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Det har varit åtskilliga framstående bryologer i Sve¬ 

rige, men omständigheterna hafva gjort, att en ny upplaga 

af mossdelen af Hartmans Skandinaviens Flora ej utkom¬ 

mit. Äfven mindre fullständiga floror får man därför med 

tacksamhet mottaga. 

Att afbildningar äro en god hjälpreda vid studiet af 

kryptogamer är en gammal erfarenhet. Det är således med 

glad öfverraskning, som man finner så många taflor i denna 

bok. Å 7 ljustryckstaflor äro habitusbilder återgifna, på de 

andra blad. 



Omkring 325 arters utbredning inom Närike angifves 

mycket utförligt, så att arbetet egentligen är en provinsfloro 

men med finare stil hafva viktigare arter upptagits, som ej 

förekomma inom landskapet men dock tillhöra Sveriges 

lågland. Uppgifterna om de utom Närike förekommande 

mossorna äro tagna från lekt. Kindbergs Skandinaviska 

Bladmossflora. 

Som hjälp vid examineringen finnas öfversikter såväl 

öfver släktena som öfver arterna. 

Följande i Närike funna former äro nya för Sverige: 

Fontinalis hypnoides R. Hartm. v. Adlerzii Cardot, Hypnum 

tenue v. gracilescens Klinggr. och Pohlia (Bryum) grandi- 

flora H. Lindb. 

Anslag. Af de i riksstaten å åttonde hufvudtitlen 

till resor, tidskrifters och lärda verks utgifvande för 1908 

anslagna medel har Kungl. 'Maj:t till Botaniska Notisers 

utgifvande icke anslagit något. Vi våga dock hoppas, att 

de svenska botanisterna måtte genom talrik prenumeration 

och manuskriptbidrag möjliggöra tidskriftens fortsatta ut¬ 

gifvande. 

Anmälan. 

Å hel årgång af Botaniska Notiser för år 1908, 6 n:r, 

emottages prenumeration å alla postkontor i Sverige, Norge och 

Danmark eller hos mtgifvaren med sex (6) kr., postbefordringsaf¬ 

giften inberäknad, samt hos tidskriftens distributör, C. W. K. 
Gleerups Förlagsbokhandel i Lund, och i alla boklådor till 

samma pris. 
O. Nordstedt. 



Bidrag till kännedomen om Gästriklands 

Archieraciumflora. 

Af K. Johansson. 

På resa till öfre Norrland sommaren 1904- stannade 

jag mellan den 28 juni och den 6 juli i Torsåker socken 

1,Gästrikland och gjorde därunder exkursioner hufvud- 

sakligen i Torsåkers bergslag, hvilken trakt befanns jäm¬ 

förelsevis rik på Hieracier. Det följande året valde jag 

under liknande omständigheter Ockelbo till utgångspunkt 

för några dagars ströftåg; men i denna mer sandiga 

och magra trakt bl ef utbytet rätt obetydligt. Mer gif- 

vande var Ofvansjö socken, hvilken jag sistlidne sommar 

(1906) ägnade inemot en vecka, hvarunder tillika Järbo 

besöktes. 

Resultatet af dessa exkursioner framlägges i föl¬ 

jande anteckningar, hvilka gifvetvis blott kunna åstad¬ 

komma en ofullständig och-tillika, på grund af det un¬ 

dersökta områdets läge i västra delen af provinsen, en 

något ensidig bild af de.ss Hieracievegetation. Provin¬ 

sens västra del med sin omväxlande natur erbjuder emel¬ 

lertid gynnsammare villkor för dessa växter än den östra, 

hvarför jag tror mig redan nu efter mina kortvariga 

besök i provinsen kunna säga, att denna icke är sär¬ 

deles rik på archieracier. 

Florans karaktär är afgjordt sydlig. Bland här 

nedan uppräknade arter är det knappt andra än H. diupli- 

ficatiuii och H. dissimile, som kunna anses vara represen¬ 

tanter för en mera nordlig Hieraciumflora. 1 öfverensstäm- 

melse härmed står också, att H. Pilosella L. är allmän 

och splittrad i talrika former samt att H. cocJdeatiim Xorrl. 

uppträder liksom i norra Svealand på timotejvallar, väg¬ 

kanter o. d. platser, t. ex. vid Storvik, Torsåker och Kungs- 

fors, hvaremot den ej iakttogs pä naturlig ängsmark. 

Bot. Not. 1907. 
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Matricaria chauiomiUa och discoidea samt Tragopo^oa pra- 

• fcnsis (krinc Storvik), Crepis prœniorsa (Hofors), Galium 

uiolliigo och uiollugo X verian (Storvik). Solauuui Diilca- 

)iiuui majus (Torsåker och Storvik), Thlaspi alpestre^) 

Poteutilla tluiriugiaca (Jädraås, krin^' Ockelbo). Rumex 

crispus (Torsåker), Atriplex patuliiui (Torsåker, Ofvansjö, 

Ockelbo), Clieuopodium Bouus Neuricus (Storvik), Bromus 

mollis och Poa compressa (Oslåttfors). Anmärknin.o'svärda 

tynd af nordligare växtarter voro blott Coruus suecica vid 

Mttersjö och Poa alphia b vid Västerberg i Ofvansjö s:n. 

Ursprungligen var det min afsikt att nämna endast 

de f3md, jag själf gjort under mina exkursioner, I sista 

stund har jag emellertid frän andra källor b infört några 

lokaluppgifter, som voro mig bekanta eller om hvilka jag 

utan större besvär kunde skaffa mig kännedom. Det är 

: 

sålunda sannolikt, att nedanstående lista, som grundar sig 

hufvudsakligen på mina egna exkursioner under samman- 

lagdt tre veckor, kan redan nu genom anlitande af andras 

samlingar i väsentlig mån ökas. 

V) Är i Hartmans flora ed. 11 ej upptagen för Gästrikland.— 
Att Cerastium arveiise hunnit sprida sig till denna provins, kan 
ej förvåna, då man finner växten vid Abisko i Torne Lappmark. 

“) Jag står i tacksamhetsskuld till Professor V. Wittrock, 
som gifvit mig fri tillgång till riksmuseets samlingar vid mina 
förstudier till denna uppsats, samt till Professor C. A. M. Lind¬ 
man, som äfven medgifvit lån därur. \"id begagnandet af dessa 
samlingar har jag sålunda dragit nytta af de af Amanuensen H. 
Dahlstedt gjorda bestämningarna. 

J 



I. SILVATICIFORMIA DAHLST. 

H. cæsiîflorum Almqu. — Torsåker socken: Nor¬ 

dansjö och vid vägen till Storvik; Järbo socken: vid 

vägen till Kungsfors; Ockelbo socken: Brattfors station. 

H. canipes Almqii. — Torsäker: Nordansjö och 

Sälg.sjönäs; Järbo: vid vägen till Kungsfors; Ockelbo: 

Jädraås och Vittersjö. 

H. chlorellum Sæl.&Norrl. J {H. latilobiiui Almqu.) 

— Torsåker: Tjärnäs, Sälgsjönäs, Barkhyttan, vid vägen 

till Storvik. 

H. expallidiforme Dahl.st. — Torsåker: Särsta- 

hohn, Sälgsjönäs; Ockelbo: jädraås. 

H. glandulosissimum Dahl.st. — Tor.såker: Berg, 

Sälg.sjönäs, Tjärnäs, Granstanda. 

H. integratum Dahl.st. — Tor.såker: norr om Berg 

nära Barkhyttan. 

H. Hægerstroemii Dahlst. — Gälle (leg. E. Köh¬ 

ler) “). 

H. Hjeltii Norrl. (H. ptychophyllum Dahlst.). — 

Ockelbo: Ämot (S. Almqui.st enl. expl. i riksmuseum). 

H. jædrense n. 

(Pl. 2 lig. 4). 

('(i/il/s vulgo .40 — 60 cm. altus l-folius, inferne spar- 

sim pilo.sus, .superne pilis brevibus raris glandulisque 

parvis raris — sparsis obsitus, .sparsim — densiuscule 

stellatus. Po/id crassiuscula marginibus T undulatis gra- 

mineo-viridia, subtus paullo pallidiora v. ± intense viola¬ 

cea, indumento mediocri in.structa; rosularia exteriora ± 

late ovata rare denticulata v. angulatim dentata, inter- 

media et interiora ovata — oblongo-lanceolata subacuta 

b )• P. Norrlin, in Herbur. Musei fennici ed. 2, 1S89. 
•) G, .Samuelsson, Bidrag till Archieraciumfloran i Siiters- 

iraklen. Arkiv f. botanik 1906. 



4 

— acuta, dentibus distantibus deltæformibus parvis (v. 

ad basin mediocribus) patentibus — proversis dentata ; 

caulinum breviter petiolatum ovato-lanceolatum — lineare 

acutum — acutissimum, dentibus parvis parum patentibus 

paucidentatum — integerrimum. 

Ajithela paniculata ramis acladium 1 — 3 cm. longum 

æquantibus. Pedicelli canotomentosi glandulis nigris den¬ 

sis obtecti, pilis brevibus solitariis præsertim in acladio 

evolutis sæpe immixtis. Involucra crassiuscula vulgo 

12—13 mm. longa, 6 — 7 mm. lata, tubo rotundato-ovato, 

po.stea magis conico, basi .subtruncata, atroviridia incon¬ 

spicue variegata. Squaniæ subtriangulares, exteriores 

obscuræ obtusulæ, .superiores in apicem obtusiusculum — ^ 

acutum sensim attenuatæ, in dorso atrovirides, in mar¬ 

ginibus pallidiores, omnes glandulis .sat brevibus densis 

pilisque brevibus obscuris vel apice brevi.ssimo ± dilutis 

solitariis — raris obtectæ, in dorso fere efloccosæ, in 

marginibus floccis den.siusculis — densis angu.ste lim- 

batæ, apice breviter comatæ. Calathinrn luteum sublu- 

tescens c:a 30 mm. latum. Stylus obscurus. 

Synes nära besläktad med H\ paraniaiinan K. Joh., 

men skild därigenom att de yttre rosettbladen äro mer 

glest och vinkligt tandade och hafva afrundad bas, och 

att de öfriga bladen hafva glesare och något bredare 

tänder; vidare genom inflorescensens beklädnad: smärre, 

glesare glandler samt inblandade enkla mörka eller kort 

gråspetsade hår åtmin.stone på primärholken och akladiet 

och slutligen genom något längre holkfjäll. Den liknar 

äfven H. hyperlcpnieuni K. foil., men den si.stnämnda af- 

viker i motsatt riktning genom mer håriga, men spar¬ 

samt stjärnhåriga holkar samt h;ir dessutom gult stift. 

Funnen på två .ställen i jädraåns dalgång: Ockelbo 

socken, Jädraås, .stenig lölskogsbacke, samt Järbo .socken, 

på en ljungbacke nära Nordanå. — Måttl. 

H. lacerifoHum Almqu. — Torsåker: Tjärnäs, 

Sälgs jönäs. 
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H. lepîstoides K. Joh. -- Jarbo: Nordanå. 

H. maculosum Dahlst. — Torsåker: Nordansjö, 

Särstaholm, Sålgsjönäs, Hofors; Otvansjö socken: Kungs¬ 

gården, Storvik; Järbo station. 

H. marginulatum (Dahlst.) — Torsåker: Bark¬ 

hyttan; Järbo: Nordanä; Ockelbo: Vitter.sjö. 

H. melanolepis Alniqu. — Torsåker: fienstädes; 

järbo: Kungstors (talr.); Ockelbo: Jädraås (enst.). 

H. morulum Dahlst. — Torsåker: n. v. om sta¬ 

tionen. 

H. munduliforme Dahlst. — Järbo: vid landsvägen 

nära Nordanå. 

H. orbicans Almqu. — Ockelbo: Jädraås och Vit¬ 

tersjö. 

H. perlaxum K. Joh. — Ockelbo: Jädraås (enst.). 

Vittersjö. 

H. persimile Dahlst. — Torsåker: Sälgsjönäs, Ho¬ 

fors; Storvik. 

H. philanth rax Stenstr. — Torsåker: Nybyn, Sälg¬ 

sjönäs; Järbo: Kungsfors; Ockelbo: Jädraås, Vittersjö. 

H. platylonchum n. 

(Pl. 1 fig. 1). 

30 —60 cm. altus virescens (vel ima basi i 

violascens) 1-folius, inferne sparsim et molliter pilosus, 

circa medium leviter stellatus et inconspicue glandulife- 

rus, apice densius stellatus et glandulis minutis raris — 

sparsis obsitus. Folia lutescenti-viridia, subtus paullo 

pallidiora, sat elongata obtusa, marginibus dense et æqua- 

liter sed haud profunde dentata, dentibus liberis in pe¬ 

tiolum foliorum basalium interiorum vulgo descendentibus; 

supra fere glabra, subtus sat dense, in nervo dorsali 

dense pilosa, in marginibus crebre ciliata, in petiolo 

dense et longe villosa. 

Anthela paniculata parum composita, ramis longis 

acladium ‘2 — 4,5 cm. longum T superantibus sat laxa 



vel ramis superioribus approximatis i subumbellata. 

Rami et pedicelli floccis tomentelli — .ulauco-cani, ,u'lan- 

dulis oracilibus sat brevibus subcerinis sparsis v. sub 

involucro densiusculis obsiti. Involucra d= obscure vire¬ 

scentia paullulum variegata vulgo 5,:. —6 mm. lata et 

12 —12,5 mm. longa, basi lloccosa squamoso-gibberosa 

in pedicellum angu.stata. Squanuc crassiuscuhe angustæ 

sublineares obtusiusculæ — subacutæ, glandulis gracilibus 

sat brevibus subcerinis fuligineo-punctatis densio obtectæ, 

in dorso fere elloccosæ, in marginibus floccis .sat densis 

lineam albidam angu.stam ± conspicuam formantibus 

marginulatæ, superiores apice dense coinosæ intei'dum 

obscure purpurascentes. Calathiiuu luteum c:a 35 mm. 

latum. Stylus luteus. 

Denna form har ett ganska karaktäristiskt utseende 

till följd af bladens jämförelsevis korta, ofta mängtandade 

skaft samt .stora och läng.sträckta m. e. m. trubbade och 

trubbigt sägtandade .skifva. Särskildt är själkbladet stort 

(t. ex. ej sällan omkring 3 cm. bredt och <S cm. längt). 

De smalbasiga holkarna äro brokiga af grätt och grönt 

genom fjällens egen gröna grundfärg och en tydlig ludd¬ 

rand, som upptill öfvergär i en yfvig koma. Dessutom 

beklädas holkarna af ganska tättsittande smä och rätt 

spen.sliga, gulaktiga glandler. Holkfjällen äro smala, men 

tjocka, de yttre nägot löst sittande och öfvergäende i 

motsvarande smä braktéer pä holkskaften. Känneteck¬ 

nande är vidare gult stift. 

Hvad släktskapsförhällandena beträffar, kan formen 

sammanställas med //. lorffccps DaJi/st., men i fräga om 

holkens byggnad snarare med H. peuduUJovuic Dahlsl. 

eller pcrsiuiilc Dahlst. Frän alla är den skild genom 

bladens trubbiga .spets och täta tandning samt indumentet 

pä hol k aim a. 

lorsakers socken; stenig lund nära Hofors bruk. 

.Mättl. talr. 

H. prætenerum Almqii. — Torsäker : Sälgsjönäs, 
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Motors, vä^'en till Storvik; Järbo: vid stationen och Kiin^s- 

fors; Ockelbo: Jadraås. 

H. prolixum Xoni. — Nära Gehe (les:. C. O. 

Schlvter enl. Dahlst. Bidr. II). 

H. psepharum Dahlst. — jarbo: nära Kungsfors. 

H. sarcophyllum Sten.str. — Torsaker: Nybyn. 

H. sarissatum n. 

(PI. 1 hg. 2). 

C(ii{//s 30—65 cm. altus virescens ± llexuosus l- 

l'olius, superne tomentellus, ceterum indumento mediocri 

ad.spersus. Fo/id lutescendenti-viridia, subtus dr viola- 

scentia; supra vulgo glabra, ceteris partibus indumento 

sat denso et longo vestita; rosularia interiora et t'ol. cau- 

linum dentibus v. laciniis longis acutis T patentibus — 

suberectis ad basin profunde dentata — laciniata, den¬ 

tibus liberis in petiolum descendentibus, .supra medium 

magis obtuse dentata. 

Aiitliela sat brevis paniculata 4—10-cephala, pedi- 

cellis curvatis acladium 1—2 (— 2,-5 cm. longum æquan- 

tibus. Rami hoccis tomentosi, sparsim — densiuscule 

glandulosi; pedicelli densius cano-tomentosi, glandulis 

mediocribus densis vestiti. Iiivoliicva .subobscure cane¬ 

scentia, o,.") —6,.^ mm. lata et 11,5—12,.^) mni. longa, tubo 

ovato postea incra.ssato, basi truncatim rotundata. Sqiuunœ 

exteriores lineares obtusulæ, superiores triangulari-lanceo- 

latæ latiuscuhe obtusiusculæ vel in apicem subacutum 

subito contractæ, omnes glandulis mediocribus densis 

pilisque sat obscuris raris — sparsis (v. in involucro 

primario densiusculis) obtectæ, hoccis sat densis cane¬ 

scentes ; superiores in marginibus præsertim sub apice 

± violascente dense lloccosæ et longe comosæ. Cala- 

tJiiiini luteum c:a 40 (usque 45) mm. latum. .Stylus fusco- 

hispidulus. 

\5'd första päseendet påminner denna form om H. 

silvdtiiiitii (L.) Ahnqu., säväl genom holkarnas form och 

» 

% 
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a'i'åa t'arii som ixenom bladen, hvilkas lån,aa basflikar aro 

m. e. m. framåtriklade. Denna ytliga likhet motsvaras 

ei af nagon högre grad af verklig släktskap. Sä t. ex. 

är holken till sin grundfärg mörkare än hos silvaticinu, 

men ter sig lika ljus i följd af ymnigt ludd; holkbekläd¬ 

naden i öfrigt utgöres hufvudsakligen af glandler, medan 

vanligen blott strödda tämligen mörka här ingä i den- 

samma; holkskaften äro rikt glandelbärande, men sakna 

enkla här. Äfven bladen afvika genom ännu längre och 

hva.ssare tandning, sär.skildt framträdande hos stjälkbladet. 

De närmast förvanta formerna torde böra sökas bland 

de öfvervägände glandulosa subviilsäsom 

H. persimile Da hist. och canipes Ahnqii. Nägon synner¬ 

ligt stor frän dskap synes emellertid den nu beskrifna 

formen ej heller äga till nägon af dessa. 

Tovsäkers socken: stenig björkbacke nära järnvägs- 

.stationen. Mättligt talrik. 

H. siljense K. Joh. — Ockelbo: Xätter.sjö .station. 

H. silvaticum (L.) Almqu. — Torsäker: björkbacke 

nära .stationen. 

H. sinuosifrons Almqu. — Storviks station. 

H. solanum n. 

(Pl. 1 hg. 3). 

CaiiUs vulgo 40 — 60 cm. altus flexuosus virescens 

1{ — 2)-folius, indumento submediocri. FoUa tinnula viri¬ 

dia subprasina, subtus paullo pallidiora, supra subglabra, 

in nervo dorsali levissime stellata, ceterum indumento 

mediocri adspersa; basalia intermedia et interiora 4= 

acuta, dentibus fere rectis distantibus sat profunde den¬ 

tata; fol. caulinum acuti.ssimum, longe et argute dentato- 

laciniatum; superius, si ade.st, longum ± iiliforme den¬ 

tibus paucis acutis instructum. 

AiiUuia laxa paniculata haud multum composita, 

ramis longis acladium 2 — ") cm. longum -b superantibus, 

superioribus Siepe approximatis v. umbellatim congestis. 
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Pedicel li densius stellati — leviter subtomentelli, pilis 

brevibus raris, sub involucrum etiam «iandulis minutis 

solitariis — raris (— sparsis) obsiti. hivolucra cane¬ 

scenti-viri dia c:a 6 mm. lata et 12 — 13 mm. longa, tubo 

ovato postea sub conico. Sqiianuc exteriores .sublaxæ an- 

gustæ lineares obtusulæ, superiores mediocres v. sub- 

angustæ in apicem longum angustum acutiusculum — 

acutum sensim attenuatæ, intimæ paucæ interdum subu- 

latæ, omnes floccis sparsis — densiusculis, glandulis 

brevibus sparsis, pilis brevibus — mediocribus apice i 

dilutis sparsis (— densiusculis) obtectæ, interiores superne 

rare .stellatæ, apice leviter comatæ. L'alathium luteum 

c:a 30 mm. latum radians. Stylus fuscohispidulus sat 

obscurus. 

Pade habituent och sannolikt genom verklig Iränd- 

skap star denna form nära H. opeatodoiüuni Steiistr. och 

kan betraktas som en östlig parallellform till denna, men 

skiljes genom smalare blad med glesare och mer framät 

riktade tänder, längre akladium (ofta 4 cm. längt), spar¬ 

sam glandelbeklädnad pä holkarna och framför allt skaf¬ 

ten samt genom mörka stift. Frän //. connatum Novvl. 

skiljes den genom bladens mörkare, knappt märkbart 

stjärnhäriga undersida, mörkare holkar, hvilkas fjäll' bära 

.stjärnhär blott i kanterna, löen habituellt snarlika H. 

niar^innlatnni Dalilst. afviker genom de yttre rosettbla¬ 

dens mer tvära eller hjärtlika bas, kortare tandning i 

allmänhet, genom talrikare här och glandler, men glesare 

stjärnhär pä holkarna samt genom längfjällens ljusgröna 

kanter. Holkarna päminna äfven om H. ca/I/^iancufn 

Oni., men bladen äro af annan typ. 

Torsäleers socken: Pälsbo vid vägen till Vibygge- 

hyttan. Mättl. — Förut har jag funnit samma form vid 

vSmedjebacken i Dalarne. 

H. sparsidens Dahlst. — Torsäker: Sälgsjönäs. 

H. stenolepis Lbg. — Torsäker: vid vägen till 

.Storvik. 
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H. subterscissum K. Joh. forma. — Torsåker: 

vSäl.asjön äs. 

H. triangulare Almqu. — Torsåker: l^ålsbo, Sälg- 

sjon äs. 

II. VULGATIFORMIA DAHLST. 

H. acidodontum Jåahl.st. — Torsåker: Pålsbo, 

Ber^', Säl.asjönäs, Barkhyttan; järbo: nära Kungsfors. 

H. acroleucum Stenstr. — Torsåker: Sälgsjönäs. 

H. albinotuni Dahlst. n. 

Dahlst. Herb. Hier. Scand. Cent. XI\’ n. *-18. 

C a/(/is vulgo 30 —,")ö cm. al tus lirmulus 3 —S-folius, 

inferne violascens sparsim — densiuscule pilosus levis¬ 

sime stellatus, superne densius stellatus fere epilosus. 

Fo/ici dilute prasino-viridia postea ± lutescentia subtus 

sat pallida, in pagina inferiore ± stellata, ceterum indu¬ 

mento raro prædita; rosularia 3 — 4 Horis tempore sæpe 

T emarcida, exteriora obovata — oboblonga rotundato- 

obtusa subintegerrima interiora lanceolata obtusiuscula — 

subacuta, dentibus di.stantibus obtuse deltæformibus paten- 

tissimis — reclinatis dentata; caulina supra leviter subtus 

leviter — sparsim stellata, inferiora breviter petiolata 

ovato-lanceolata — lanceolato-linearia obtusiuscula — acuta, 

ut folia rosularia interiora dentata, superiora sessilia an¬ 

gusta longe acuta dentibus brevioribus inæquilongis ser- 

rato-dentata. 

A/ithcla panicLilata polycephala ramis strictis acla- 

dium 2 — 4 cm. longum æquantibus po.stea superantibus. 

Pedicelli canotomentosi pilis gracilibus raris glandulisque 

perbrevibus solitariis — raris obsiti. l/ivolitc/ui cras- 

siuscula canescentia, 6 — 7 mm. lata et 10—11 mm. 

longa, tubo brevi et cra.sso, basi truncato-rotundata 

postea truncata. Squai/iœ exteriores triangulari-oblongæ 

sat obtusæ margines versus sat dense lloccosæ, supe- 
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riores latitudine mediocri it lanceolatie obtiisiusculæ — 

obtusæ, ad basin sat dense tloccosæ, apicem versus 

sparsim stellatæ, in maruinibus dn dilute virescentes, in 

dorso et præsertim apicem versus luscescentes, omnes 

olandulis brevibus et brevissimis sparsis — sat densis 

pilisquc' brevibus apice albescentibus sparsis — densiu- 

sculis obtectæ. Calathiiiiii 30 — 36 mm. latum. Stylus 

lutescens — luteus. 

Denna beskrifnin.a' är upprättad efter de af mig vid 

Dannemora i Uppland insamlade och i Dahlstedts ofvan 

citerade exsickat utdelade exemplaren. Dessa, som vuxit 

i skugga, hafva tunna, men ganska ljusa blad och likna 

mycket H. rccHiiatiiiii Altiiqii. 1^'rän sistnämnda form af- 

vika de emellertid genom smalare, trubbigare blad med 

trubbigare, oftast rakt utstående, mindre ofta utät böjda 

tänder; holkarna äro bredfjälligare och hafva rikligare 

här och ludd. 

Den i Gä.strikland funna formen afviker näg;ot frän 

föregäende och upptages säsom biform : 

f. callunetovinn u. f. (Fl. 2 lig. 7) foliis obscurioribus 

paucioribus crassiusculis, dentibus longis sub can in is 

partim recurvatis, pedi cell is sat crassis rare — sparsim 

pilosis a forma primaria differens. 

X’äxande pä stenig ljungbacke är denna form ha¬ 

bituent afvikande frän skuggformen genom mer intensivt 

lökgröna, tjocka blad, sällan fler än 4 pä stjälken; vidare 

har den tjockare korgskaft med talrikare här, mörkare 

holkfjäll, af hvilka de innersta oftare äro spetsiga. Stif¬ 

tet är rent gult. Mest framträder olikheten i bladens 

tandning. Hos biformen äro de inre rosettbladen och 

de nedre stjälkbladen vanligen försedda med glesa, ganska . 

länga, m. e. m. trubbiga, delvis bakät krökta tänder, 

omväxlande med kortare, hvarigenom bladen fä likhet 

med dem hos H. aajractuni Fr. De yttersta rosettbkiden 

äro i allmänhet tätt naggtandade. 

OJvansJö socken: norr om Storvik. — Mättl. 



H. amplificatum Dahlst. — Torsåker: vid kyrk¬ 

byn och Sälg'vsjönäs; Ofvansjo: Kungsgården. 

H. basifolium (PT.) Almqu, — Ofvansjo: Kungs¬ 

gården; Oslättfors bruk. 

H. cæsiomurorum Lbg. — Torsåker: Pålsbo. 

H. cæsium Fr. — Torsåker: Pålsbo; Ofvansjo: 

Storsjö, Kungsgården. 

H. eviridatum K. joh. n. sp. 

H. galbanum Dahlst. var. eviridatum K. joh. 

Cd/rl/s 35 — 60 cm. idtus sat gracilis — mediocris 

1—2-folius indumento mediocri. holfd hrmula et sat 

crassa læte prasinoviridia, subtus intense cæ\sia interdum 

violascentia, indumento sat raro in.structa. Rosithirid in¬ 

termedia ovate V. elliptice oblonga obtusa — obtusiuscula, 

dentibus brevibus mammato-deltæåormibus patentissimis 

— divaricatis sat aequaliter dentata; intima anguste ovata 

— ovato-lanceolata utrinque cito angustata subacuta basi 

zt cuneata, dentibus angustioribus dr angulatim pauci- 

dentata; caulina vulgo 2 supra fere epilosa utrinque le¬ 

vissime usque sparsim stellata, inferius bene eAmlutum 

sæpe maximum breAuter ax longius petiolatum OAaito-lan- 

ceolatum ± acutum, dentibus paucis breAubus patentis- 

.simis angu.stis huc illuc .spectantibus sat irregulariter 

dentatum; .superius sessile parvmm Auilgo bracteare. 

AiitJield laxe paniculata vulgo .sat oligocephala sub- 

simplex ramis ± patentibus paucis distantibus acladium 

1—4 cm. longum Axilde superantibus, interdum polyce- 

phala ramis .strictis longis.simis erecto-patentibus ex axillis 

foliorum ortis. Pedicelli cum acladio glandulis parvis 

solitariis — raris pilisque tenellis sparsis obsiti ± .sub- 

tomentelli sub anthela dense cano-tomentosi. luvolucvd 

canoviridia ob margines pallidos squamarum paullulum 

b K- Frie.s, Xovitiæ FI. .Suee. ed. I. — H. Dahlstedl, Bidrag 
lill .svdöstra .Sverige.s Hieraciumflora TIT p. 10. — Almqu. .Stud. p. 
XX li. 

■I K. Johansson, .Archieraciumfloran i .Siljanslrakten p. hO. 
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A^ariegata crassiuscula, vulgo 11 — 12 mm. longa et 5,ô — 

6,5 mm. lata, tubo ovato, ba.si po.stea subtruncata; a basi 

ad medium dt dense, superne densiuscule — sparsim 

.stellata, glandulis parvis nigris .sparsis pilisque a basi 

brevi crassa nigra longis vitreis densiusculis — densis 

ve.stita. Squaniæ latiusculæ lanceolato-triangulares; ex¬ 

teriores breves ± obtusiusculæ sat obscuræ cano-vire¬ 

scentes, marginibus paulio dilutiores, superiores in api¬ 

cem inconspicue comatulum dilutum obtusiusculum — 

fere acutum sensim angu.statæ, superiores tegentes in 

dorso i obscure cano-Aurescentes in marginibus latis læte 

lutescenti-Aurides, interiores fere totæ luteo:Adrescentes 

stria angu.sta ob bases nigras pilorum ± obscura notatæ, 

intinne Aailde dilutæ acutiusculæ — acutcC. Calathhiiii 

radians c:a 40 (usque 45) mm. latum bete luteum. LiguUe 

apice glabrcC. Stylus luteus. 

Torsakers socken; Amgkant nära Hof ors bruk, täm¬ 

ligen sparsamt. 

Wäxtens habitus är tydligt cr^’5///;;/-artad. Känne¬ 

tecknande äro bladens utstående tandning och ljust grå¬ 

gröna färg, bredfjälliga i gulgrönt stötande gråaktiga 

holkar, .stora kalatier och gula .stift. Den liknar något 

H. Iceticeps Dahl st., men skiljes genom bladens tandning 

och holkens beklädnad. 

De exemplar af denna form, Iwilka jag först på¬ 

träffade (i Rättvik i Dalarne), växte pä en fuktig och 

skuggig ståndort; färgerna voro därför matta och växten 

hade en auss habituell likhet med H. i^albamnii Dahlst., 

under liAulken jag ställde den nya formen såsom varietet. 

Xär jag sedermera 1904 fick se samma form på mer 

torr och öppen växplats i Gä.strikland, där de.ss känne¬ 

tecken Amro .skarpare utpräglade, fann jag .strax, att det 

var en af H. ^albammi oberoende art. 

H. constringens Norrl. — Torsåker: Tjärnäs, Sälg- 

.sjönäs m. fl. st.; järbo: Kungsfors; Ockelbo; jädraås; 

Oslättfors. 



14 

H. diaphanoides Lbo-. — Torsfiker : Salijfsiönäs och 

Barkh3ttan ; Ofvansjö: här och där; Järbo: Kun.aslors. 

H. dissimile Lba. — Torsäker: Barkhyttan. Blott 

enstaka individ päträt'fadt. \'äxten förekommer i södra 

Helsinaland vid Ofvanäker. 

H. galbanum Dahlst. — Gelle: Miramare (le.a. C. 

O. Schlyter). 

H. læticeps Dahlst. — lafo-ö {V. Arnell ISÖö enl. 

expl. i riksmuseum). 

H. læticolor Almqii. ^)*. — Torsäker: fier.städes ; 

Ofvan.sjö: Storvik, Kungsgården m. 11. st. 

H. lepidulum Stemstr. — Torsäker: V\\. 

H. leucotrachelum K. |oh. — Torsäker: vid Kyrk¬ 

byn, Barkhyttan; Storvik. 

H. orbolense Stenstr. — Oekelbo (leg. S. Alm- 

qui.st enl. expl. i rik.smuseum). 

H. ornatum Dahst. — Torsäker: Sälg.sjönäs; Of¬ 

vansjö: Hillsta och Öfvermyra. 

H. pectinatulum Almqu. — Torsäker: torr backe 

vid Vij. 

H. pellocranum n. 

(Pl. 2 fig. 5). 

Caii/is vulgo 40 — 65 c^m. altus sat crassus virescens 

V. T purpureo-maculatus, inferne sæpius intense violascens, 

2 —3( —4)-folius; infra medium longe et i dense pilosus, 

superne sat dense .stellatus, pilis .sparsis glandulisque 

.solitariis obsitus. Folia crassiuscula obscure gramineo- 

viridia, .subtus paullo pallidiora, indumento longo et denso 

ve.stita; rosalaria exteriora obovata — elliptica, interme¬ 

dia oblonga — lingulato-lanceolata sat obtusa, interiora 

± oblonge lanceolata subacuta, dentibus ± deltæformibus 

supra medium brevibus et ± obtusis, infra medium lon¬ 

gioribus magis curvatis di.stantibus, sæpe in petiolum 

‘,i Dahlstedt, bidr. i. sydöstra Sveriges Hieraciumflora III. 
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± alatum decurrentibus dentata; caiiUua sessilia ± oblon.ua 

in apicem brevem integerrimum obtusum — breviter 

subacutum abeuntia, infra medium dentibus raris paten- 

tissimis vulgo sat longis et obtusis dentata. 

AiitJiela paniculata sat composita ramis crassis apice 

paniculas parvas gerentibus acladium 1—3 cm. irregula- 
» 

riter superantibus, ramo uno alterove sæpius ex axillis 

foliorum superiorum exeunte. Pedicel 1 i crassiusculi dense 

canotomentosi, glandulis mediocribus nigris v. i vire¬ 

scentibus densis — crebris obtecti, hivoliicva nigroviri- 

dia brevia crassiuscula 0,6—6,5 mm. lata et 10,5—11,6 

mm. longa, tubo late ovato. Squaniœ latæ, exteriores tri- 

angulari-oblongæ ± obtusæ, in marginibus floccis soli¬ 

tariis — raris adspersæ, superiores triangulari-lanceolatæ 

obtussimæ late virescenti-marginatæ, omnes glandulis lon¬ 

gis .subcerinis v. nigrescentibus crebris obtectæ. CaJa- 

thumi luteum c:a 35 mm. latum. Stylus luteus v. ± sor¬ 

dide hispidulus. 

Denna form star nära H. onintijonne Dali 1st., (Herb. 

Hier. Scand. II: 71) men afviker genom tjockare, kortare 

holkfjäll med trubbigare, luddfri spets och, hvad långfjällen 

beträffar, luddfria kanter, vidare genom längre glandler 

och frånvaron af hår på holkarna. Rosettbladen äro mot 

basen glest tandade af tämligen stora, ofta något krökta 

tänder, en och annan vanligen nedstigande långt på blad¬ 

skaftet; stjälkbladen, som äro trubbiga eller kort tillspet¬ 

sade, hafva också tänder hufvudsakligen nedom midten, 

men dessa äro timbbigare samt i allmänhet starkt utstå¬ 

ende eller utböjda. 

Torsähers socken: åkerren vid • Tors. Tämligen 

talrikt. — Äfven funnen i Helsitif>l(ni(i (Söderh.amn : Utan- 

hed) enl. expl. af A. Magnusson. 

H. pseudodiaphanutn Dahlst. — 'rorsåker: Sälg- 

siönäs. 
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H. psilodorum n. 

(PI. 2 i\g. 6). 

Caulis 35 — 60 cm. altus crassiusculus tirmus 1—2- 

lolius ima basi violascens, usque a basi (fere v.) omnino 

epilosus, apice leviter .stellatus. Fo/ia lirma et sat crassa, 

supra prasino-viridia ± glaucescentia sæpe maculis fusco- 

sang'uineis adspersa, subtus magis cæsio-viridia interdum 

paullulum violascentia, supra glaberrima et nitentia, sub¬ 

tus levissime stellata breviter et .sparsim pilosa v. sub- 

glabra, in nervo dorsali et petiolo pilis longioribus cris¬ 

pulis .spai'sis pilosa, in marginibus fere epilosa; rosularia 

intermedia ovate —lanceolate oblonga subacuta sat acute 

serrato-dentata, interiora + lanceolata acuta — acutis¬ 

sima dentibus longissimis vulgo fere rectis patentibus 

acutis distantibus sat æqualiter pinnatilido-dentata, inter- 

marginibus vulgo rectis, dentibus filiformibus in petiolo 

sæpius evolutis; fol. catilinum inferius breviter petiolatum 

V. se.ssile bene evolutum, infra medium ut fol. basalia 

interiora .subpinnatitidum, in apicem acutissimum pro¬ 

tractum, superius vulgo parvum dr bracteiforme. 

A)ithela haud multum composita paniculata ramis 

longis .strictis patentibus di.stantibus acladium 2 — 4 cm. 

longum superantibus vel superioribus approximatis apice 

it .subumbellata, ramo ex axillo folii caulini superioris 

exeunte sæpe aucta. Pedicel 1 i cra.ssiu.sculi subtomen- 

telli, sub involucro cano-tomentosi, epilosi et eglandulosi, 

raro apice glandulis solitariis obsiti, hivolucva cano- 

viridia sat crassa, 6,5 — 7 mm. lata et c:a 12 mm. longa, 

tubo late ovato, basi po.stea subtruncata. Squauuc sat 

angu.stcC, exteriores obscune floccis parvis densis cane¬ 

scentes, superiores in apicem angustum obtusiusculiim 

— subacutum sensim attenuatæ, sordide virescentes v. in 

dorso fuscescentes, rare —sparsim stellatæ, omnes glan¬ 

dulis minutis nigris sparsis et pilis mediocribus sparsis 
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sat densis obtectæ. Calathiiitu læte luteum radians 

e:a 40 mm. latum. Stylus livescens. 

Lik en H. basifoliinu (Fr.) Abnqii. med obetydligt 

fläckiga blad, men utmärkt genom styl, seg, älven ned¬ 

till hårlös stjälk, blågröna, nästan glatta, knappt märk¬ 

bart cilierade blad, bredare bladskifva med glesare, van¬ 

ligen längre, löga krökta tänder, kortare bladskalt med 

flera Iristående tänder; kortare, mer gleshårig holk samt 

i allmänhet alldeles hårlösa holkskalt. Otvilvelaktigt hör 

denna lorm nära tillsammans med H. lœticolov Abuqii.; 

särskildt liknar den en del uppländska lormer med stora 

holkar och flikiga blad, men den alviker Irån alla dessa 

genom kortare akladium, genom Irån varon al glandler 

på holkskalten, genom olta fläckiga blad m. m. Från 

H. pectinatiiluin Atinqu., skiljes den lätt genom kortare 

holkar med trubbigare Ijäll. 

Torsäkers socken: åkerrenar och vägkanter öster 

om järnvägsstationen. Måttl. 

H. reclinatum Almqu. — Oslättlors bruk. 

H. resupinatum Almqu. — Torsåker: vid. k^u'kb^m ; 

Olvansjö : Kungsgården. Emstaka expl. 

H. Schlyteri Lbg. — Torsåker: Sälgsjönäs, Gran- 

standa m. fl. st.; Olvansjö: allmän kring Storvik och 

Kungsgården; Järbo: allmän; Ockelbo: Vittersjö. 

H. subramosum Lönnr. var. trichettwn Dahlst. 

Torsåker: Berg, Vij; Olvansjö: Storvik, Kungsgårds 

.station. 

H. vulgatum (Fr.) Almqu. ^). — Torsåker: Pålsbo, 

SälgvSjönäs m. fl. st.; 01van.sjö: Kungsgården: Ockelbo•' 

Vittersjö; O.slättlors bruk. Alltid sparsamt. 

H. vulgatiforme Dahlst. ~ Ockelbo (leg. S. Almqu. 

enl. Dahlst. Bidr. III). 

') Dahlstedt, Bidr. 1. s. (5. .Sverigc.s Hieraciumflora TII. 

Bot, No i, 19(f7, 2 

I 

1 
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111. RIGIDA (LBG EX P.) DAHLST. 

H. irrugans K. Joh. — Torsåker: Tjärnäs; Ockelbo: 

nära stationen. 

H. Hneolatum Dahlst. — Torsåker: Berg m. fl. st.; 

Storvik. 

IV. FOLIOSA (FR. EX P.) LBG. 

H. umbellatum L. Allmän. 

Namnförteckning. 

iicidodontum Dahlst. 

acroleiicum Stenstr. 

albinotiim Dahlst. . 

amplificatum Dahlst 

basifolium Almqu. (Fr.) ... . 12. 

cæsiiflortim Almqu. 3. 

cæsiomurorum Lbg.12. 

cæsium Fr.12. 

callmtetoriim K. Joh.11. 

canipes Almqu. 3- 

chlorellum Norrl. & Sæl. . . 3. 

constringens Norrl.13. 

diaphanoides Lbg.14. 

dissimile Lbg.14. 

expallidiforme Dahlst.3. 

eviridatum K. Joh.12. 

galbanum Dahlst.14. 

glandulosissimum Dahlst. . . 3- 

Hægerstroemii Dahlst. 3. 

Hjeltii Norrl. 3. 

integratum Dahlst. 3- 

irrugans K. Joh. ..18. 

jædrense K. Joh. 3. 

lacerifolium Almqu. 4. 

læticeps Dahlst. . . .•.14. 

varieteter). 

I 

I læticolor Almqu. 

latilobum Almqu. 

lepidulum Stenstr. 

I lepi.stoides K. Joh. 

leucotrachelum K. Joh. 

lineolatum Dahlst. 

maculosum Dahlst. 

marginulatum (Dahlst.). . . . 

melanolepis Almqu. .. 

morulum Dahlst. 

munduliforme Dahlst. 

orbicans Almqu. 

orbolense Stenstr. 

ornatum Dahlst. 

pectinatulum Almqu. 

pellocranum K. Joh. 

I perlaxum K. Joh. 

{ persimile Dahlst. 

1 philanthrax Stenstr.. . 

I plat3’'lonchum K. Joh. 

j prætenerum Almqu. 

prolixum Norrl. 

psepharum Dahlst. 

i pseudodiaphanum Dahlst. . . 

' psilodorum K. Joh. 

(Arter och 

.Sid. 

10. 
10. 
10. 
12. 

-Sid. 

14. 

3. 

14. 

5. 
14. 

18. 

5. 

5. 
o. 

5. 
5. 

14. 

14. 

14. 

14. 

5. 

o. 

5.. 

o. 

6. 
7. 

7. 

15. 

16. 
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Bot. Not, 1907. PI. 1. 





Bot. Not. 1907. PI. 2. 

Auet. del. vJ. Cederquist foto. 
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.Sid. ' 

reclinatum Almqu. . . 17.1 
1 

resupinatum Almqu. . • • . . 17. 

sarcoph3dlum .Stenstr.. . . . . 7. 

sarissatum K. joh. . . . . . . 7. 

Schlyteri Lbg. . . 17. 

siljense K. Joh. . . 8. 

silvaticum (L.) Almqu. . . . . 8. 

sinuosifrons Almqu. . . 8. 

solanum K. Joh. . . . 8. 

sparsidens Dahlst. . . • 

stenolepis Lbg. 

siibramosum Lönnr. . . 

subterscissum K. Joh. 

triangulare Almqu. • • 

trichellum Dahlst. . . 

umbellatum L. 

vnlgatiforme Dahlst. . 

vulgatum (Fr.) Almqu 

.Sid. 

. 9. 

. 9. 

. 17. 

. 10. 
• 10. 

. 17. 

18. 

17. 

17. 

Förklaring öfver figurerna. 

PI. 1. 

Fig. 1. H. platylonchum. Blad af exemplar från Hofors bruk i 

Torsåker socken. 

,, ‘2. H. sarissatum. Från Torsåker. 

,, 8. H. solanum. Pålsbo i Torsåker. 

PI. 2. 

„ 4. H. jædrense. Jædraås i Ockelbo s:n. 

,, Ô. H. pellocranum. Tors i Torsåker. 

,, 6. H. psilodorum. Nybyn i Torsåker. 

7. H. albinotum var. callunetorum. Från Storvik. 

Bladen afbildas i af naturliga storleken. Figurer, som 

tåcka hvarandra, och figurer, som sammanbindas genom en streckad 

linje, återgifva blad från samma individ, 

r. e. betyder yttre rosettblad, 

r. m. ' ,, mellersta ,, 

r. i. ,, inre „ 
e. 1, „ första (lägsta) stjälkbladet, 

c. 2. ,, andra ,, 
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Vetenskapsakademien. Till iniörande i Arkiv fOr 

botanik antogs d. 9 jan. en afhandling af R. Fries: Anteck¬ 

ningar om svenska Hymenomyceter, samt d. 25 jan. en 

afhandling af B. Lidforss: Studier dfver artbildningen hos 

släktet Rubiis. IT. 

Döde utländske botanister 1906. 

Dr J. K. H. Brum und i Meerse i Nederländerna. — 

Den 23 apr. prof. Franz Buchenau i Bremen, 75 år. — 

Den 11 nov. G. C. Churchill i Clifton, England, 84 är. — 

Den 25 aug. Charles Baron Clarke i Kew, f. d. 17 juni 

1832. — Den 12 maj James Morrison Crombie å Ew- 

hurst, Surrey, f. d. 20 apr. 1833. — Den 23 febr. dr. van der 

Crone i Poppelsdorf vid Bonn. — Den 4 mars Louis De¬ 

bat i Lyon, f. i febr. 1822. — Prof. Gustave Dutailly i 

Paris. — Den 10 febr. Karl Flatt i Budapest, f. d. 1() jan. 

1853. — Den 9 nov. dr Paul Auguste Cauchery i Paris. 

— Dr. Auguste François Marie Glaziou i Le Bouscat. 

Frankrike. — Doc. Paul Hauptfleisch i Stuttgart. 44 år. 

— Den 26 maj prof. Friedrich Hegelmeier, 72 år. —- Den 

20 mars Oswald comte de Kerchove de Denterghem 

i Gent, 62 år. — Den 10 nov. hofrådet Josef Kerner i Salz¬ 

burg, 77 år. — Dr. Louis de Martin i Lezignan, Frankrike. 

— Den 27 juli apotekare William Mitten i Hurstpierpoint, 

Sussex, f. d. 30 nov. 1819. — I sept. prof. C. A. J. A. Ou de¬ 

in ans i Arnheim, 79 år. — Den 3 dec. hofrådet Ernst 

Pfitzer, 61 år. — Den 30 maj Florian Porcius i O’Rodna 

i Siebenbürgen. — Fru I. H. Schaffner i Culumbus, Ohio. 

— Den 23 juni dr Fr. Sch audinn i Hamburg, 36 år. — 

Den 9 dec. Rachel F. Thompson i London, 49 år — Den 

26 aug. prof. Marshall Ward i Cambridge, England. — 

Den 8 nov. *prof. J ohann Wiesbaur i Duppau, Ö.sterrike- 

— Den 27 juli prof. Ferdinand Otto Wolf i Sion, Schweiz. 

68 år. — Den 21 okt. prof. Alex a n d e r Z a 1 e w s k i i Lemberg. 
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Ytterligare några ord om skilnaden mellan 

Lactuca Chaixii Vill. och L. quercina L. 

Af T. Hedlund. 
I 

1 min förra L^/r/z/cYMippsats (Bot. Not. lö()6, p. 277— 

2^)3) hade jag vi.sat, att bladen hos L. CJiaixii alltid äro hela, 

oberoende af belvsningsförhållandena, och jag tillade (p. 

2<S4): »Utan tvifvel är bladliikigheten hos L. qncvcUia lika obe¬ 

roende af beh^sningsförhållandena. Eljes är det oförklar¬ 

ligt. att denna Lactuca i Sachsen och Thüringen m. Ü. .ställen 

kan förekomma med uteslutande pardelade blad.» Med an¬ 

ledning af nämnda uppsats är jag i besittning af ytterligare 

upplysningar, som Ur K. Hedbom godhetsfullt lemnat mig 

rörande förekomsten af L. (jucvciua icke blott på Lilla 

Karlsö utan äfven vid Harz, de två nordligaste lokalerna 

för denna art. 

På lilla Karlsö förekommer den på en mycket skyd¬ 

dad (och därigenom väl äfven relativt varm) plats bland 

klipporna på öns .S3Mö.stra sida och därstädes äfven på be¬ 

skuggad lokal. Dr Hedbom skrifver: »Den 28 Juni 1891, 

sålunda året efter mitt för.sta f^md, besöker jag ånyo Lilla 

Karlsö. Jag återfann äfven då Lactuca qucrciua några steg 

ifrån den för.sta fyndorten, men på en vida lättare tillgäng¬ 

lig lokal. För.sta platsen var nämligen en brant klipp afsats, 

som endast med lifsfara kunde nås. Denna 2:dra gång 

T891) fann jag växten under en gammal alm . . . Den lefde 

där bland nä.sslor, Leouuvus, CyuaucJunu, Dactylis, (ieuui 

uvbauinu, Cyuoi^lossuui och Schcdouorus stevilis. Alla exem¬ 

plar, som jag då såg, voro skadade af de på ön betande 

fåren. Jag tog då ej ett enda, endast ett rotblad som minne.» 

Rörande de.ss förekomst på Harz skrifver Dr Hedbom, att 

den fanns där >på en lokal, som med hän.syn till den fy¬ 

siska beskaffenheten .syntes fullt likartad med växtplatsen 

å Lilla Karlsö. \aäxten hade där mogna frukter i slutet af 

augusti. Den liknade precis kamraterna från Lillön.» 
Bot. Xot. 1907. 

\ \ ) . } P 
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Dess förekomst på äfven beskug'^ad lokal står emel¬ 

lertid icke i strid med det ur Prof. Becks uppgift deduce¬ 

rade förhållandet, att L. Chaixii är en mera skuggfördra- 

gande växt än L. quercina. Se vi nämligen närmare efter, 

hvilka växter förekommo i sällskap med L. quercina under 

almen på Lilla Karlsö, så finna vi. att denna lokal måste 

hafva varit relativt väl belyst åtminstone från sidorna, och 

att den icke var så beskuggad, som de lokaler bland buskai' 

och träd vid Upsala botaniska trädgård kunna vara, där 

L. Chaixii når en kraftigare utveckling än på en mera sol- 

öppen lokal mellan dem. Det är emellertid icke sol och 

vind, som på en sådan lokal som den sistnämnda hämmar 

utvecklingen. Detta framgår af följande iakttagelse, som 

jag förra' gången försummade att andraga. 

På nedre delen af sluttningen inom trädgårdens östra 

ända och nära dess svdöstra hörn fanns förr ett tätt be¬ 

stånd af träd och grundskott. Beskuggningen inom detta 

snårliknande bestånd var .synnerligen stark, i det att största 

delen af himmelen äfven på .sidorna var undanskymd af 

löfverket om sommaren. På grund af denna starka be- 

skuggning var marken ytterst glest beväxt med gräs och 

örter. Den viir till och med delvis bar. Efter en undan- 

röjning af detta bestånd under vintern 1902—03 uppväxte 

sommaren 1903 i det inre af detta område flere individ af 

L. Chaixii till blomning och fruktsättning. Här stodo de 

utsatta för sol och vind, men nådde en utveckling, som var 

åtmin.stone fullt ut lika kraftig som bland birskarne vid 

land.svägen. Orsaken till den kraftiga utvecklingen var 

tydligtvis att söka i jordens beskaffenhet. Där örtvegeta¬ 

tionen är .sparsam, blir jorden i sina öfre lager icke så ut¬ 

sugen på näring som på den öppna platsen, där en bättre 

bely.sning bereder möjlighet för riklig utveckling af växter, 

som icke äro i så hög grad .skuggfördragande. Från så¬ 

dana för vinden mera utsatta lokaler bortsopas i allmänhet 

äfven det nedfallna löfvet till större eller mindre del och 

hopas i busksnåren, där det genom sin förm tiltning tillför 

t. 
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jorden rikligare näring. Dä därtill lägge.s, att daggma- 

skarne på sådana beskuggade lokaler merändels äro i liflig 

verksamhet och ombesörja blandning och genomluitning 

af myllan, hvarigenom förmultningen påskyndas och ett 

närande mull ager, bildas, så in^es, att den växt, som har 

förmåga att reda sig med den ringa ljusmängd, som bjudes 

på en dylik lokal, genom den rika tillgången på näring i 

jorden äfven har möjlighet för en kraftig utveckling. 

Som jag förut påpekat, förenar L. Chaixii med sin 

förmåga att fördraga skugga karaktären hela blad, medan 

L. quercina, som har delade blad, väljer lokaler, som äro 

mera belysta och därmed äfven mera utsatta för vinden. 

Denna skilnad mellan de båda arterna framhöll jag alltför 

expressivt, då jag angaf, att L. quercina, »tyckes trifvas 

bäst på solöppna och blåsiga lokaler.» Detta uttryck var 

att fatta relativt. Tydligtvis kan en sådan organisationstyp, 

som L. quercina representerar, icke passa för en alldeles 

fritt öppen och i egentlig mening blåsig lokal. 

Ett förtydligande. 

I Botan. Notiser 1906, .sid. 290 anförde jag exempel pä 

yttre faktorers inflytande pä uppkomst af nya lifstyper. På 

förekommen anledning ber jag få anföra, hvad i Sveriges 

Utsädesförenings Tidskrift XI (1901), sid. 133 härom med¬ 

delats och af mig på anförda ställe åberopats. Den vigti- 

gaste punkten lyder: »Man kan, säger Prof. Giesevius, ej 

undgå den öfvertygelsen, att degenerationen, yttrande sig 

i uppträdandet af en mängd skilda axtyper (återgångsfor- 

mer) hos en annars redan konstant sort, framkallats af de 

ogynsamma väderleks- och klimatförhållandena. Och att 

den hos en sort inneboende variationstendensen, den latenta 

benägenheten för bakslag, kan väckas till lif, ja, som det 

vill synas, rent af .stegras, derigenom att sorten kommer 

under ogynsamma växtbetingelser, är en iakttagelse, som 

vi äfven här på Svalöf haft rika tillfällen att göra såväl 

efter vintern 1S08—9<^t som ock i all .synnerhet i år [1901]. 
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[^'öreteelsen i frâaa är. i t'örbigäende .sagcit, af etl synner¬ 

ligen stort och alldeles särskildt intresse med hänsyn till 

studiet af ärftlighetslagarne hos växterna, grundvalen för 

all rationel växtförädling.» Ehuru iakttagelsemetoden icke 

meddelats, är det tydligt, att här ej är .fråga om den van¬ 

liga pyocoitiska ökningen af vinterhärdiga typer till följd 

af utdöende af mindre vinterhärdiga. Ej heller är menin¬ 

gen den, att den »inneboende variation.stendensen» väck es 

till lif genom ogynsamma växtbetingelser under den tid, då 

äggceller och pollenceller bildas, utan just hos plantorna 

under öfvervintring.stiden, så att hvetesorten, det gäller, blir 

d långt högre grad än eljes uppblandad med en mängd 

nya lifstyj:)er», såsom jag återgaf företeelsen. Jag har .själf 

ännu icke haft tillfälle att experimentellt undersöka förhål¬ 

landet, men jag har ingen anledning att betvifla iakttagel¬ 

sernas riktighet, emedan redan förut flere fall äro kända, 

då latenta egenskaper genom yttre faktorers inverkan kunna 

utlösas, såsom då det är beroende af lif.svilkoren för plan¬ 

tornas utveckling af den tvååriga Dipsaeus s/lvestr/s torsiis 

under deras ungdomsstadium, om den för denna form ut¬ 

märkande egen.skapen skall framträda hos åtmin.stone en 

tredjedel af individen eller hos ingen enda (H. de Ahäes. 

Die Mutation.stheorie II, p. 574). Bortse vi från ba.stard- 

bildningen och den nybildning af typer, som af denna är 

en direkt följd, då ba.starden »mendlar» sig, eller då af den¬ 

samma en ny art direkt uppstår, så torde knappt något 

säkert .stöd hnnas för den hypotesen, att nyn t^^per alltid 

skulle leda .sitt ursprung tillbaka till de könliga plasma¬ 

kroppar, hvarur de upp.stätt genom befruktningen. Då en 

ny typ från sitt första uppträdande är kon.stant, så .synes 

det antagandet sannolikare, att typförändringen egt rum 

för.st efter befruktningen, såsom under embryots utbildning 

eller senare. Ett sådant antagande har åtminstone ett stöd 

i den tydligt vegetativa mutationen, äfven »knoppvariation» 

kallad, en beteckning, som icke alltid är träffande, då man 

någon gång kan finna typförändring för.st hos det fram- 



'Jf) 

växande skotlet. Ktt annat kraftigt stöd ligger i den om¬ 

ständigheten, att mänga systematiska växtgrupper (slägten 

och hela provinser), som sakna könsfortplantning, ändock 

uppträda i minst lika stor formrikedom som sådana, som 

ega den. Jag torde framdeles 'återkomma till hithörande 

frågor i annat sammanhang. 

Alnarp i januari 1907. 

Holmboe, J., Einige abweichende F'ormen von 

Anemone Hepatica L. aus der Umgegend von Christia¬ 

nia. (Nyt Alagaz. f. Naturvidensk. Bd. 44 p. 357—377 t. 15. 

1906.) Åtskilliga former af blåsippan hafva blifvit beskrifna. 

men Hera tyckas återstå. Förf. har i denna uppsats beskrif- 

vit och delvis afbildat följande former. Efter hårbeklädna¬ 

den: hirta, i^iabrata Fr., ciliata. Efter blommorna: specta¬ 

bit is, t it acina, marginata, alba (Alill.) G lirke, candida, rosea 

Xeum., violacea Neum., Ius. plena, hxs. feminea. Efter bladen: 

asarifolia A. Bl., tridactylites D3uing in seed., divergens, Ius 

biloba, marmorata Aloore. Kombination mellan former i 

den ena gruppen kan ske med olika former i en annan grupp. 

Enander, S. J., Salices Scandinaviae Exsicca¬ 

tae. Fase. 1 — 2. Stockholm 1905—ö. 

Sedan man lärde känna att hybrider voro rätt vanliga 

ibland Salices, blef studiet af detta släkte något underlättadt. 

Utgifvaren har här .påbörjat ett exsiccatverk öfver de talrika 

skandinaviska formerna, hvilket dock kunnat uppläggas 

endast i ett ringa antal exemplar. I fasc. 1 behandlas arter¬ 

na af reticulata, polaris och herbacea samt i fasc. 2 mvr.si- 

nites, jämte hvbrider af dessa med andra arter. En stor 

mängd former af h\^briderna lämnas, t. ex. af herbacea X 

lapponum icke mindre än 31. Alla dessa former beskrifvas. 

När utg. icke kunnat erhålla exemplar af en form, har han 

i stället meddelat en vpperlig fotografi, hvarigenom arbetet 

blifvit ett praktverk. Fotografiernas antal går till 97. 

Anslag. Stiftelsen Lars Hiertas Alinne har anslagit 4000 

kr. åt föreståndaren för Svalöfs Utsädesförening prof. Hjal- 



mar Nilsson för att användas till vetenskapliga undersök¬ 

ningar och utredningar af förekomsten och betydelsen af 

elementära arter hos våra inhemska foderväxter äfvensom 

af de viktiga vetenskapliga frågor, som därmed hafva sam¬ 

manhang; samt 600 kr. åt med. kand. Selim Birger för 

undersökning af Härjedalens vegetation. 

Gåfva. Upsala Universitet har bemyndigats mottaga 

till förvaltning en af kyrkoherden S. J. En an der donerad 

summa af 1500 kr., hvaraf halfva årsräntan skall ställas till 

prefektens för botaniska in.stitutionen disposition att af ho¬ 

nom användas dels till underhåll af botaniska trädgårdens 

salixodling, dels till resor för studier af herbariets samling 

af dessa växter. 

Ultramikröskopet. Helmholtz och Abbe visade på 

matematisk-teoretisk väg. att strukturförhållanden hos ett 
föremål ej kunde göras synbara genom ett vanligt mikro¬ 
skop, om det ej var åtminstone 0,25 jti i diameter. Men man 
visste ju att. när en hn ljusstråle kastas in i ett mörkare- 
rum, kan man iakttaga närvaron af fina dampartiklar, som 
vid vanlig belysning ej synas. Man ser ej heller .sjelfva 
dampartiklarne, som äro mindre än 0,5//, utan deras tillvaro 
röjes enda.st genom ljusets böjning mot dem. 

Genom användande af en liknande princip kunde 
Siedentopf och Zsigmondy hos Carl Zeiss i Jena påvisa, att 
guldet i guldrubinglas var förhanden i form af ytterst små 
bitar af guld, hvilkas storlek beräknades till 4—7 ////, 10— 
15 u/i, då /L/i representerar en milliondel af en millimeter. 

Metoderna fullkomnades sä att man numera kan med 
ultraapparater och ultramikroskop undersöka ultra-små de¬ 
lar. Ett vtterst starkt ljus låter man passera genom en 
ytterst lin springa och en eller ett par linser, innan del 
släppes in i mikroskopet och dessutom afslipas mikroskop¬ 
objektivets yttersta centrala del och .svärtas, på det att inga 
direkta lju.s.strålar från ljuskällan skola inkomma och gå 
igenom objektivet. I stället för en vanlig kondensator an¬ 
vändes ett mikroskopobjektiv. 

Man har med denna metod iakttagit bakterier, som 
man förut ej kunnat se. Äfven vid .studiet af cellinnehållets 
linare beståndsdelar, ss. klorofyllet, har metoden med fördel 
börjat användas. 
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Om artbildning ur bastarder. 

Af T. Hedlund. 

Hei linnes bland de högre öch med könsfortplantning 

utrustade växterna en formbildande faktor, som mer än 

någon annan kan försvåra en biologisk-systematisk artut¬ 

redning. Denna är bastardbildningen. Inom många slägten 

eller artgrupper af våra kulturväxter har som bekant huf- 

vudsakligen genom denna ett kaos af växtformer tillkom¬ 

mit, ledande sitt ursprung från arter, som, ehuru närsläg- 

tade, kanske aldrig i naturen haft tillfälle till korsning på 

grund af en olika utbredning eller förekomst på olikartade 

lokaler. Men äfven i naturen förekomma produkter af kors¬ 

ning rätt allmänt inom en del växtslägten. 

I fråga om de vilda växterna torde gälla som regel, 

att bastarden med afseende på hvarje synlig skilnad mellan 

de förmodade föräldrarne antingen intar en mellanställning 

eller mer eller mindre liknar den ene eller den andre af 

dem, men icke går utanför de hos föräldrarne angifna grän¬ 

serna för hvarje särskild egenskap b. Men om en växtform 

') Ofta kan dock en växtform m3^cket lättvindigt bli förkla¬ 
rad for bastard mellan ett par arter, ehuru han i afseende pä flere 
egenskaper afviker från båda utan att intaga mellanställning. Jag 
kan anföra ett tj^piskt exempel. Vid Stolpmlinde i Pommern an¬ 
träffades bland de där planterade Sorbns scatidtca och S. aria en 
buske af en Sorbns, som tolkades som hj^brid mellan de nämnda 
arterna och beskrefs under namn af 5. Comveiitsn Græbner, Zuv 
Fl. Pomm.; Schriften d. naturf. Ges. Danzig N. F. IX: 1, s. 368- 
På taflan N’’!!! återgifves genom en mycket god figur utseendet 
af orginalet till denna Sorbns. Hvad som vid första åsynen af 
denna figur slår en, är dess påfallande likhet med den till bladform 
och nervatur m3^cket karaktäristiska S. flabellifolia, som är hemma 
i Orienten, men finnes här och hvar i planteringarne i Europa just 
i den form, som är lik den afbildade. Redan nervernas fåtal, om¬ 
kring 6 par hos de större bladen, talar emot tolkningen af den 
anträffade Sor/^/ns-formen såsom bastard mellan ofvannämnda arter. 
S. scandica har 8—9 och de odlade formernti af S. aria hafva 
ännu flere nervpar hos motsvarande blad. Andra af samme auktor 
senare som 5. Couwetitzii betecknade former med talrikare nerver 
höra icke hit. Ehuru jag i Monographie d. Gatt. Sorbus. Kongl. 
Sv. Vet. Akad. Handl. Bd. 35, N:o l, s. 71 upptagit S. Conwentsii 
bland S3'non3unen till .S. flabellifolia, går den fortfarande under 

Hot. Not. 1907. 
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i nämnda hänseendt* intar den tör en bastard utmärkande 

ställnino'en till ett par arter, sä är därmed icke aifvet. att 

hans föräldrar också tillhöra dessa, äfvxn om det till och 

med skulle lyckas att med konst mellan dem framställa en 

bastard af samma eller mycket lika utseende. Det skulle 

nämliccen kunna hända, att såväl hans föräldrar som hans 

afkomlingar äro af samma lifstyp som han själf, och att 

han sålunda i naturen kan förekomma i en trakt, där den 

ena eller båda af de förmodade stamarterna saknas. Han 

kan med andra ord under sin föröknino- och utbredning' 

förhålla si«: som en art. Det kan hnnas större eller mindre 

sannolikhet för, att en sådan mellanart härstammar från en 

bastard, men en sådan sannolikhet kan ej förhindra for¬ 

mens likställande med en art. 

Flere omständigheter tala emot att gifva arter, som 

sannolikt härstamma från bastarder, d. v. s. h3"bridogena 

arter en undantagsställning genom att i systemet uppföra 

dem som bastarder af deras förmodade stamarter, såsom 

ännu är brukligt af en och annan författare. Förfarings¬ 

sättet kan nämligen aldrig konsekvent genomföras; t}" har 

en hybridogen artbildning egt rum i relativt sen tid, så 

har den otvifvelaktigt förekommit äfven längre tillbaka i 
c? 

tiden. Hybridogen a arter kunna därföre möjligen hnnas. 

hvilkas ena eller andra stamart utdött. Det är ock tänk¬ 

bart. att arter förekomma, som leda sitt ursprung från hy- 

bridogena mellanarter, likaväl som de antagas göra det 

från andra arter. Om det sålunda kunnat fastställas, att 

en växtform uppträder som en art. i det den förökar sig 

genom frö under bibehållande af sina egenskaper, så böl¬ 

den också betecknas som en art, äfven om den intar en 

ba.stards mellan.ställning mellan ett par arter. Det blir en 

sak för sig att ådagalägga den sannolika härkomsten. 

den gamki tolkningen i Aseherson und (iræbner, .Synopsi.s \’I: 2 
1906), s. 98. — På en gynnsam lokal i en trädgård eller plan¬ 

tering sätter nog S. Jlabellifolin frukt, men jag har aldrig lyckats 
få upp plantor ur dess frön. Dess närmaste slägtinge 8'. gycecn 
kan däremot sätta rikligt med grobara frön äfven i .Sverige. 



Körekomst af arter, som intaga en bastards mellan- 

ställnina' mellan tvänne andra arter, så att de med större 

eller mindre sannolikhet kunnat beteknas som hybridogena, 

har sedan länge varit känd. Man kan i denna fråga gå 

tillbaka ända till Linné, som betecknade S. feui2ica{\^.)¥v. 

som »Moiy/ arhov c Cvatcego Aria ß et Sorbo Aiicuparia, 

sed speciem distiactam propagaiîs» V- Med Aria ß förstod 

Linné Sorbas scaadica (L.) Fr.-). Om denna art utb\"tes 

mot någon af de två skandinaviska subspecies af S. aria (L.- 

coll. t. ex. 5. obtusifolia (DC.) Hedl.-g, så har den Linné- 

anska tolkningen sannolikhet för sig. 

Efter Linnés tid är det fönst i senare hälften af 1800- 

talet, som den ene forskaren efter den andre vid ett ingå¬ 

ende studium af något växtslägte kommit till resultat, som 

leda till antagande af artbildning ur bastarder mellan äldre 

arter. Stort uppseende har uppkam.sten af de talrika Tulipa- 

arterna i södra Frankrike och Italien väckt. Största delen 

af de t. ex. omkring .städerna Florenz och Bologna före¬ 

kommande Tulpan-arterna lära hafva tillkommit efter 1820. 

\hd denna relativt'ha.stiga artbildning har korsningen .spelat 

en framstående rol S- Bland andra slägten innehållande 

förmodade h^^bridogena arter må nämnas: Rabas (Focke 

b Linné, Sp. pl. ed. 2, pag. 684. 
Enligt de på Wiener-kongressen 1905 antagna reglerna 

lor växtnamn skall 5. scaiidica egentligen heta S. biterniedia Ehrh. 
Det välbekanta artnamnet scandica kan dock aldrig föranleda 
någon förvexling, och af det skälet har jag användt detsamma. 

S. obtnsifolia förekommer hiifvudsakligen i södra Norge 
och torde knappt finnas odlad ens i någon botanisk trädgård. 1 
Ascherson und Græbner, Synopsis VI; 2, s. 96 omnämnes en »Sor- 
htis obtnsifolia Hedl.*, som skulle förekomma här och hvar i de 
tyska trädgårdarne och härstamma från sydliga Sverige. Då bla¬ 
den angifvas vara trubbsågade, synes det tvifvelaktigt, att här 
åsyftade odlade växt är någon Sorbus. S. obtusifolia har ovan¬ 
ligt långt tillspetsade sågtänder till skilnad från S. salicifolia (Myr.). 
Den sistnämnda är den enda subsp. af S. aria coll., som före¬ 
kommer i sydliga .Sverige (Kullen i Skåne), om man bortser från 
den sällsynta förekomsten af S. obtusifolia på^ Lilla Karlsö och 
Gotland, där äfven S. salicifolia är vanligast. 

■*) Levier, Néotulipes et paléotulipes, Malpighia VIH (1894), 
sid. 401. Solms-Laubach, Weizen und ä'ulpen und deren Ge¬ 
schichte. 1899. 
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1877), Dyaba (Rose n 1889), Moitha (IVl a 1 i n v a u d 1898), Sem- 

pevvivinti och Euphrasia (Wettstein 1900) m. 11. Sarskildt 

bar Kerners undersökningar på detta område bidragit till 

att skingra tvillen på tillvaron af hybridogena arter b- 

Bland de arter, som enligt Kerner äro hybridogena, mär¬ 

kas: PotcHtilla collina Wil. från P. argentea L, + P^ verna 

L. coll. och Niiphar intermedinni Led. från N. Intenni (L.) 

-f- N. puniiluni (Timni.). 

Som exempel på kulturväxter, som sannolikt äro hy- 

bridogena, vill jag blott omnämna de nu allmänt odlade 

hvetesorter (Squarehead m. 11.), som intaga mellanställningar 

mellan Triticmn vulgäre L. och Tr. compactnni Host. De 

leda åtminstone till en del sitt ursprung från enstaka plan¬ 

tor, som vid olika tillfällen under 1800-talet anträffades i 

hveteåkrar i England och Skottland samt togos till förök¬ 

ning. Det är vida sannolikare, att dessa enstaka plantor 

på grund af sin mellan.ställning mellan ofvannämnda arter, 

voro tillkomna genom korsning och icke genom mutation. 

Vigtigaste beviset för tillvaron af hybridogena arter 

lemnar deras experimentella framställande. Om ba.starden 

är .steril vid pollination med eget frömjöl, sä utgöra hans 

afkomlingar, som tillkommit genom konsning med någon 

af hans föräldrar eller en tredje art. i regel en brokig 

blandning af typer, som ega .stamarternas egen.skaper på 

olika sätt framträdande. 

I fråga om fertila ba.starder säger H. de Vries: »Die 

allgemeine Regel für das Verhalten der einfachen Ba.starde 

i.st, da.s.s sie bei Selbstbefruchtung in den nachfolgenden 

(Generationen unbeständig .sind.»‘b Härifrån gifvas dock 

många undantag. Redan äro många bastarder kända, som 

efter befruktning genom eget pollen ge upphof till ensartad 

afkomma, i det att alla afkomlingar tillhöra en och samma 

lifstyp. 

Kerner von :M ari la un, Können au.s Bastarden Arten 
werden? Oesterr. bot. Zeitschr. XXI: 2 (1871), s. 1 —10; och Das 
Pflanzenleben. 1891. Bd. II, s. 547—582. 

“) H. de Vries, Die Mutationstheorie. Il (1902i, s. 74. 



Det äldsta välbekanta exemplet pä en experimentellt 

framställd hybridogen art lemnar den i botaniska trädgår- 

darne förekommande Aegilops speltœformis]oYå. Den upp¬ 

stod 1838 ur några frukter af Ae. triticoides Req., en ba¬ 

stard mellan Ae. ovata L. och Triticum vulgare L. Alltifrån 

sin uppkomst har den aldrig visat någon känd afvikelse, 

utan förhållit sig som en art. Misstanken, att någon frö- 

förv^exlirig egt rum, har fullständigt undanröjts af Go dr on. 

som vid olika tillfällen framställt denna konstanta mellan¬ 

form mellan vanligt hvete och det lilla gräset Aegilops ovata. 

(jenom att korsa den sistnämnda med Tr. vulgare, erhöll 

han bastarden Ae. >c triticoides, som är steril med eget pol¬ 

len. Men korsas denna bastard med Tr. vidgare, erhålles 

en fertil bastard, som själfbefruktad ger upphöf till arten 

Ae. speltœformis. Dennas härstamning är alltså: (Ae. ovata 

X Tr. vulgare) X Tr. vulgäre f. Ae. x triticoides lemnar 

dessutom exempel på en steril bastard, hvars egenskaper 

visa .sig konstanta vid konsning. 

Innan Go dr on på 1860-talet framlade de tydliga be¬ 

visen för möjligheten att genom korsning erhålla en kon¬ 

stant mellanart, var tviflet på denna möjlighet allmän. Bland 

tviflarne befinner sig äfven Gærtner, som kanske varit 

den ihärdigaste experimentatorn och forskaren på bastard¬ 

lärans område. Ehuru han framställt flere bastarder, som 

efter befruktning genom eget pollen visade sig konstanta 

under den fortsatta förökningen, sökte han på annat sätt 

få .stöd för sin förutfattade mening, att n3^a arter icke på 

något sätt kunna uppstå ur de förhandenvarande. »Das 

auffallendste Beispiel haben wir an dem Dianthus armeria- 

deltoides erfahren, welcher bis in die zehnte Generation 

sich ohne Veränderung des Typus erhalten und sich sogar 

in den sechs bis acht ersten Generationen alle Jahre im 

Garten selber ausgesät hatte, dessen Fruchtbarkeit in Sa¬ 

men sich aber mit jeder Generation verminderte, bis seine 

Den växtform, som här och i det följande står framför 
'< utgör moderplantan. 



Zeu'gTinüfskraïl im zehten Jahr völlig erloschen war.- ‘ 

(iærtner tog härvid ingen hänsyn till jordens och andra 

yttre faktorers inflytande på fertiliteten. Emedan växten 

tick stå och själfså .sig, är det tydligt, att jorden, som här¬ 

under lick ligga orörd, i fysikaliskt och kemiskt hänseende 

icke kunde förblifva densamma som i början. Det är en 

välbekant sak, att yttre faktorer kunna utöfva ett .stort in¬ 

flytande på frösättningen hos en växt, särskildt om han^ 

tvingas att växa på lokaler, som ej överensstämma med 

hans naturliga. Bland odlade växter är därföre dålig frö¬ 

bildning eller fullständig sterilitet icke heller något säkert 

kännetecken på en ba.stard. -) Blott förflyttning till annan 

plats, är som bekant ofta tillräcklig att framkalla fröbild¬ 

ning hos en förut steril växt. 

Under senare hälften af 1800-talet hafva rätt många 

bastarder fram.ställts, hvilkas afkomma varit kon.stant. t. ex. 

inom Sa/ix (Wie hur a). Petunia och (Herbert). J/c- 

(iicago (Urban), Oenothera (H. de Vries) och Anemone 

!Janczewski). Inom Hieracinm kunna genom kor.sning 

mellan ett par arter flere olika typer erhållas, som förhålla 

sig som arter b- en om.ständighet, som torde stå i samband 

med den hos många Hieraciiun-xrtçv förekommande vege¬ 

tativa förökningen vid sidan af könsfortplantningen, i det 

att de kunna bilda frö dels genom, dels utan föregående 

befruktning ^). 

Gærtner, Bastarderzeugung', 1849, s. 553. 
•; Bland odlade växter, som vid Uppsala skulle vara full¬ 

ständigt sterila, har jag vid ett tillfälle nämnt Fagits silvatica. 
Under en del år kunna dock träd i varmare lägen utbilda någ'ra 
få procent mogna frön, som enligt muntligt meddelande af Prof. 
Th. M. Fries äfven äro grobara. Min uppgift, att Sorbaria sor- 
bifolia äfven vore steril i Upsala botaniska trädgård, hvilar pa 
iakttagelse under blott en enda sommar och är därför mindre till¬ 
förlitlig. 

Mendel, Ueber einige aus küstlicher Befruchtung gewon¬ 
nene Hieraciumbastarde. X^erb. d, naturf. X'er. Brünn. Ndll. Bd. 
1869, s. 26—31. 

■*) Ostenfeld. Zur Kentn. d. Apogamie in der Gatt. Hiv- 
yaciitm. Berichte d. d. bot. Gesellsch. XXII (1904), s. 537—54(». 
Kosenberg, Über die Embryobildung in d. Gatt. Ber. 
d. d. bot. Gesellsch. XXIV (1906), s. 157 —161. 
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Då jag i början af 1890-talet började närmare studera 

Sorbus och Ribes, kom jag snart till resultat, som icke kunde 

förklaras på annat sätt än genom antagande af, att kors¬ 

ning särskildt inom Sorbus spelat någon större rol vid art¬ 

bildningen. Saken var för mig ingen öfverraskning i be¬ 

traktande af, att Rosacéer i allmänhet (Sorbus, Cratœgus, 

Malus, Pyrus, Rosa, Rubus, Fragaria, Geiim och Prunus) 

med lätthet bilda bastarder till och med mellan arter, som 

kunna vara hvarandra så olika som Sorbus aucuparia och 

vS. aria, bastarder, som därtill vanligen äro fertila. För att 

A^tterligare påvisa, huru mellanarter kunna uppstå ur ba¬ 

starder, beslöt jag mig för att framställa sådana ur Malva- 

bastarder. Det hade tagit årtionden att experimentellt för¬ 

söka framställa någon inom Sorbus, hvarföre jag valde ett¬ 

åriga växter. Det lyckades mig också, såsom jag förut 

meddelat i denna tidskrift^), att på den vägen erhålla en 

god mellanart, som sedermera tilldelades namnet M. par- 

vifloro-oxyloba Hort. Upsal. Både under 1902 och 1903 

utdelades genom Upsala botan, trädgårds frökatalog frö 

såväl af M. parvifloro-oxyloba som af dess stamarter M. 

parvißora L. och M. oxyloba Boiss., så att äfven andra 

kunde öfvert3"ga sig om, att den var lika konstant som sina 

stamarter och äfven intog en fullt intermediär ställning 

mellan dem. 

Ursprunget till M. parvifloro-oxyloba var en spontant 

uppkommen M. parviflora X M. oxyloba, som 1896 stod i en 

parcell med M. parviflora. Både under detta år och före¬ 

gående hade denna art odlats bredvid en annan parcell 

med M. oxyloba. Då målet endast var att erhålla en kon¬ 

stant mellanform, företog jag, såsom jag också framhöll, 

ingen isolering af bastarden, hvarföre de frön, jag insam¬ 

lade under detta och följande år, gifvetvis till dels tillkom- 

b Hedlund, om Ribes rubrum L. s. 1. Bot. Not. 1901, s. 85. 
') Semina selecta e messe anni 1901 ab Horti Upsaliensi 

oblata, Upsaliæ 1902, p. 4. Hänvisningen till Botan. Notiser 1901, 
s. 85, där redogörelse lemnats för dess uppkomst, torde i detta 
fall vara lika god som en beskrifning. 

Bot. Not. 1907. 3 
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mit genom förnyad korsning, något som dock icke hade 

det ringaste inflytande på resultatet. Hvar je sommar in¬ 

samlades frön af en planta, som var intermediär mellan de 

båda arterna. Under de senare åren till och med 1903, som 

var den .si.sta sommaren, jag tjän.stgjorde vid botaniska 

trädgården i Upsala, flck M. parvifloro-oxyloha sköta .sig 

.själf på en alskild plats i trädgården. Den själfsådde sig 

årligen och visade till och med benägenhet för att sprida 

sig. Under hvarje år granskade jag noggrannt de hun¬ 

dradetals plantor, som årligen uppväxte på denna plats. 

Aldrig kunde emellertid den min.sta afvikelse i den ena 

eller den andra riktningen upptäckas. Alla plantor tillhörde 

alltid samma lifstyp, så att de bildade ett be.stånd, som var 

lika ensartadt som de, som bildades af hvar och en af de 

båda stamarterna. 

Uppmuntrad af denna framgång beslöt jag att när¬ 

mare lära känna förloppet vid tillkom.sten af denna mellan- 

art, helst som här var fråga om ett par rena arter från 

naturen, som ej genom korsning på något sätt blifvit för¬ 

ändrade under odlingen i de botani.ska trädgårdarne. 

M. parvißova förekommer som ruderatväxt i södra 

Europa och Orienten. Den eger m_vcket grundt flikade 

blad med naggade och trubbiga bladflikar (fig. 1 a och ai) 

samt ett vid fruktmognaden starkt förstoradt blomfoder. 

M. oxyloba, som förekommer på slätter i Syrien och på 

Cypern, har djupare flikade blad med inskurna, sågade och 

.spetsiga flikar (fig. 1 c och Ci). De nedre bladen på hufvud- 

.skottet äro dock grundare inskurna än, hvad flg. 1 c utvi¬ 

sar. Blomfodret förstoras vid fruktmognaden blott i samma 

proportion som frukten, och dess flikar äro smalare och 

mera utdraget spetsiga än hos M. parviflora. De.ssa skil¬ 

nader falla mest i ögonen. Skilnaden i fruktens yttre form 

är däremot högst obetydlig. Förutom de.ssa morfologiska 

olikheter finnes en betydande fysiologisk skilnad mellan de 

båda arterna, som tydligen ger sig till känna i frömogna¬ 

den. Om de insamlade fröna (delfrukterna) på hö.sten icke 
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underkastats någon särskild torkning genom stark värme, 

gro fröna af M. parviflova alltid väl och ganska likformigt. 

Så är däremot icke förhållandet med fröna af M. oxyloba. 

Fig. 1. 

Fig, 1 a och ai blad af Malva pariflora ; b och bi af M. 
parvifloro-oxyloba; c och ci af M. oxyloba; ai, bi och ci återgifva 
de öfre bladen på långa skott; d och di blad af M. parviflora X 

M. oxyloba; e och ei af M. oxyloba X M. parviflora ; di och ei 
sitta 3 mellanled högre än d och e; f pollen af M. parviflora^ g 
af M. oxyloba, h af M. parviflora X J/. oxyloba, i och k af M. 
oxyloba x M. parviflora och 1 af M. parvifloro-oxyloba (i sjunde 
generationen), h och i utbildadt i varmhus, f, g, k och 1 utbildadt 
på kall jord. Figurernas storlek: blad ^ och pollen • Materialet, 
hvarifrån dessa figurer hämtats, förvaras tills vidare i författarens 
egen samling. 
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De gro under sådana förhållanden alltid sämre, d. v. s. 

långsammare och b jämnare. Stundom kan blott ett fåtal 

frön gro omsider längre fram på sommaren, om nödig 

fuktighet är för handen. Särskildt har så varit förhållandet 

här på Alnarp, där nog väderleken under fruktmognaden 

icke är så torr och varm, som den kan vara i Upsala. Men 

få fröna ligga öfver ett år inom hus, gro de förträffligt. 

M. oxyloha har alltså i detta afseende stor likhet med en 

del andra växter från Orienten och norra Afrika såsom 

Calendula tviptevocarpa Rupr. b och Linnni grandijlorwn 

Desf. Det har aldrig lyckats mig att få dessas frön att gro 

följande år, då de efter insamlingen förvarats svalt eller 

måttligt varmt. Om de kunna gro, sedan de underkastats 

en starkare uttorkning genom värme efter insamlingen på 

hösten, är mig ej med säkerhet bekant. Jag kan dock til¬ 

lägga beträffande M. oxyloba, att dess frön gro redan föl¬ 

jande år, om de fått ligga i jorden öfver vintern. 

De kännetecken, som utmärka hvar och en af dessa 

Malva-?iYte:r visa sig vid korsning och bastardernas förök¬ 

ning vara fysiologiskt hopkopplade. De äro uttryck för en 

enda egenskap hos en hvar af dem. Förutom de egenska¬ 

per, som de hafva gemensamma, har sålunda M. parviflora 

en, som M. oxyloba icke har och vice versa. 2) Den fysio¬ 

logiska skilnad, som tydligen finnes mellan dem, står utan 

tvifvel i samband med deras val af olika växtlokaler. Det 

är äfven anmärkningsvärdt, att M. oxyloba, som icke är en 

ruderatväxt såsom M. parviflora, utan väljer öppna slätter, 

äfven har blad, som genom sin flikighet erbjuda mindre 

vindfång. De lemna åter ett exempel på ett par närstående 

b Denna art är först funnen i Mesopotamien. I Upsala bo¬ 
taniska trädgård har jag sett den uppdragen äfven af frön insam¬ 
lade af Fru S. T rygg er i norra Afrika (Algeriet?). 

Egenskap är här taget i H. de Vries’ mening. Kors¬ 
ningen mellan dessa arter blir alltså uteslutande unisexuell: H. de 
Vries, Die Mutationstheorie II, s. 495. — Jag tänker mig dock 
uppkomsten af t. ex. M. oxyloba ur M. parviflora icke genom till¬ 
komst af en ny egenskap, utan genom utbj'te eller omvandling af 
egenskapen hos M. parviflora. 
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arter, mellan hvilka skilnaden är biologisk och så beskaffad, 

att de icke gerna komma att konkurrera med hvarandra 

om utrymmet och ej heller bilda bastarder med hvarandra 

i naturen. Men antag, att de växte i sällskap med hvar¬ 

andra på något ställe i Orienten, skulle otvifvelaktigt ge¬ 

nom korsning en konstant mellanform mellan dem kunna 

uppstå där likaväl, som då de odlas vid sidan af hvarandra 

i en trädgård. 

Båda arterna bilda frö genom själfbefruktning, något 

som är till stor fördel vid de experiment, jag anställt. Men 

odlas de tätt intill hvarandra, så inträder dock spontant 

korsning mellan dem, ehuru mycket sparsamt. För att så 

niAxket som möjligt efterlikna förhållandena i naturen har 

jag äfven låtit dem spontant bilda bastarder. 

År 1901 sådde jag i Upsala botaniska trädgård M. 

pavvißora och M. oxyloba i två rader nära intill hvarandra. 

Det använda fröet hade föregående hö.st skördats i träd¬ 

gården och från parceller af hvardera arten, som varit 

tillräckligt aflägsna från h var an dra för att ej korsning skulle 

inträda. Under sommaren 1901 uppväxte icke heller någon 

bastard i någondera raden. På hösten insamlades frön af 

hvardera arten för sig. De underkastades icke någon 

särskild behandling genom uppvärmning, utan förvarades 

i papperskapslar på arbetsrummet. Följande år utsåddes 

de på en plats i trädgården, där ingen af dessa arter förr 

varit odlad. Af hvardera arten utsåddes fröet i en 4,5 m. 

lång rad. M. oxyloba kom mycket ojämt upp. Inom båda 

raderna visade .sig några enstaka bastarder, som likaledes 

uppkommit temligen ojämt. De uppkomna bastarderna voro 

blott få och torde knappt hafva uppgått till ett par procent. 

Innan blomning börjat, uttogs en bastard från hvar¬ 

dera raden — alltså en M. parviflora X M. oxyloba och en 

J/. oxyloba X M. parvijlova — för att isolerade få sätta frö. 

De planterades till en början på skilda håll i trädgården, 

men då den ovanligt kalla sommaren hotade göra fröskör¬ 

den efter dem väl liten, inplanterades de i krukor, som 
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sedermera inflyttades i växthuset, där också tillräckligt frö 

erhölls af hvardera. Fruktsättningen var, så vidt jag kunde 

se, lika god som hos föräldrarne. 

Beträffande bastardernas utseende så vore ju att vänta, 

att de skulle öfverensstämma till sina karaktärer med M. 

parvifloro-oxyloba. Men så var icke förhållandet. Under 

en följd af år hade jag genom de noggranna observatio¬ 

nerna af den sistnämnda fått blicken mycket skärpt för dess 

karaktärer. Det slog mig därföre med förvåning, då jag 

efter en tids bortovaro på sommaren återkom i augusti och 

fann, att ingen af de uppväxta ba.starderna liknade M. par- 

vißoro-oxyloha, ehuru de dock allesammans till sina karak¬ 

tärer, stodo ungefär midt emellan de båda stamarterna. Ej 

heller voro de sinsemellan fullt lika. Särskildt var en M. 

parviflora X M. oxyloha så olik en M. oxyloba X M. parvi- 

ßora, att äfven ett oöfvadt öga såg en betydande skilnad 

mellan dem. En närmare granskning af de båda inplante¬ 

rade bastarderna, som voro lika långt komna i sin utveck¬ 

ling, gaf förklaring på denna sak. 

De öfre bladen hos M. parvißora X M. oxyloba (flg. 

1 dl) hade mera likhet med bladen hos M. oxyloba, medan 

de litet längre ned (flg. 1 d) mera liknade bladen hos M. 

parviflora. På samma sätt var det med M. oxyloba X 3/. 

parvißora, så att denna i sina öfre delar mera liknade fa¬ 

dern (flg, 1 ei), men längre ned modern (flg. 1 e). Emedan 

de öfriga efter sådden uppkomna bastarderna till följd af 

olika groningstid voro olika långt komna i sin utveckling, 

blir det af det ofvan sagda t3Mligt, hvarföre de icke voro 

hvarandra lika, såsom de olika individen af .stamarterna 

och mellanarten. En del af ba.starderna var af ovanligt 

frodig växt, hvarföre det var svårt att med säkerhet af göra, 

om alla bastarder, som hade samma art till moder, voro 

alldeles lika till sina karaktärer. 

Det blef under sådana förhållanden af särskildt in¬ 

tresse att se, hvilket utseende afkomlingarne efter dessa 

båda bastarder skulle få. Med tanke på, att de möjligen 
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skulle bliva hvarandra olika, iakttogs stor försigtighet vid 

sådden af de frön, som insamlats. De såddes 1903 i bänk, 

hvarefter de uppkomna plantorna sattes en och en i små 

krukor och utplanterades på kall jord, då de nått tillbörlig 

storlek. Afkomlingar efter M. pavviflora X M. oxyloba ut¬ 

planterades till ett antal af 47 stycken på lika afstånd från 

hvarandra. Omedelbart intill dessa utplanterades 8 afkom¬ 

lingar efter M. oxyloba X M. pavviflora, äfvenledes på lika 

afstånd från hvarandra såsom de föregående. Till följd af 

att plantorna fått uppväxa under så lika förhållanden som 

möjligt, följdes de äfven åt mycket noga i sin utveckling, 

voro temligen lika höga och kunde därföre lätt jämföras 

med hvarandra. 

Det utseende, som afkomlingarne efter de båda ba¬ 

starderna företedde, utgjorde för mig en öfverraskning. 

Alla plantor voro sinsemellan fullkomligt lika. Mellan af¬ 

komlingarne efter M. pavviflora X oxyloba och M. oxy¬ 

loba X M- pavviflora kunde omöjligen någon skilnad upp¬ 

täckas. Samtliga tillhörde en och samma liistyp, nämligen 

den, som var representerad i M. pavviflovo-oxyloba (lig. 1 b 

och bl). Under den fortsatta förökningen här på Alnarp 

har den för andra gången framställda mellanarten visat 

sig vara fullt konstant såsom den förut framställda. 

Det är anmärkningsvärdt, att bastarderna mellan M. 

pavviflora och M. oxyloba icke äro lika den från dem här¬ 

stammande mellanarten, M. pavviflovo-oxyloba. Hos bastar¬ 

den hålla de från föräldrarne ärfda egenskaperna icke lika 

jämnvigt öfverallt hos plantan. I skottens nedre del är mo¬ 

derns egenskap något mera framträdande; i deras öfre del 

tager däremot faderns egenskap mera öfverhand. Hos 

b Ett sådant vexlande jämnvigtsläge för föräldrarnes egen¬ 
skaper hos en bastard är en mycket vanlig' och väl känd före¬ 
teelse, som särdeles tydligt framträder t. ex. hos Spiræa X arguta 
Zbl. Skotten hos denna trippelhybrid utbilda under sin framvdlxt 
blad, som blifva allt mera lika bladen hos Sp. Thuubergi S. & Bl. 
Denna är också fader till Sp. X arguta. Modern är Sp. X multi¬ 
flora Zbl., en bastard mellan Sp. hypericifolia L. och Sp. crenata 
(L.) W. (Zabel, Die strauchigen Spiräen der deutschen Gärten. 
Berlin 1893, s. 22). 
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J/. parvißoro-oxyloba åter hålla egenskaperna fullkomligt 

lika jämnvigt öfverallt. 

Vi linna alltså, att det är en betydande inre (fysiolo¬ 

gisk) skilnad mellan M. parvißoro-oxyloba och de bastarder, 

från hvilka den härstammar, så att den hybridogena mel- 

1 anarten, åtminstone i detta fall, icke kan likställas med dessa. 

Om man med bastard menar ett individ, som uppstått ge¬ 

nom förening af två könliga plasmakroppar, som äro bä¬ 

rare af olika egenskaper, och på samma gång påstår, att 

M. parvifloro-oxyloba är en bastard mellan M. parvißora 

och M. oxyloba, så är ett sådant påstående liktydigt med 

ett annat nämligen, att alla äggcellerna hos M. parvißoro- 

oxyloba vore bärare af den ena stamartens egenskap, 

under det att den andra stamartens egenskap uteslutande 

förefanns i pollenkornen. En likformig afkomma skulle 

ju häraf blifva följden, men en dylik klyfning af egen¬ 

skaperna förefaller orimlig. Genom att företaga korsnin¬ 

gar mellan mellanarten och de båda stamarterna kan det 

blifva möjligt att få denna fråga afgjord. Sådana skall 

jag också i den närmaste framtiden utföra. Vore det verk¬ 

ligen så, att stamarternas egenskaper låge oförändrade hos 

mellanarten, i det att de blott till hälften vore synliga och 

till hälften latenta, så borde en klyfning af dem vid bild¬ 

ning af äggceller och pollenkorn hafva till följd, att de för¬ 

delades på samma slag af könsceller enligt den Mendelska 

lagen. En del pollenkorn skulle medföra parvißora-egerx- 

skap, en annan del oxy/o&^'^-egenskap. Detsamma skulle 

ega rum med äggcellerna. Men under sådana förhållan¬ 

den skulle som bekant 3 olika typer framkommit bland af- 

komlingarne, nämligen de båda staniarterna samt bastard¬ 

formen mellan dem. Men så är icke förhållandet. Möjlig¬ 

het kan dock finnas, att latenta delar af stamarternas egen¬ 

skaper förefinnas hos mellanarten, som först genom kors¬ 

ning med någon af .stamarterna utlösas. Kommande ex- 

b Gregor Mendel, Versuche ii. PflanzenhA'briden. Verh. d. 
naturf. V^er. in Brünn. Bd. IV, 1865, p. 29. 
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periment skola visa, om mellanformen äfven vid korsning 

är likställd med sina stamarter. Skulle den det vara, har 

tydligen i stället för två egenskaper — en från hvardera 

stamarten — kunnat bildas en enkel ny hos mellanarten. 

Då M. parvißoro-oxyloba uppstår så i ett slag, är det 

ej underligt, att den äfven uppkommit spontant i andra bo¬ 

taniska trädgårdar. I början af 1900-talet rekvirerade jag 

frön af M. oxyloba från ett större antal botaniska trädgår¬ 

dar i Europa. Från en och annan trädgård erhölls också 

frö, hvarur uteslutande eller till en del M. parvißoro-oxy¬ 

loba uppväxte. M. oxyloba, hvars frön ofta gro sämre än 

mellanartens, hade tydligen af detta skäl utträngts af denna 

Vi se här sålunda ett exempel på, huru en växt genom 

kulturen kan förändras på ett mycket enkelt sätt. Samma 

förlopp skulle äfven kunna ega rum i naturen till följd af 

någon klimatförändring, som vore till nackdel för M. oxy¬ 

loba, om M. parvißora hade växt i hennes sällskap. M. 

parvißoro-oxyloba skulle dessutom kunna sprida sig till 

trakter, där den lefde utan sällskap af sina stamarter, och 

måhända slutligen på några gynnsamma lokaler till och 

med öfverlefva dem. Det skulle då vara omöjligt att ens 

förmoda hybridogent ursprung för densamma, ty dess frö¬ 

mjöl är lika regelbundet utbildadt som hos stamarterna 

(hg. 1 f—1) och fröbildningen är god. — Orsaken till, att 

pollenkornen i hg. 1 h och i äro större än i de andra hgu- 

rerna (f, g, k och 1) är, såsom framgår af hgurförklaringen, 

påtagligen den, att de utbildats i varmhus, medan de andra 

utbildats i det fria. 

Till ofvan meddelade redogörelse för uppkomsten af 

M. parvißoro-oxyloba torde en närmare förklaring beträf¬ 

fande de i hg. 1 d och di samt e och ei afbildade bladen 

från de reciproka bastarderna behöfva fogas. Figurerna 

återgifva de blad, som hos hvardera bastarden sutto på 3 

mellanleds afstånd från hvarandra i den region af skotten, 

där formförändringen hos dem passerade den hos M. par¬ 

vißoro-oxyloba förekommande bladformen. Orsaken till, att 
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de högre upp sittande bladen (fig. 1 di och ei) äro större 

än de (lig. 1 d och e), som befinna sig nedom dessa, är att 

söka i den förut omnämnda inplanteringen i kruka, som 

hade till följd, att tillväxten hämmades något litet under 

den närmast därpå följande tiden. När plantorna därefter 

åter började växa kraftigare, utbildades äfven större blad- 

skifvor. Denna förändring i växandet och däraf betingade 

bladstorlek inträffade, då de båda bastarderna i skottens 

öfre delar började mera likna sina resp. faderarter, som de 

sedan blefvo desto mera lika, ju äldre de blefvo och fingo 

ett större antal blad, som mera liknade fadertypen. 

M. parviflora och M. oxyloba lemna exempel på ett 

par arter af sådan sexuell affinitet, att pollenets utbildning 

hos bastarderna mellan dem icke lider någon förändring. 

Pollenkornen äro hos dessa (fig. 1 h—k) sinsemellan lika sto¬ 

ra som hos föräldrarne (fig. 1 f och g). De talrika nålfina 

taggar, hvarmed pollenkornen äro tätt klädda på sin ut¬ 

sida, och som bidraga till, att dessa vid .själfpollinationen 

kvarhållas af de hoprullade trådlika och med märkesytor 

försedda stiftgrenarne, äro på figurerna utelemnade. De.ssa 

återgifva sålunda blott pollenkornens relativa storlek. 

Det är emellertid en vanlig företeelse, att pollenet 

hos bastarden blir af annan beskaffenhet än hos föräldrarne. 

Jag åsyftar härvid icke den procent felslagna korn, som 

det kan innehålla, utan den skiljaktiga utbildning, hvarom 

jag förut ordat vid ett par tillfällen ^), en skiljaktighet, som 

icke blifvit tillräkligt beaktad, ehuru pollenets utbildning i 

åsyftade hänseende är en konstant egenskap, som lemnar 

ett godt kännetecken för särskiljande af växtformer, hvilka 

eljes kunna vara temligen lika hvarandra t. ex. olika sub¬ 

species af Sorbis aria (L.) coll. Till belysande af, huru den 

ena pollentypen kan uppstå ur den andra, och huru den är 

konstant från sitt första uppträdande, kan jag anföra föl¬ 

jande undersökning. 
Hedlund, Om Ribes rubrum L. s. 1. Bot. Not. 1901, sid. 

87 ; och Monographie d. Gatt. Sorbus. Kongl. .Sv. Vet. Akad:s 
Handl. Bd. 35. N:o 1, sid. 12. 
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I trädgårdar och planteringar förekommer temligen 

allmänt en om 5. fennica (L.) Fr. något erinrande Sorbus- 

bastard, S. x quercifolia Hedl, som står till karaktärerna 

mellan 5. aucuparia L. och någon form af 5. (aria) longi- 

folia Pers. Till sin smala och långsträckta krona liknar 

den äfven en i kultur förekommande form af den sist¬ 

nämnda. Vid förökning genom frö ger den alltid upphof 

till former, som å ena sidan mer eller mindre likna S. an- 

cuparia, å andra sidan komma 5. aria (L.) coll. mycket 

nära. Mellan dessa ytterligheter linnes en serie af former, 

af hvilka icke två tyckas kunna vara hvarandra fullt lika. 

Jag har sett hundradetals plantor, uppkomna genom sådd 

både vid Rosendal (Stockholm) och Alnarp. Beståndets 

utseende har vid båda tillfällena varit lika brokigt. Till 

någon del äro afkonilingarne sannolikt ånyo bastarder, b 

Vid Rosendal stod moderträdet nära intill en S. latifolia 

(Lam.) Pers., och bland afkomlingarne funnos äfven några 

få plantor, som af bladformen att döma voro bastarder 

och hade nämnda art till fader. En sådan trippelhybrid, 

något abnorm i skottbildningen, står nu i Upsala botaniska 

trädgård. Af vid Rosendal år 1894 i stor mängd uppdragna 

fröplantor efter 5. x quercifolia flyttades 9 olika typer till 

Upsala botaniska trädgård, däri äfven inräknad den ofvan- 

nämnda trippelhybriden. Där blommade två af dem för 

första gången 1902. Pollenets utbildning kunde då samti¬ 

digt undersökas för jämförelse såväl hos bastarden som 

hans stamarter och afkomlingar. 

Den ena [n:o 4] af dessa afkomlingar är förvånande 

lik 5. Mongeoti Soy. et Godr. Denna art förekom icke 

^) Efter sådd af Sor&/<s-arterna kan man dock — ehuru 
frukterna insamlats från träd i en trädgård, där olika arter växt i 
sällskap med hvarandra — bland stora massor af fröplantor mera 
sällan få se någon enda planta, som till sin bladform afviker från 
de öfriga, så att den på goda grunder kan antagas vara bastard 
med någon annan art. S. X quercifolia sätter emellertid alltid 
rikligt med frukt, äfven då den i en park står ensam för sig långt 
skild från andra Sorbus-iormer. Den är för sin fruktsättning alltså 
icke i behof af främmande frömjöl, hvarföre den med afseende på 
korsning torde kunna nära likställas med arterna i slägtet. 
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vid Rosendal. 0 Någon bastard med S. Mongeoti kunde 

denna afkomling sålunda icke vara. Af någon annan Sov- 

bns-üvX. än af bastardens stamarter hade den icke någon 

karaktär. Den andra [n:o 7] är ofantligt lik en 5. aiicupa- 

ria. Bladen äro dock undertill starkare håriga, men de öf- 

versta bladflikarne äro icke nedlöpande på bladspindeln. 

I fråga om denna form finnes möjlighet för, att den haft 

A aucuparia till far, men det inverkar föga på den fråga, 

det här gäller. 

Frömjölet hos den äkta 5. aucupar ia består af tem- 

ligen lika stora korn, som alla äro lika klara i det inre 

Fig. 2 a pollen af Sorbits aticiiparia (.Upsala, vild) ; b af 
5. (aria) longifolia (— edulis) \ c af S. X qnercifolia ( Upsala, odlad.i; 
d af 5. Moiigeoti-\iyina.nÅe och e af S. aucuparia-li^nanåe afkom¬ 
ling efter densamma (Upsala, odlade); f. af 5. (aria)/ obtiisifolia 
(Norge, Holmestrand, vild); g. af S. fennica (Upsala, odlad); h af 
S. arranensis (Norge, Porsgrund, vild); och i af 5 scandica (Up¬ 
sala, vild). Förstoring Y. 

^) I Upsala botaniska trädgård fanns då — och finnes ännu 
— ett exemplar af 5. Mongeoti. Det uppdrogs ur frö på 1880- 
talet och torde hafva varit det enda exemplar af denna art i hela 
Sverige. De i trädgårdarna förekommande former, som betecknas 
som 5. Mongeoti^ höra ej hit. — Likhet med ofvannämnda n:o 4 
torde af beskrifningen att döma den på Thüringen iakttagna S. x 
thnringiaca (Isle) hafva haft, som enligt min tanke äfven var af¬ 
komling efter en S. ancnparia X aria. 



(lig. 2 a). Undantagsvis kan något förkrympt och tomt 

korn förekomma. En sådan likformighet hos de innehålls- 

förande pollenkornen tyder på, att deras bildning försiggått 

på ett regelbundet sätt. Pollenbildningen är hos vS. aiicu- 

paria med andra ord regelbunden, oXt uttr3^ck, som fram¬ 

håller den egenskap hos växten, som betingar ett regel¬ 

bundet utbildadt frömjöl. Däri ligger anledningen till, att 

jag också användt detta uttr3^ck. Egenskapen i fråga är 

ärftlig och konstant samt är icke beroende af 3dtre faktorer. 

Om rönnen för ett t3mande lif på en og3mnsam plats eller 

han står i stark skugga o. s. v., så blir hans pollen likväl 

regelbundet utbildadt. I fråga om förekomst af tomma 

pollenkorn kan saken möjligen ställa sig annorlunda. 

Hos 5. longifolia har frömjölet samma utseende som 

hos 5. auciipavia; kornen äro blott litet större (lig. 2 b). 

Med denna i trädgårdar och planteringar rätt vanliga sub¬ 

species af 5. aria coll. öfverensstämma liere i mellersta 

Europa förekommande, såsom 5. incisa Reich, och 5. aria 

s. str. ^), den srstnämnda äfven allmän i planteringar. 

Helt annat utseende har frömjölet hos bastarden 5. x 

qnercifolia (fig. 2 c). Pollenkornen äro dels bet3"dligt olika 

stora, dels äfven till innehållet af olika utseende, i det att 

några äro klara, andra äro i olika grad grumliga och S3- 

nas mer eller mindre mörka. Innehållets olika utseende, 

som föga eller alls icke framträder hos herbariematerial, 

står icke i strängt samband med pollenkornens storlek. I 

allmänhet äro dock de största kornen ljusa och de minsta 

mörka. Därtill kommer ett ovanligt stort antal plasma- 

tomma och förkr3mita korn, som på figurerna märkts med 

-f-. Små korn, som äro m3xket plasmafattiga, hafva märkts 

med ?. Om vi bortse från de förkr3^mta pollenkornen, fram¬ 

går af de öfrigas utseende, att de bildats på något oregel¬ 

bundet sätt. Pollenbildningen är med andra ord hos denna 

Sorbus-lorm oregelbunden. 

b Alla dessa tre subspecis af 5. aria coll. bestå dock af 
flere olika typer. Ingen af dem förekommer annat än som odlad 
i Skandinavien. 
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Den oregelbundna pollenbildningen är en ärftlig och 

konstant egenskap likaväl som den regelbundna. Den före¬ 

kommer hos ett stort antal 5oröz/s-arter. För att blott an¬ 

föra exempel från de svenska Sorbi så förekommer den 

hos 5. scandica (L.) Fr. (fig. 2 i), 5. fennica (L.) Fr. fig. 2 g) 

och de båda subspecies af 5. aria (L.) coll., nämligen 5. 

salidfolia (Myr.) Hedl. [= Pyrus rupicola Syme] ^), som före¬ 

kommer både i Sverige och Norge, och den i vårt land 

sällsynta, men i Norge vanligare S. obtusifolia (DC.) Hedl. 

(fig. 2 f). 2) Yttre faktorer synas ej direkt kunna förändra 

den oregelbundna pollenbildningen till regelbunden eller 

tvärtom. Från hvilken lokal de nämnda arterna än tagas 

till undersökning, så ega de oregelbundet utbildadt pollen. 

På grund af ifrågavarande egenskaps ärftlighet kan 

man taga för gifvet, att hos alla afkomlingar efter S. x quer- 

cifolia pollenbildningen skall blifva oregelbunden. Det har 

den också visat sig vara hos både den Mougeoti-Wknvirvd^ 

(fig. 2 d) och den miaiparia-Xikndinå^ afkomlingen (fig. 2 e). 

Skulle 5. anciipavia verkligen vara fader till den sist¬ 

nämnda, så finna vi, att pollenbildningen förblifvit oregel¬ 

bunden äfven efter korsning med en art, hos hvilken den 

är regelbunden. 

Vid närmare undersökning har jag funnit, att den form, 
som under namn af 5. ohlongifolia finnes i Upsala-exemplaret af 
Reich. Fl. germ. exs. n:o 2252, och som af E. Fries identifierades 
med den skandinaviska salidfolia; icke hör hit. Den har bland 
annat regelbundet utbildadt pollen. 

’) Originalet till Sorbits aria a obtusifolia DC. Prodr. II, p. 
636 utgör Flora danica, tab. 302 (1767). I sistnämnda arbete skiljes 
ej på de båda i Norge förekommande subspecies af S. aria coll. 
Den afbildade Sorbus kan mycket väl vara 5. salidfolia. Den är 
från »Herreds-Sogn, Paroecia Vandsöe, in Lister Norvegiæ». Det 
tillägges rörande dess förekomst: »Etiam in Bornholmia, sed ra¬ 
rius». På Bornholm förekommer blott 5. salidfolia. Då den sist¬ 
nämnda icke såsom urskild blifvit benämd obtusifolia, kunde det 
icke leda till förvirring på något sätt, då jag förläde detta namn 
till den andra mera rundbladiga Sorbus, som åtminstone i södra 
Norge är vanligare än 5. salidfolia. Eljes hade jag nödgats bilda 
ett nytt namn för denna hufvudsakligen norska art. Jag har ännu 
icke sett något extraskandinaviskt exemplar af densamma. 

(Forts.) 
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Död. ProfeSvSor Fredrik Georg Emil Rostrup 

vid landtbrukshögskolan i Köpenhamn alled d. 16 jan 1907. 

Han var född d. 28 jan. 1831. Det är mången svensk bota¬ 

nist, som personligen lärt känna och värdera honom både 

som vetenskapsman och som enskild person; de öfriga haf- 

va kanske gjort bekantskap med hans danska flora eller 

hans Plantepatologi, äfven om de ej hafva reda på hans 

öfriga talrika vetenskapliga arbeten. 

Porträtt af Professor F. R. Kjellman (i ljustryck). 

Pris: 1 kr. genom Botaniska Sektionens sekrete¬ 

rare, Upsala. 

Hos Frans Svanström & C:o 
Stockholm, Myntgatan 1 

kan erhållas: 
Hvitt blompressningspapper format 360X145 mm. Pris pr ris 10,— 
Herbarieomslag 400X484 „ „ „ „ 4,— 
Herbariepapper N:o 8, hvit färgton 240X400 „ „ „ ,. 4,5o 

„ „ „ 11, blå „ 285X465 „ „ „ „ 7,7.5 
,, „ ,, 13, hvit ,, 285X46o ,, „ ,, ,, 9, 

Obs. De båda sistnämnda sorterna användas vid Riksmnsei Botaniska 
afdelning. 

Till salu. 
Kontraktsprosten AXEL THORSSANDERS herbarium. 

Mer än 4,000 skandinaviska fanerogamer och kärl¬ 
kryptogamer, med i medeltal 2 ark av var art, samt 550 
kryptogamer och några utländska. 

Specielt väl representerade äro släktena Hieracium 
med 650 arter, Viola 75, Rosa 130, Robus 95, Salix HO, 
Potaniogetoii 115, (i medeltal 3 ark av var art). 

Samlingen är väl konserverad. 
Anbud å så väl samlingen i sin helhet som å de en¬ 

skilda släktena mottagas av 

Teol. stud. Erik Torssander, 
Upsala. 



48 4 

Botaniska Studier 
TILLÄGNADE 

F. R. KJELLMAN 

UPSALA 1906 

Bohlin, Über die Kohlensäureassimilation einiger grünen 
Samenanlagen. — Borge, Süsswasser-Chlorophyceen von Feuerland 
und Isla Desolacion. — Carlson^ Über Botryodictyon elegans Lem- 
merm. und Botryococcus braunii Kütz. — Dahlstedt, Einige wild¬ 
wachsende Taraxaca aus dem Botanischen Garten zu Upsala. — 
Fries, Morphologisch-anatomische Notizen über zwei südamerika¬ 
nische Lianen. — Hedlund, Über den Zuwachsverlauf bei kuge¬ 
ligen Alg'en während des Wachstums. — Juel, Einige Beobach¬ 
tungen an reizbaren Staubfäden. — Kylin, Zur Kenntnis einiger 
schwedischen Chantransia-Arten. — Lagerberg, Über die präs}"- 
naptische und synaptische Entwicklung der Kerne in den Embryo¬ 
sackmutterzellen von Adoxa moschatellina. — Lindman, Zur Kennt¬ 
nis der Corona einiger Passifloren. — Norén, Om vegetationen 
på Vänerns sandstränder (Mit einem deutschen Resumé). — Rosen¬ 
berg, Erblichkeitsgesetze und Chromosomen. — Samuelsson, 
Om de ädla löfträdens forna utbredning* i ofre Öster-Dalarna. — 
Ser nande r. Über postflorale Nektarien. — Skottsberg, Obser¬ 
vations on the vegetation of the Antarctic Sea. — Svedelius, 
Über die Algenvegation eines ceylonischen Korallenriffes mit beson¬ 
derer Rücksicht auf ihre Periodizität. — Sylvén, Jämförande öfver- 
sikt af de svenska dikotyledonernas första och senare förstärkning*s- 
stadier. — Witte, Über das Vorkommen eines aerenchymatischen 
Gewebes bei Lysimachia vulgaris L. 

Pris: 10 Kr. (11 Mark). 

ALMQVIST & WIKSELL, Upsala. 

R. FRIEDLÄNDER & SOHN, Berlin (11 Carlstr.). 

Innehåll : 

Hedlund, T., Om artbildning* ur bastarder. S. 27. 
—, Ytterligare några ord om skilnaden mellan Lactuca 

Chaixii YiW. och L. quercina L. S. 21. 
Johansson K., Bidrag till kännedomen om Gästriklands 

Archieraciumflora. S. 1. 
Smärre notiser. S. 20, 25, 26, 47. 

Lund, Berlingska Boktryckeriet, ^■‘/2 1907. 



49 

Otn artbildning ur bastarder. 

Af T. Hedlund. 

(Forts. fr. s. 46.) 

W hafva i föreliggande fall icke blott ett exempel på, 

huru oregelbunden pollenbildning kan uppstå ur en regel¬ 

bunden. utan äfven huru en Sorbîts-iorm — i detta fall den 

(7//a//)<7;'/<'/-liknande — kan uppstå, som förnämligast genom 

oregelbunden pollenbildning skiljer sig från en till det yttre 

mycket liknande art. hos hvilken den är regelbunden. Jag 

har ännu ej haft tillfälle att undersöka den r?/7V?-liknande 

afkomlingen i Upsala botaniska trädgård, men utan tvifvel 

kommer det att visa sig, att äfven den skiljer .sig från 

stamarten och dennes närma.ste slägtingar i mellersta Eu¬ 

ropa genom oregelbunden pollenbildning. 

Vid oregelbunden pollenbildning är antalet förkrvmpta 

och tomma pollenkorn rätt växlande hos olika former. An¬ 

talet vexlar något i olika blommor och kanske äfven något 

efter yttre förhållanden, såsom kändt är beträffande fertili¬ 

teten. 5. MeUiichii Lindeb. har merändels ungefär samma 

antal tomma pollenkorn som 5. x qncvcifolia eller något 

färre, men hos ett exemplar från Holme.strand i södra Norge 

har jag funnit frömjöl, som var till större delen felslaget, i 

det att det förutom några .stora pollenkorn bestod af för¬ 

krympta tetrader. 

Antalet förkrympta pollenkorn är dock mest beroende 

af växtformen själf. Hos S.x qncvcifolia äro de rätt talrika 

(hg. 2 c). Hos båda dess afkomlingar är antalet förkrympta 

korn betydligt reduceradt (hg. 2 d och e). Detta förhållande 

erinrar om den .stegrade fertilitet, som .stundom kunnat 

iakttagas hos en bastards afkomlingar. Ba.starden mellan 

Xnphar Intentu (L.) Sm. och N. pntnilnni (Timm.) Sm., fram¬ 

ställd med konst, är icke så fruktbar som A. interniedintn 

Led., som dock otvifvelaktigt här.stammar från nämnda 
Bot. Not. 1907. 4 



bastard. Hvad fertiliteten hos 5. qiiercijolia beträffar, 

sä är den sä «od, att den icke gärna kan blifva bättre. 

Nägon regelbunden öfverensstämmelse mellan antalet 

förkrympta pollenkorn och fertiliteten har jag ej kunnat 

linna hos arterna af slägtet Sovbiis. Denna kan vara myc¬ 

ket god, ehuru pollenet innehäller talrika förkrymta korn. 

Men jag har å andra sidan aldrig funnit den nedsatt, dä 

de varit helt fä eller inga, vare sig frömjölet varit regel¬ 

bundet eller oregelbundet utbildadt. 

Uppkomst af oregelbunden pollenbildning ur regel¬ 

bunden pä annat sätt än genom korsning är ännu ej känd. b 

jag har därföre som en sannolik förklaring till den egen¬ 

domliga ställning europeiska 5or^//s-former med oregel¬ 

bunden pollenbildning intaga till andra, hos hvilka den är 

regelbunden, antagit, att den oregelbundna pollenbildningen 

är en följd af korsningar, som egt rum för en längre eller 

kortare tid tillbaka, så länge Sorbus existerat. 

Regelbunden är pollenbildningen hos 5. ton ni) i a lis 

(L.) Cr. ■*), 5. chmiiceinespiliis (L.) coll., några subspecies af 

.S', aria (L.) coll. {bellojocencis Gndgr., aria s. str., i)icisa 

Reich., lojigifolia Pers. och ? cyclophylla Beck) samt 5. ali¬ 

en paria L. coll. 

Arter som ega oregelbundet utbildadt pollen, intaga 

mellanställningar mellan de föregående. Härifrån göra 

några subspecies af S. aria coll. undantag, nämligen 6'. ob- 

tnsifolia, S. saticifolia, S. grieca Lodd. och S. ftabellifolia 

b H. de \h'ies, Die iMutationstheorie. II, sid. .502. 
•.) Uppkomst af mutant med oförmåga att bilda dugligt frö¬ 

mjöl är en annan sak. Det vore af vigt att se till, om icke stam¬ 
typen till en sådan abnormitet är hybridogen och har oregelbun¬ 
det utbildadt pollen. Missbildningar bland afkomlingar efter ba¬ 
starder är en icke så sällsynt företeelse enligt min erfarenhet, 
hnligt H. de Vries skulle de icke vara vanligare bland dessa än 
bland afkomlingar efter rena arter. 

Hedlund, Monogr. d. Gatt. Sorbus, sid. 123—136. 
*) Hos herbariematerial af .9. troniinnlis äro pollenkornen 

lika stora. Lefvande pollen af ett träd i Upsala botaniska träd¬ 
gård visade sig dock icke utgöras af så klara pollenkorn som hos 
(.fe öfriga arterna med regelbunden pollenbildning. 



Spach. Om man bortser från förekomsten af 5'. salici f alia 

och S. gvceca i de Cottiska Alperna, där de enligt herbarie- 

material förekomma i sällskap med S. bellojoceusis Gndgr., 

så eger det egendomliga förhållandet rum, att dessa S. aria- 

subspecies med oregelbunden pollenbildning förekomma 

utanför de med hvarandra mera sammanfallande utbred¬ 

ningsområdena för dem {S. aria s. str., S. m. li.), hos 

hvilka pollenbildningen är regelbunden. S. obtusifolia och 

vS'. salicifolia förekomma i det nordvestra Europa, S. grceca 

och S. ßabellifolia i det s^^döstra (och södra?). Det kunde 

vara möjligt, att dessa till sin uppkomst vore att jämföra 

med den ofvan omtalade ancaparia-WkncinåQ afkomlingen 

efter S. qucrcifolia. Om denna teori om h^^bridogen art¬ 

bildning i detta fall är riktig, synes det dock troligt, att 

S. jlabellifolia leder sitt ursprung från en korsning med 

någon utdöd art. 

Af de i Skandinavien förekommande Sor^^/s-arterna 

eger blott S. aiicuparia L. coll. regelbundet utbildadt pollen. 

Mellan denna art å den ena sidan samt S. obtusifolia och 

S. salicifolia å den andra intaga de öfriga olika mellan¬ 

ställningar, hvarjämte en, nämligen 5. scaridica, till filtlud¬ 

dets gulgråa färg, den långt utdragna uddtanden hos blad- 

llikarne och de högt upp med hvarandra sammanväxta 

fruktbladen har karaktärer, som linnas hos ba.starder mellan 

S. aria och S. toriuiuaiis. Om härtill lägges, att S. scaudica 

synes efter istiden hafva uppträdt först på det småländska 

höglandet, hvarifrån den sedan utbredt sig temligen lik¬ 

formigt och lika långt åt alla håll, samt att den icke är 

anträffad vild utanför detta utbredningsområde, så förefaller 

dess uppkom.st mycket my.stisk. Genom den form, de.ss blad 

antaga på lång.skott hos yngre individ, t3mkes den lägga i 

') Dessa två sistnämnda torde lämpligast hänföras till 5. aria 
coll. En nära slägtskap föreligger mellan S. obtasifolia och 5. 
salicifolia å ena sidan och .S. grœca å den andra. Det torde äfven 
behöfva närmare undersökas, om icke S. uievidionalis Guss, kom¬ 
mer närmare S. salicifolia än 5. græca. 



da^en någon sUiktskap med 5. foiiika. Lättare är att ange 

de öfriga arternas sannolika uppkomst. 

S. femiica är en god art i samma mening, som 5. 

scandica är det. Ännu finnes dock i tysk literatur för IdOo 

angifvet, att S. fennica är en mellan 5. cuiciipavia och .S'. 

scaiidica uppkommen bastard, som finnes här och där i 

trädgårdarne och äfven blifvit iakttagen växande vild i 

.Skandinavien. Dess stora utbredning i Norge, där 5. scau- 

dica icke ännu är funnen vild, är sålunda fortfarande obe¬ 

kant för en del extra.skandinavi.ska fiori.ster. En otvifvel- 

aktig bastard mellan 5. aiicupavia och S', scaiidica är verk¬ 

ligen en gång iakttagen vild i Sverige, nämligen i \"ä.stra 

Mark på Wämmö i Blekinge, där ett exemplar af den¬ 

samma växte »bland talrika rönnar och några oxlar». ’) 

Efter de korsningsförsök, jag utfört mellan S. aucuparia 

och S. scaiidica har det icke lyckats mig att uppdraga nå¬ 

gon .S. scaiidica X S. aucuparia. Ur de .ö frukter af S. scau- 

dica, jag första gången erhöll efter företagen korsning, 

hvarvid blommorna isolerades med tarlatan, uppväxte 4 

plantor af ren S. scaiidica. Vinden hade sålunda denna 

gång utfört pollination med frömjöl från närsittande blom¬ 

ställningar. Vid full .ständig isolering ett följande år föllo 

alla fruktämnen af. Däremot lyckades jag vid samma tid 

efter verkställd korsning uppdraga en S. aiiciiparia'XS. sca/i- 

dica. Den dog dock tyvärr efter två är till följd af skada 

hos roten troligen föranledd däraf, att den hck stå för länge 

planterad i kruka. Dess blad voro smalare än hos 5. feii- 

iiica af samma ålder. Denna fanns nämligen samtidigt upp¬ 

dragen på kall jord i trädgården. Beträffande skilnaden 

mellan S. fennica och S. ancnpariayi scaiidica hänvisar jag 

till Dr Eriksons utförliga redogörelse i denna tidskrift. .S. 

fennica intar icke till alla sina karaktärer en bastards mel¬ 

lanställning mellan 5. ancnpavia och 5. scaiidica, men väl 

mellan .S. aucuparia och 5. obtnsifolia. Sannolikt före¬ 

komma äfven bastarder mellan dessa i Norge. 1 det rik- 

b Johan Erik.son, Om .Sorbus scandica (L.) Fr. x Aucu¬ 
paria L. Bot. Xot. 1900, sid. 201. 



haltiira herbariematerialet i Christiania botaniska museum 

har jag funnit former, som icke liknat S. fennica så, som 

eljes otvifvelaktiga individ af denna art öfverensstämma 

med hvarandra. Det återstår att se till, om ur en bastard 

mellan S. aiicupavia och S. obtusifolia uppväxer en kon¬ 

stant form, som öfverensstämmer med S. fennica, för att 

ha dennas uppkomst så utredd, som det är möjligt. 

5. Meinichii Lindeb. har merändels tolkats som ba¬ 

starder mellan 5. aucuparia och S. fennica, mellan hvilka 

den intager en mellanställning. I Botan. Notiser för 1885, 

sid. 67 har Prof. Sv. Murbeck meddelat iakttagelser om 

förekomsten af denna Sovbns-iovm i vestra Norge (Mosterö 

med omnejd), som t3"da på, att den förökar sig själf genom 

frö under noggrannt bibehållande af sin typ, och att den 

sålunda är en god art. Rörande dess förekomst vid Hol¬ 

mestrand har Overlerer Dr J. Dy ring lemnat migsjmner- 

ligen värdefulla upph^sningar. Han skrifver den 21 april 

1903: Overalt hvor jeg ved Holmestrand har fundet S. 3/c/- 

nichii er denne h3t'>pigere end S. fennica, som dog ogsaa 

forekommer. Samtlige expl.... er frugtbærende, for saavidt 

de har en tillrækkelig alder. Enkelte er imidlertid ganska 

smaa og gjör bestemt indtiyck af at være komne op af frö 

fra nærstaaende individ i de siste aar.» Härtill må äfven 

läggas, att »blomsterne S3mes normalt at udvikle frukt.» 

I )et framgår af de.ssa meddelanden, att S. Meinichii förökar 

sig och utbreder sig .själfständigt, och att den sålunda är 

en art lika god som 5'. fennica. — 5. Meinichii-WkwcXndi^ 
o 

former, som förekomma i enstaka individ på Aland och 

(iotland, torde möjligen vara bastarder. 

På tiere ställen i södra Norge förekommer ännu en 

Sorbns-iovm, hvars tolkning vållat svårigheter. B h'11 hän¬ 

förde den till S. scandica (— intermedia).'^) Xdsserligen har 

den till bladformen en viss likhet med denna. Men just de 

för S. scandica utmärkande karaktärerna, nämligen de ofvan 

anförda, som äfven förekomma hos en bastard mellan S. 

b Blytt, Norges flora. II, p. 1135. 
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avia och S. tonahialis, saknas hos denna norska Sovbiis- 

form. Min tolkning af den som bastard mellan 5. fcnuica 

och 5. obtiisifoUa har, sedan jag af Dr Dyring fått nog¬ 

grann redogörelse för dess förekomstsätt och äfven erhållit 

lefvande material till undersökning, visat sig vara alldeles 

oriktig. Att den trots .sitt dåliga frömjöl (fig. 2 h) är en 

god art, framgår otvetydigt af redogörelsen för dess före¬ 

komst vid Porsgrund. Den förekommer där »h\mpigst af 

alle Sovbus-iormer. Derefter följer i hyppighed S. obtiisi- 

folia, hvorimod 5. foiuica og 5. Aiicitparia er sjeldnere.» 

Den intar icke heller mellamställning mellan de ofvannämnda 

arterna. Blommorna äro knappt mera än 11 mm i diameter 

och sålunda obetydligt större än hos 5. aiiciiparia. Fruk¬ 

terna, som voro få utbildade i hvarje blom.ställning, voro 

omkring 10,5 mm långa och 8 mm tjocka, glest men tydligt 

prickiga af lenticeller och försedda med koniskt hopstående 

foderblad. De äro sålunda litet mindre (och mera lång- 

.sträckta?) än hos 5. fcnnica, men för öfrigt till det vttre 

mycket lika dennas. De undersökta frukterna voro magert 

utvecklade, hvarföre de som kraftigare utbildade torde vara 

mera klotrunda och kanske äfven lika stora som hos denna 

art, hvilkens frukter äro 10—12 mm tjocka.’) Äfven till 

den inre byggnaden råder stor öfverensstämmelse, i det att 

fruktbladen äfven hos denna art äro till .större delen fria 

från hvarandra. Denna norska Sovbits-i\Yt kommer alltså 

till .sina viktigare karaktärer hos frukten S. foaiica mycket 

nära. Genom sina mindre blommor närmar den sig till 

och med mera än denna till S. aiicupavia. .Som jag förut 

påpekat, är den till bladen lik den i vestra Skotland på 

ön Arran förekommande S. avvaaeiisis liedl. -). Likheten 

• ') Det är en iakttagelse, som jag tiere ganger gjort, att 
frukterna hos Sorbits vexla rätt bet^^dligt till storlek och form be¬ 
roende pä, huru väl matade de äro. Innan S. Moiigeoti hade rotat 
sig tillräckligt och börjat trifvas pä sin plats i Upsala botaniska 
trädgård, voro frukterna under de första aren, de utbildiides, be¬ 
tydligt mindre och mera långsträckta än sedermera, dä de till och 
med kunde blifva lika (10 m. m.) tjocka som länga. 

Hedlund, Monogr. d. Uatt. .S(»rbus, sid. 141. 



i bladformen är sä fullständig, att det icke kan vara något 

förhastadt att förena dem under samma namn, sedan båda 

visat sig vara arter. Till sina karaktärer kan 5. arraiieiisis 

sägas stå emellan 5. aiicupavia och 5. saliafolia, till blom¬ 

mor och frukt litet närmare den förra och till bladen litet 

närmare den senare. — En smalbladigare närslägtad form 

är 5. minima (Le}^ Hedl. i södra Wales. Till denna hör 

möjligen den form, som af Blytt blifvit funnen på ^"ær- 

holmen i Sogn på Norges vestkust samt så nordligt som 

på Tombö (66° IfV n. br.) utanför Ranenfjord. 

Andra europei.ska Soröns-ionner, som intaga dylika 

mellanställningar, äro: S. siaictica (Tausch) Nym. på Rie¬ 

sengebirge, står mellan S. sa/ici/o/ia och S. cJumuemespilits 

(L.) Nym., af hvilka ingendera nu linnes på Riesengebirge, 

förvexlas merändels med bastarder mellan S. avia och S. 

chamœmespilns; S. Hostii (Jacq.) C. Koch, som enligt her- 

bariematerial i Zürichs herbarier .surnes uppträda som art 

i Alperna, står mellan S. diamccmespUiis och S. MnUi^eoti 

So3V-Will. och torde svårligen kunna skiljas från bastarder 

mellan dessa; S. dacica Borb. som art (?) i östra Ungern 

och kanske sydligare, liknar något en .S', femiica, står mel¬ 

lan S. aiicupavia och ? 5, (Mougeoti) austriaca Beck; A. 

semiiucisa Borb. ^ i tvdligen som art vid Budapest, står emel¬ 

lan A. torminalis och ? S. ^'rœca; S. latifolia (f.am.) Pers. 

som god art i Spanien, Frankrike och Engkand samt vesterut 

till Schweiz och Thüringen, står mellan S. torminalis och 

S. aria subspecies. S. latifolia eger i sin fruktb\'ggnad 

något, som ej anträffas hos någon annan art på närmare 

håll än i Orienten hos S. flabellifolia och S. pcrcica Hedl., 

men förvexlas likväl merendels med bastarder mellan S. 

aria och S. torminalis. Förekomsten af någon wS. latifolia- 

liknande art, som skulle få namnet S. decipiens svnes ännu 

‘i Till deimu art, som jag förut antagit vara nägon bastard, 
torde den Sorhns-iorm i Upsala botaniska trädgård höra, som jag 
benämnt iuenua och till följd af dess dtdiga fruktsättning tolkat 
som nägon bastardform. Efter stidd af dess frön erhöll jag visser¬ 
ligen blott en planta, men denna var sin moder lik. 
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problematisk. Alla mig' tillsända former, som ej varit A. 

latifolia, hafva förekommit i enstaka individ och ej varit 

h varandra fullt lika. De hafva tydligen varit bastarder 

mellan 5. toniwialis och 5. aria eller deras närmaste af- 

komlingar. Stundom .S3mes äfven 5. Moiigeoti hafva varit 

delaktig i deras tillkom.st. — Hos den i södra Europa före¬ 

kommande S. floraitina (Zucc.) Nvm. är pollenet regel¬ 

bundet bildadt med några få tomma pollenkorn inblan¬ 

dade. Något stöd i polenbildningen linnes sålunda icke 

för det antagandet, att den skulle vara bastard mellan Sor¬ 

bus lornnualis och en Malus. Den är säkert en god art, 

som icke ens är hybridogen. Någon bastard mellan S. tor- 

uiiualis och apel är dessutom ej känd. Ett försök att fram¬ 

ställa en sådan skulle äfven sannolikt missl^mkas. 

Med de fakta för ögonen, som jag här framlagt i fråga 

om Sorbus, tvingas man till det antagandet, att korsning 

äfven inom detta slägte utöfvat ett ganska stort inflytande 

på ärrbildningen. 

Om åter pollenbildningen är regelbunden hos en ba¬ 

stard, så torde den äfven alltid förblifva det hos dennes 

afkomlingar. Om de.ssa utgöra en konstant art, såsom för¬ 

hållandet var med Malva parvifloro-oxyloba, så kan det h}’- 

bridogena ur.sprunget spåras endast i artens mellanställning 

mellan två andra. Så måste förhållandet blifva inom den 

grupp af arter, som jag benämnt R. rubrum L. s. 1. ’), om 

någon h^’bridogen mellanart inom denna artgrupp skulle 

upp.stå. T\" hos alla arter samt bastarder mellan dem, som 

tillhöra nämnda grupp är pollenbildningen regelbunden 

Enstaka förkiympta och tomma pollenkorn kunna anträffas 

någon gång, men äfven i afseende på de.ssas förekom.st har 

jag icke sett någon skilnad mellan arterna och ba.starderna 

mellan dem, en omständighet, som jag äfven tog hän.s^m 

till förutom de morfologiska likheterna, då jag gaf nämnda 

') Hedlund, Om Ribes rubrum,!., s. 1. Bolan. Xoliser 1901, 
sid. 88—91. 

•I Hedlund, 1. e. p. 86. 
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artgrupp den begränsning, som den tick. Däremot haf v a 

bastarderna mellan R. uiiiltiflorinn W. è!: K. och någon af 

arterna, som höra till R. viibrum L. s. 1., oregelbundet ut- 

bildadt pollen och äro härigenom lätta att skilja från for¬ 

mer, som helt falla inom denna artgrupp. 

Ribes scandicinn Hedl. [som subsp. till R. pubescens 

(Sw.) coll.], som står till sina karaktärer mellan R.pubescens 

(Sw.) Hedl. och R. f>iabelluni (Tr. & M.) Hedl., uppträder i 

naturen som art och har äfven vid sådd visat sig vara 

konstant. Bären till sådden hade dock insamlats från en 

buske, som i en trädgård stod tillsammans med andra vin¬ 

bärsbuskar, och hvars blommor icke till förekommande af 

korsning med andra arter blifvit isolerade. Anmärknings¬ 

värd är förekomsten af -- närmast till R. scandicuni hö¬ 

rande — former i naturen, som hafva bladen undertill mel¬ 

lan de större nerverna delvis nästan så glatta som hos R. 

flabellum, fläckvis däremot täthåriga som hos R. pube¬ 

scens (så t. ex. hos en form bland andra vid Falun, Käll- 

slätten: E. Haglund). Ett dylikt mosaikartadt framträdande 

af olika egenskaper, som eljes tillhöra olika lifstyper, står 

måhända äfven på något sätt i samband med korsning 

mellan dessa. 

R. pallidum D. & O. förekommer i vårt land blott som 

odlad (Röda holländska vinbär i Sveriges trädgårdar). På 

Dovre vid Kongsvold förekommer den icke vildväxande‘fl. 

Till sådana bastarder hor äfven N. petrœmn Koehne Herb, 
dendr. n:o 118. Min uppsats om R. nibnim var just färdigtryckt, 
då jag upptäckte mitt misstag att hafva fört den som synon3"m till 
R. Biebersteinii Berl. (= R. caiicasicimi Bieb.) 1. c. p. 105. En 
bastard mellan R. mtdtifloriim och R. petycettm (eller R. Bieber- 
fitebtii ?>, som jag haft tillfälle att se på Alnarp, är till det yttre 
vid flyktigt påseende ofantligt lik en R. Biebersteinii. En under¬ 
sökning af frömjölet gaf dock säkert utslag på, att det icke var 
denna art, som förelåg. Ifrågavarande buske har aldrig utbildat 
en enda frukt. Hos R. Biebersteinii äro de mogna frukterna som 
bekant purpursvarta. 

'» Det herbarieexemplar af R. pallidnnt^ som jag fann i 
Kristiania botaniska museums herbarium (1. c. p. 63), hade icke 
växt vild på Dovre, utan i en trädgård, dit R. glabellum blifvit 
infb^ttad från vildmarken i flere exemplar. \"id insamling af dessa 
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På Frösön i Jämtland fann jag en rad buskar af denna art 

invid vägen, då jag den 8 juli 1902 besökte denna ö. De 

voro tydligen planterade från början, men marken hade 

nu blifvit beväxt med örter oeh gräs ända in till buskarne. 

Blomklasarne voro nästan så rikblommiga som vanligt, 

men alla blommor föllo af utan att sätta frukt, en omstän¬ 

dighet, som är att tillskrifva yttre faktorer, i första rum¬ 

met den igenväxta marken. R. pallidinn är att döma af 

den likhet, som finnes mellan o|ika fröplantor af densamma 

i trädgårdarne, en god art, som möjligen är identisk med 

R. viibnuii V. intcriiiediinu Reg. Schm. Den sistnämnda, 

som förekommer i Turkestan, uppgifves intaga en mellan¬ 

ställning mellan R. pubescens (Sw.) coll. oeh R. triste Pali. 

Den sistnämnda, en nära slägtinge till R. Biebersteinii är 

till blommorna lik R. petrceimi Wulf. R. pcdtidinu intager 

också i flere afseenden en mellanställning mellan R. pe- 

trœuni och R. pubescens samt liknar äfven till bladen de 

former, som jag kunnat tolka som bastarder af R. petræuni 

med R. ruhruni och R. pubescejis. Den eger också, såsom 

jag förut framhållit b, en .stor likhet med R.>i,buIlato-sitvestre 

Hedl., som visaf sig vara en bastard mellan R. petræuni 

och R. (rubruni) silvestre M. K., men har ingen antydan 

till starkt hopdragen klase före blomningen (petrieuni) oeh 

har fruktämnet icke ens lågt koniskt uppskjutande inom 

blombotten (petræuni). Den afviker emellertid från både 

R. petræuni och R. pubescens betvdligt genom rikblommi- 

gare klasar och rikligare fruktsättning än någon af dessa, 

då de växa under lika yttre förhållanden. Jag vågar där- 

före påstå, att J an czewskis tolkning af denna med regel¬ 

bundet utbildadt pollen — detta är af alldeles samma ut¬ 

seende som hos andra hithörande — oeh fruktämnet icke 

uppskjutande inom blombotten försedda R. pallidum såsom 

bastard mellan R. petræuni och R. pubescens är förhastad. 

sedermera för herbariet, hade äfven kvistar af R. pnUidiDH rakat 
följa med. 

') Hedlund, 1. e. p. 104. 
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Som stöd for sin tolkning anför j anczewski ^). att den 

skulle hafva »un pollen mixte, av^ec 20 % et 40 X de <iTains 

steriles», och att af 4 fröplantor efter densamma 3 uenom 

urofhåriga blad öfverenstämde med R. petvœimi. 

Frömjölets utseende kan lättast och säkrast iakttagas, 

om en blommande kvist sättes i vatten öfver natten, hvar- 

etter de utslagna ständarknapparna doppas i vattnet pä 

objektglaset, så att icke några pollenkorn krossas genom 

ovarsam användning af knif eller dylikt. 

De fröplantor, som J. erhöll efter sin »Æ palUdmii'» 

synas hafva liknat dem, jag till eft antal af 13 uppdragit 

efter R.y<buUato-silvestye. Modern till dessa stod bland 

vanliga sorter af vinbär med ätliga bär och var såsom vid 

det ofvannämnda försöket med R. scandiann icke isolole- 

rad till förhindrande af korsning under blomningen. Bland 

afkomlingarne linnas de, som till bladen likna R. vnbrinn 

silvestre cevasifornie C. Koch (Röda kör.sbärsvinbär), men 

också några, som hafva grofhåriga blad som hos R. pe- 

trceniu. Denna art fanns icke i närmaste grannskapet af 

moderbusken. Ifrågavarande bastard synes sålunda ha 

dessa Ribes-i\i-\.eY till föräldrar. 

Alldeles oriktig är ] anczewskis uppgift, att den med 

purpursvarta bär och — i strid mot Janczewskis påstå¬ 

ende — med regelbundet ntbildadt pollen ntan inblandning 

af tonnna korn försedda R. Biebersteinii Berk, som före¬ 

kommer i Kaukasus och Sibirien, äfvenledes skulle vara 

en form af samma bastard mellan R. petrceinn och R. pu¬ 

bescens. jag har dock sett ett herbarieexemplar af denna 

art, som j. bestämt till R. petrcenni Wulf., en art, som är 

kännetecknad af bland annat röda bär, högre uppskjutande 

fruktämne i blomman, före blomningen mycket tät och kort 

blom.ställning, annorlunda beskaffade blad och långt senare 

blomning, och som uteslutande förekommer i Europa. Med 

sistnämnda art är R. Biebersteinii noo- icke så nära be¬ 

de 

r 
) 

l’.Ac. 
E. |:inczc‘\v.ski, Hybrides des »groseilles ù yrappes. Hull. 
se. d. Cracovie. Cl. d. sc. math, et nat. IbOl, p. 208. 
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slägtad, som herbariematerial kan ge anledning att för¬ 

moda 0. 

För öfrigt intager ]. en särställning i sin utredning 

af hithörande /^/ôé’s-former, särskildt då han identifierar 

den med purpursvarta frukter försedda R. triste Pali, med 

R. pvopmquinii Turcz., som har, röda bär. och kallar R. 

pubescens för R. viibnnn samt ger Linnés ursprungliga, 

af gammalt odlade samt i vestra Europa och vid kusten af 

södra Sverige (Boh. Tanum: Joh. Hallgren; Göteborg: Wins¬ 

low; Gotl. Lummelunda, Lundbjers äng: K. Johansson; Ög. 

(). Husby sn.: Henr. Allard, och Jonsberg: J. A. Lewin; 

Sdml. Brännkyrka sn.: S. Almquist; Stockholm.strakten: 

K. Fr. Thedenius, R. Fristedt och J. E. Wm.) ‘^) vildt växande 

R. rubrinu, i strid mot allmänt bruk hos nästan alla för¬ 

fattare ända sedan Linnés tid, ett nytt namn R. douiesti- 

cuiii. Genom ett sådant godtyckligt förfaringssätt kunna 

') R..atropitrpiu'etn}i v. tomentosiun Maxim. (= R. latifolium 
fanez.,), som jag (j. c. p. 105) förde som synonym till R. Bieber- 
steitiii^ lär enligt E. janczewski (Species generis Ribes L. Bull, 
de l’Acad. se. d. Cracovie. Cl. d. sc. math, et nat. 1906, p. 4) 
hafva röda bär och torde sålunda utgöra en annan närslägtad art. 

■1 Exemplaren från alla dessa lokaler äro af samma typ och 
otvifvelaktigt ursprungligen vilda. Andra former af R. rrtj?ntm 
men glattare blad hafva troligen spridt sig från trädgårdarne. Jag 
håller det för orimligt att antaga,‘att just en i trädgårdarne mindre 
vanlig t5^p utkommit på så många vidt skilda orter, under det att 
någon annan af de odlade mera undantagsvis insamlats vid Stock¬ 
holm och Göteborg'. Af de mest odlade vinbärssorterna har jag 
icke sett någon insamlad såsom vildväxande. — Till R. nibrnm 
hör icke, enligt hvad Prof. Koehne i bref försäkrat mig, den nord¬ 
amerikanska R. albinevviam Michx., som därföre är att stryka 
Irån S3mon5unen (1. c. p. 94). Detsamma gäller då äfven R. ru¬ 
brum var. subglaudulo&um W. & C. De nordamerikanska exem¬ 
plar af äkta R. rubrum^ som jag sett, voro två i Upsala botaniska 
museums herbarium: »West Cambr. Browns wood: E. Tucker- 
man» och »Banks of Fresh Pont Cambr.: Nuttal & E. Tuckerman.» 
Till båda är fogad den upplysningen, att de voro vildväxande. — 
janczewski förklarar (Note sur le Ribes triste Pall. Mem. soc. nat. 
sc. nat. et math. Cherbourg, T. XXXII [1902] p. 347) som säkert, 
att R. albiuervittm och subglaudulosum äro identiska med R. triste 
Pali., något som jag har anledning påstå vara ännu oriktigare. 
— Beträffande R. rubrum vill jag tillägga, att den till skilnad 
Irån den österifrån invandrade /?, pubescetis coll, påtagligen in¬ 
vandrat från sydvest. 
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icke de botaniska namnen blit'va, hvad de böra vara, näm¬ 

lichen ett medel att på enkelt sätt kunna tydligt angifva den 

växt. man åsyftar. Om man så dessutom med afseende på 

artutredningen, där så befinnes lämpligt, tillgriper fingerad 

variation såsom i fråga om bärens färg (röda — purpur¬ 

svarta), bladens form och hårighet m. m., kan det blifva 

möjligt att få fram, hvilka resultat man än önskar. 

Svenska botaniska föreningen. 

Så lyder namnet på den nya förening, som den 16 

febr. 1907 bildades i Stockholm. Föreningens ändamål skall 

i första hand vara att möjliggöra utgifvandet af en »Svensk 

Botanisk Tidskrift», i hvilken såväl större afhandlingar, som 

smärre botaniska meddelanden och notiser kunde publiceras. 

Oessutom skulle en d^dik tidskrift lämpligen kunna blifva 

ett organ för Sveriges förut befintliga botaniska föreningar, 

hvilka därigenom bereddes tillfälle till ett närmare samar¬ 

bete» -. »Föreningens ändamål vore äfven att anordna 

årligen återkommande allmänna sammanträden i Stockholm 

eller annonstädes, eventuellt i förening med gemensamma 

exkursioner i olika delar af landet». 

På sammanträdet beslöts, att det t. v. skulle stå en 

hvar fritt att ingå i föreningen, intill dess att styrelsens vid 

ett kommande sammanträde framlagda stadgar antagits. 

Årsafgiften bestämdes till 10 kr. Till sekreterare och redak¬ 

tör valdes docenten dr. O. Rosenberg. 

Vi önska att föreningen måtte få flere medlemmar än 

antalet prenumeranter å Botaniska Notiser. 

Hesselman, H., Material f.ör studiet af skog.strädens 

raser. (Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt. 3. ‘20 

sid. och en tafla. Äfven i Skogsvårdsföreningens Tidskrift 

1907). 

Man känner nog en hel del variationer bland skogs¬ 

träden. men huru beständiga de.ssa äro och hvilket praktiskt 

värde de kunna ha. därom vet man föga. Till uppgifterna 

för Svenska Statens skogsförsöksanstalt hör äfven frågan 



om rasbildningen och renodling. Förf. har undersökt den 

i enstaka exemplar lierestädes uppträdande Picea excelsa f. 

versicolor Wittr. (f. variegata Koch), Den ljusa färgen pä 

årsskotten beror på att klorofyllet sent utbildas, sä att dess 

bildning under oktober månad är mycket lifligare än under 

hela den föregående vegetationsperioden och först påföl¬ 

jande år erhåller sin fulla afslutning. I anatomisk hänseende 

kunde föröfrigt ingen skillnad från barr af den vanliga 

formen upptäckas. 

Vetenskapsakademien d. 13 febr. Den å Letter- 

stedtska fonden för särskildt maktpåliggande undersök¬ 

ningar för äret tillgängliga behållningen tilldelades prof. 

A. G. Nathorst för fortsatta undersökningar af den fossila 

tioran i Skånes mesosoiska afiagringar. — Till införande i 

Arkiv för Botanik antogos följande afhandlingar: 1) Anteck- 

ningar fran Hieracieexkursioner i Ångermanland och \ai- 

sterbotten, af K. Johansson .och 2) Ueber einige lappländi¬ 

sche Phanerogamen, af H. G. Simmons. 

Den 13 mars, Till införande i Handlingarne antogs 

en afhandling af A. G. Nathorst, Paläobotanische Mitttei- 

lungen; samt i Arkiv för Botanik: 1 Taraxacum Reichen- 

bachii subsp. dovrense, af H. Dahlstedt och 2) Neue oder 

seltene Gefässpflanzen aus (3st- und Süd-Patagonien, af P. 

Läusen. Följande reseanslag utdelades: till adj. K. B. Nord¬ 

ström för växtgeograliska studier i västra Blekinge 125 

kr.; till lekt. Joh. Erikson för afslutande af .sina .studier 

öfver .strandfloran i Blekinges .skärgård 100.; till redakt. W. 

Bülow för studier af Hymenomyceter i södra Sverige 100 

kr.; till lic. H. Kylin för algologiska undersökningar i Bohus¬ 

län 100 kr.; till kand. G. Samuelsson för fortsatta hieracio- 

logiska studier i norra Dalarne 125 kr., till doc. H. G. Si m- 

nions för undersökning af hafsalgerna vid Skånes nordvä.st- 

kust 150 kr.; och till lic. G. \V. F. Carl sson för sötvattens- 

algologiska undersökningar i Torne Lappmark 175 kr. 



Melampyrum solstitiale Ronn. i Sverige. 

Af O. Nordstedt. 

Under n:r 4742 i Dörfler Herb. norm, är utdelad en 

ny art, Melaiupyyiiiu solstiiiale, som äfven angifves finnas i 

Sverige (Oestergotland. Wärdsberg, leg. 1,4 Juni 1878 Ander¬ 

son»). Man kände förut fall af saisondimorfism (eller 

saisondifylism) hos McUuupyvuin: den nya arten och M. 

cristatiiiii skulle bilda det sjätte paret. Ronn i ger anser 

J/. cristatum vara den ursprungliga, monomorfa rasen och 

att J/. solstitialis af den utbildats till en sekundär form, en 

vår-ras, genom att afpassas till de ändrade lefnadsvillkoren 

på öppna ängar, å hvilka gräset skördas tidigt. M. cristatum 

däremot förekommer å buskmark. Vi återgifva här beskrif- 

ningarna i öfversättning. 

J/. cristatum blir 20—,40 cm. hög. Stjälkmellanleder 

(inber. hypokotyl.) ,4—12, vanl. 7. Hjärtblad affallna vid 

blomningstiden. Stjälk n. alltid förgrenad, med de utspär¬ 

rade grenarne vanl. längre än ogrenade delen af hufvud- 
» 

axeln. \'anl. 3—4 bladpar mellan den öfversta förgreningen 

och den nedersta blomman. Blad proportionsvis bredare 

är hos M. solstitialis; intill 1 X d cm.). Blommar från juli 

in i september. 

M. solstitialis blir 12—2,4 cm. hög. Mellanleder å stjäl¬ 

ken 3—.4, vanl. 4. Hjärtblad vid blomning.stiden kvarsittande. 

,Stjälk ogrenad eller med 1—2 korta, vanl. sterila grenar. 

Mellan den öfversta förgreningen och nedersta blomman 

på hufvudstjälken inga inskjutna bladpar. Blad (intill 0„4 

X d c'in) proportionsvis smalare än hos M. cristatum. Blom¬ 

mar i juni före slåttern. 

A de i exsickatet utdelade ex. finnas vanl. ,4 stjälk 

internodier och då är icke internodiet mellan det bladpar, 

hvarest nedersta blomman är .synlig, och det närmast undre 

bladparet medräknadt. 

Då de flesta Melampyra i Lunds Univ. herbarium äro 

utlånade, ha vi icke varit i tillfälle att närmare utreda ut- 
liol. Xot. U)07. 



bredningen af nämnda två arter ens i Sverige. Det är skada 

att icke Ronni ger undersökte deras utbredning i Europa. 

Linné skrifver i Spec. Pl.: »Habitat in Europæ borealis 

pratis asperis» och i citaten förekommer »angustifolium.» 

Med beskrifningen å M. solstitiale öfverensstämma 

tämligen bra ex. från följande lokaler: Sk. Stehag; Hl. Knäf- 

velstorp; Sm. Hannäs s:n, Grefsäter; Vg. Kinnekulle, Ög. 

St. Annæ s;n, Missjö (med 5 par korta grenar dock); Upl. 

Sko slott. 

Af den andra formen ha ex. från flera ställen setts, 

men icke några så höga som 50 cm. och aldrig ha 2 »in.skjut- 

na» bladpar förekommet å dessa. Däremot har 1 sådant blad¬ 

par iakttagits å 1 individ från Hofvetorp i Wårdsbergs s:n 

i Ög. och å 1 från Alsike i Upl. Erån flera håll, t. ex. från 

Norrköping, sågos ex. med endast 5 intern odier, men med 

de två öfversta grenarna långa och blombärande; från 

andra ställen ex. med 4—6 internodier med flera, långa 

blombärande grenar, inga »inskjutna» bladpar och mer eller 

mindre smala blad. Med ett ord, exemplar anträffades ofta. 

som icke tillfullo stämde öfverens med beskrifningen å nå¬ 

gondera arten. ~ 

Såvidt man af etiketterna kan döma. synas de olika 

formerna här i Sverige blomma å samma tid: slutet af juni 

och i juli. 

Det kan vara åtskilligt, som talar för att M. cristati nu 

här icke har delat upp sig i 2 raser. Och är så förhållan¬ 

det äfven i andra länder, så borde väl namnet cristatum 

bibehållas för en sådan form och den .storvuxna österrikiska 

formen få eget namn. 

Odlingsförsök rekommenderas. 
Utg. 

Byte af alger. Den k. k. zoologiska stationen i Triest 

önskar mot adriatiska alger byta sig till alger, specielt 

sådana från Xord.sjön och Öster.sjön samt från engelska och 

skandinaviska kusterna. 
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Om Nordreisen. 

Af Gustaf Peters. 

Efterföljande rader afse endast att vara en fingervis¬ 

ning för de — äldre eller yngre — botanister, som ännu ej 

äro nog blaserade, för att ej glädjas åt att i naturen få se 

arter, hvilka man förut endast haft torkade i sitt herbarium 

allra helst då de förekomma i en så majestätiskt naturskön 

omgifning, som den angifna fjälldalen. 

Nordreisen har sitt namn af Reisenelfven, hvars källa 

är Reisenvandet, beläget nära norra gränsen af den kil af 

Finland, som skjuter in mellan Sverige och norska Finmar¬ 

ken. Dess längd är ungefär 150. km., dess flodriktning nnv, 

den utmynnar i Reisenfjorden, närmast norr om den välbe¬ 

kanta Lyngenfjorden. 

I botaniskt syfte besöktes den först år 1891 af Prof. 

A. Blytt, Lektor'H. W. Arnell och Stiftamtman B. Ströin, 

därefter åren 1892 och 1893 af Dr. E Jörgensen (se dennes 

broschyr »Om floran i Nord-Reisen», 1894) och åren 1898 

och 1899 af Dr. R. Fridtz (se dennes broschyr »Undersögel- 

ser over Karplanternes udbredelse i Nord-Reisen, 1900). I 

fjor sommar besökte undertecknad denna dal i sällskap 

med Adjunkt Aug. Ehn och Stud. Sten Selander och i som¬ 

mar i sällskap med den senare. Då tiden för vår vistelse 

i dalen var begränsad till knappa 14 dagar hvartdera året, 

inses lätt att någon tid för grundligare undersökningar ej 

var förunnad, dock hade vi lyckan att, förutom återfinnan¬ 

det af så godt som alla de arter, som tidigare noterats för 

dalen, äfven anträffa ett par för dalen nya arter, nämligen 

Wahlbergella affinis och Ranunculus sulphureus X aurico¬ 

mus, hvarförutom den hittills endast på ett ställe i Norge 

(Fo.ssen i Nordreisen) anträffade Trisetum agrostideum på 

en ny fvndort. 

Förutom Hieracier, af hvilka alpina, nigrescentia, sil¬ 

vatica och murorum förekomma i talrika och till stor del 
Bot. Not. 1907. 
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ej förr beskrifna former, förekomma i dalen, resp. på de 

dalen omgifvande fjällen, följande mer eller mindre sällsynta 

fjällväxter, samtliga, der ej annorlunda är anmärkt, i ym¬ 

nig* mängd: 

Arnica alpina Olin (spars., men enl. Jörgensen ym¬ 

nig i dalens öfre del). 
Erigeron Miilleri Lund; rigidus Fr. (spars. arten syn¬ 

tes osäker). Antennaria Carpatica (Wg.) R. Br. Mulgedium 
sibiricum (L.) Less. (ej anträffad af oss, enär den ej blom¬ 
mar förrän medio Aug.). Taraxacum croceum Dahlst., 
repletum Dahlst. 

Campanula unifiora L. 
Polemonium * campanulatum Th. Fr. (ej anträffad af 

oss; enl. Jörgensen allni. i dalens öfre del). 
Gentiana serrata Gunn., involucrata Rottb., tenella 

Rottb., islandica Murb., islandica X suecica (Froel.). 
VAronica saxatilis L. d. y. Euphrasia suecica Murb., 

Wettst., latifolia Pur.sh., bottnica Kihlm. (sparsam), salis- 
burgensis Funck. Pedicularis hirsuta L., flammea L. 

Primula stricta Horn, y obesior. Norm. 
Plantago borealis Ege., Armeria * sibirica. (Turcz.) 

Ranunculus sulphureus Soland., sulphureus X auri, 
cornus L. (sparsam), hyperboreus Rottb., nivalis L., nivalis 

X sulphureus (sursam). 
Braya alpina Sternb.; Hoppe (sparsam), Draba alpina 

L., fladnizensis Wulf, med var., nivalis Liljebi. med var., 
crassifolia Grah. (förekommer relativt ymnig vid Guo- 
lasjavre, 3 mil från dalen). Cochlearia anglica L. 

Wahlbergella apetala L., affinis (J. Vahl.) Fr. (sparsam). 
Stellaria longipes Goldie (sparsam, ej funnen af oss). Cera¬ 
stium latifolium L. Arenaria ciliata L. f. humifusa (Wg.). 
Alsine .stricta (S\v.) Wg., hirta (Wormskj.) Hn. Sagina 
intermedia (Fenzl.) (.sparsam), nivalis (Lindbl.). 

Saxifraga Cotyledon L. (sparsam, ej funnen af o.ss), 
hieraciifolia W. K., stellaris L. ß comosa Retz. 

Alchemilla acutidens (Bus.), glomerulans (Bus.). 
Potentifla nivea. L. 

Oxytropis lapponica (Wg.) J. Gray. 
Andromeda tetragona L. Rhododendrum lapponi- 

cum. L. 

Koenigia islandica L. (ej funnen af oss). 
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Salix lanata L. X hastata L., Salix polaris Wg. X 
herbacea L. 

Orchis maculata L. f. sudetica Pöch. Habenaria conop- * 
sea (L). Benth. f. lapponica Sæl., Habenaria obtusata (Banks.) 
Rieh, (sparsam). Chamorchis alpina (L.) Rieh. 

Allium Schoenoprasum L. ß .sibiricum. (L.). 
Luzula nivalis (Læst.) Beurl., parviflora (Ehrh.) Desv., 

Wahlenbergii Rupr. 
Carex fuliginosa Schkuhr., pedata Wg., bicolor All. 

(Sparsam, ej funnen af oss)., nardina Fr., holostoma Drej. (ej 
funnen af oss, enär blommande först midten Aug.). 

Trisetum subspicatum (L.) P. B. f. interruptum. Norm., 
agrostideum (Læst.) Fr. (sparsam). Alopecurus * fulvus J. 
E. Sm. ß intermedius A. Bl., Hierochloa alpina Liljebi. 

Woodsia * glabella R. Br., Cryptogramma crispa 
(L.) R. Br. (ej funnen af oss), Botrychium * boreale. Milde, 
med var. 

Att samtliga mera vanliga fjällväxter ej saknas, förstås 

af .sig sjelft. 

En granskning af ofvanstående förteckning visar att 

Reisendalen utan tvifvel är Norges (och Skandinaviens) på 

sällsynta högnordiska och arktiska växtarter rikaste dal. 

Närma.st jemförlig med den är Maalselvens vidsträckta 

vattudal, der de bekanta fjällen Alappen, Ruten och Kirk- 

ne.stinden erbjuda en flora af liknande rikhaltighet. 

Till sist några ord om sättet att resa till och i Reisen¬ 

dalen. 

Från Narvik kommer man via Lödingens ångbåts- 

station på mindre än ett dygn till Tromsö och derifrån på 

c:a 1 V2 dygn till Sörkjosen, vid Reisenelvens mynning, der 

handlanden P. B. Lund residerar och med sin syster som 

värdinna, mottager sommargäster i sitt .synnerligen trefliga 

och prydliga hem, som vida öfvergår de s. k. »Grand Hotel», 

hvilka man vanligen anträffar i det nordliga Norges sjö¬ 

städer. Här i Sörkjosen bör man alltid dröja några dagar, 

för att .studera haisfloran. Derefter gör man klokt i att 

begifva sig uppåt elfven, följande landsvägen (c:a 3 mil) till 

dess ändpunkt \hnnely.s, för att därifrån låta sätta .sig öfver 
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elfven och promenera c:a niil (skogsstig) till Sappen, 

som är en centralt belägen bostad för exkursioner till fjällen 

Javreoaive, Gakkovarre, Gabrus och sjön Guolasjavre. I 

Sappen får man bostad, men ingen annan föda än bröd, 

mjölk och möjligen pannkaka, hvarför det är skäl att i Tromsö 

(hos Hilmer Lehne) köpa nödiga conserver och hvad man för 

öfrigt anser sig behöfva i våtvaror, medicinali er etc. Fär¬ 

derna i dalen äro rätt d\u*a och man bör göra upp för hvar 

gång i förväg, eljes riskerar man prejningsförsök. Skjuts föl¬ 

en häst från Sörkjosen till Vinnelys betalas med ? kr. Färden 

i elfbåtarna är ännu dyrare: turen Sappen — Fossen och 

åter (2 dagar med en båt) kostar 20 kr. och från Vinnelys 

till Sappen minst 5 kr. Handlanden Lund plägar vara be- 

hjelplig vid uppgörelser, enär dalens finska befolkning har 

.svårt att förstå norska och svenska. Herr Lund plägar 

ock ombesörja beställning i förväg af bostad i Sappen eller 

annorstädes. 0 

I sammanhang härmed kan jag, i motsats till hvad 

man får läsa af svenska resande i södra Norge, ej nog be¬ 

römma den älskvärdhet och det tillmötesgående, som från 

alla håll visats oss i det nordliga Norge. Jag har nu tre 

somrar å rad rest der från Saltdal upp till Nordreisen och 

derunder sammanträffat med folk af hvarjehanda slag, tjen- 

stemän, vetenskapsmän, sjökaptener, affärsmän och allmoge, 

och jag kan försäkra att jag aldrig hört ett ondt ord från 

någon, tvärtom alltid rönt den allra största vänlighet och 

ett tillmötesgående, som jag ofta saknat hos våra svenska 

tjenstemän. Stockholm i Nov. 1906. 

*) Såsom dugtiga elfroddare och ej allt för prejande rekommen¬ 
deras bröderna Johan och Henrik Olaussen, hvilka ock förstå 
norska, resp. svenska. En hygglig skjutskarl är ock Hilmer Olaus¬ 
sen. Deremot varnas allvarligen att inlåta sig med en viss Martin 
johanssen i Lerbugt. Äfven med Claus Johanssen och hans far, 
postföraren Johan i Vinnelys bör man se sig för och på förhand 
klarligen göra upp pris, om man ej vill riskera en ansenlig ökning 
af den gängse taxan. 
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^ Tillägg till Pajala sockens flora. 

Af Selim Birger. 

I en 1904 utgifven uppsats^) har jag sökt att så ingående 

som möjligt behandla floran och vegetationen inom Pajala 

socken och Muonio kapellag i arktiska Norrbotten. Områ¬ 

det, som ligger vid Torne och Muonio älfvar, mellan 67;de 

och 68:de breddgraden, var förut så godt som okändt i bota¬ 

niskt afseende. 

Det är gifvet, att mina egna iakttagelser under en 

enda sommar ej kunna göra anspråk på att vara fullstän¬ 

diga, och särskildt angående den till uppsatsen hörande för¬ 

teckningen öfver områdets kärlväxter har jag framhållit, 

att den endast är att betrakta som underlag för kommande 

mera ingående undersökningar. 

Pajalaområdet äger tack vare sitt läge ett stort växt- 

geografiskt intresse. Dels nå här en del sydliga växter sin 

nordgräns, dels förekommer en mängd alpina växtarter inom 

området på stort afstånd från fjällen. Slutligen nå några 

arter här sin ost- eller västgräns inom vårt land. 

Hvarje nytt bidrag till kännedomen om växternas 

utbredning inom Pajalaområdet äger så mycket större in¬ 

tresse, som de till området gränsande delarna af såväl 

Sverige som Finland varit föremål för detaljerade botaniska 

studier. 

Förteckningen 1. c. omfattar 331 arter, hybrider och 

viktigare former (utom släktet Hievaciutn) iakttagna i Pajala 

s:n och Muonio kapellag. 

Nedanstående lilla tillägg omfattar icke mindre än 45 

för områdets flora nya arter och former. F^^ra af dessa 

arter Annas dock omtalade i ståndortsanteckningar i min 

uppsats, men ha uteglömts i förteckningen. Samtliga öfriga 

arter ha, där icke annat angifves, iakttagits af fängelsedirek¬ 

tören Ernst Orstadius i Pajala. 

b Vegetationen och floran i Pajala s:n med Muonio kapellag 
i arktiska Norrbotten. Arkiv f. botanik. Bd. 3 (1904) N:o 4. 

Bot. Noi. I<J07. 
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Större delen af de nyfunna växterna äro icke inom 

området inhemska, utan ha införts med foder, utsäde etc. 

särskildt under det svåra nödåret 1902. Flera af dessa 

ruderatväxter och ogräs trifvas emellertid förträffligt och 

komma efter allt att döma att bli bofasta. 

Med detta tillägg utgöres Pajala s:ns och Muonio 

kapellags flora nu af 376 arter, hybrider och viktigare for¬ 

mer. Antalet växtarter kommer dock antagligen att betyd¬ 

ligt ökas, när områdets västra och norra delar blifva bättre 

undersökta än nu är fallet. 

En * framför artnamnet anger att arten ej är omnämd 

i min föregående förteckning 

Agrostemma githago, Pajala by 1903—1905; Keskiaho 
1905 och 1906. 

Anthémis tinctovia, 1905 och 1906 på flera ställen inom 
Pajala by. 

*Barbarea stricta, Esisaari holme vid Pajala. Är om¬ 
nämnd s. 23 i min uppsats men uteglömd i förteckningen. 

Brassica campestris, Keskiaho. 
"^Bromus arvensis., — „ — 1905 
B. secalinus, Keskiaho. 
"^Betula nana X verrucosa. Muoniovaara gård (jmfr. 

Bot. Not. 1904 s. 145.). Finnes hybriden här torde gifvetvis 
äfven B. verrucosa finnas. Denna art är förut ej i Sverige 
känd från nordligare lokal än Kengis. 

Calamagrostis stricta, Tuomaniemi och Kuusivaara 
vid Pajala. 

* Camelina silvestris, 
Carduus nutans, 

Carex acuta, Harrijoki. 

Keskiaho 1905. 

b Jag begagnar tillfället att här rätta ett par viktigare 
tryckfel i den ofvan omtalade uppsatsen. S. 7 står flytbladsväxter, 
i de efterföljande ståndortsanteckningarna står däremot af misstag 
ytbladsväxter. S. 69 står rad 8, 10, 12 och 14 nedifrån läs ^^/s. 
.S. 88 rad 3 nedifrån står Pallustuntmit, läs Pallastuntiirit ; rad 11 
nedifrån står Nosslin, läs Norrlin; rad 17 nedifrån står cæma, 
läs cæoma. S. 90 rad 7 uppifrån står dioica, läs discoidea. 

N. Wille har i en uppsats (Om Indvandringen af det arkti¬ 
ske Floraelement til Norge. Nyt. Mag. f. Naturvidensk. Bd. 43 
(1905) s. 330) citerat de arter, som jag (1. c. s. 87) omnämner som 
östliga invandrare till Sverige. I citatet står Mulgedium alpinum 

i stället för som i min uppsats Mjtlgediuni sibiriciitn. 
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C. chordovyhisa, Kengis: Utmockan. 
C. irrigua, Harrijoki; Jarrhois. 
*C. loliacea, Harrijoki, 
C. tenella, Harrijoki. 
Centaurea cyanus, Kengis. 
*Cirsiuni arvense, Pajala (jmfr, A. Lyttkens, Om 

svenska ogräs. Norrköping 1885. s. 25). 
C. heter o phy Hunt, förekommer allmänt på Torne älfs 

stränder från Pajala ned till Öfver-Torneå gränsen. 
'^Echiuni vulgäre, Keskiaho 1906. 
{^)Eleocharis acicularis, h. o. d., Esisaari holme vid 

Pajala; Autio. Denna art är i likhet med följande två arter 
uteglömd i växtförteckningen i min uppsats. 

ii*)Eriophoruni alpininn, flerst. — allm, Muoniovaara; 
Pajala; Kengis; Sattajärvi. 

(*)£'. Scheuchseri, Pajala; Taipalensu; Muoniovaara. 
Har af Or stadius dessutom antecknats från: Kengis; Junu- 
suando; Sattajärvi. 

'^Erysiniuni cheiranthoides, Pajala. Alla exemplar jag 
varit i tillfälle att se tillhöra i\ nodosum Fr. 

hieracifolium, Pajala by 1905. 
*E7'vum hirsutum, Pajala by 1904; Keskiaho 1905. 

tetvasperniwn, j keskiaho 190.'^, 
'^Earsetia incana, j 
Lathy rus pratensis, Pajala 1906, 

L. palustris Keksisvaara (J. W. Z ett erste dt, Resa 
genom Sveriges och Norriges lappmarker. Lund 1822. 

i s. 208). 

*Lusida parviflora, Mellan Huuki och Kihlangi (C. P. 
La es t a di US enl. exemplar insamladt 1859, jmfr. P. Olsson, 
Om de jämtländska fjällväxternas utbredning inom Sverige. 
Östersund 1890 s. 16.). 

* Lychnis ßos cuculi, ett enda ex. vid Tuomaniemi 1905. 
^Matricaria chamomilla, ] 

^ 1- ’ 1 Keskiaho 190o. 
^Medicago lupulina, | 
'^■Mehmdrium silvestre, Pajala b\' vid landsvägen i när¬ 

heten af Pimpiö. 
*J/, pratense, Keskiaho 1905. 
Melampyrum silvaticum, enl. Orstadius iakttagelser 

är denna art inom området lika vanlig som M. pratense. 
Mulgedium sihiricum, rikligt å myrar mellan Kaunis- 

järvi Kursujärvi och Kä3''mäjärvi (jägmästare H. Zetter¬ 
berg). 



Naydîis stricta, Tuomaniemi gård vid alfven. 
Orchis macutata, förekommer flerst, — allm. inom 

hela området. 
Pedicularis lapponica, Keksisvaara (Zetterstedt 1. c. 

I s. 208). 
Phleuni pratense, odlades enligt Zetter stedt (1. c. II s. 

146) redan 1821 vid Kengis. 
Pingidcida villosa, myr vid Peräjävuoma. 
Plantago major, f., En form med gula ståndar- 

strangar förekommer vid Pajala. 
'"^Poa irrigata Lindm., Kengis. ^) 
Polemonium cærideuni * campannlatum, Kengis; Har¬ 

ri] okis utflöde i Torne alf. 
*Potentilla verna, Pajala kyrkby; Kengis. 
^P. argentea, Pajala. 
Priinella vulgaris, Pajala; Keskiaho. 
* Ranunculus repens /. ohcordata Wittr. Tuomaniemi. 
*7?. auricomus * Sibiriens (Glehn). På en äng vid Muo- 

niovaara gård. ^) 
'-^Rhaphanus raphani strum, Pajala. 
Rhinanthus major ß hirsutus Lam. Pajala (Ly ttkens 

1. c. s. 45). 
R. minor. Hufvudformen förekomma kring Pajala 

vid Rova och å holmen Esisaari. 
Rumex aquaticus. 
■■a R. aquaticus X dome¬ 

sticus. 

[Kengis, enligtSv.Mürbeck 
Bot. Not. 1899 s. 8 och 10. 

R. domesticus, Pajala flerst. 
'^Sagina procumbens, Pajala. 
'*Sagittaria sagittifolia, »Pajala eller Kengis» jmfr. i 

öfrigt utdrag ur ett bref från L. L. Laes ta dius i Bot. Not. 
ia57 s. 192. 

Scîdellaria galericulata, Keksisvaara (Zetterstedt 1. 
c. I s. 208). 

Silene rupestris, Pajala flerstädes. ^) 
*Sinapis arvensis, Pajala (L3Ttkens 1. c. s. v56). 

Jmfr. C. A. M. Lindman, Poa irrigata, en ny nordisk art 
af pratensis-typen. Bot. Not. 1905 s. 85 

J. E. Mon tell. Ranunculus auricomus subsp. Sibiriens i 
Sverige. Bot. Not. 1904 s. 145. 

C. Y. Backman och V. F. Holm, Elementarflora öfver 
\ «ästerbottens och Lapplands fanerogamer och bräkenartade växter. 
Upsîila 1878. 
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'’^Stellaria iieuiovimi, Peräjävaara i källdrag vid älf- 
stranden. 

Tmiacetiun vulgäre, h. o. d. i de flesta b3^ar och utefter 
landsvägen t. ex. Pajala; Liviöjärvi; Sattajärvi och Junu- 
suando. 

Thalictriun alpnuuu, »haud longe a Kengis Bruk» Olof 
Rudbeck 1695. 

'*Trifoliuiu hybriduui, Keskiaho 1905. 
{Triticinu sativniu, • ,, med nästan mog¬ 

na frukter). 
Urtica dioica, Pajala; Sattajärvi. 

uveus, Pajala by 1903—1906. 
Utricularia vulgaris, blommande vid Peräjävuoma 

1903; Kä^unäjoki. 
Vaccituuui idigiuosuui f. rotuudifolia Lindm. Pajala. ‘0 
* Veronica arvensis, Pajala by. 

chamcedrys, Keskiaho. 
"^Vicia sativa, Pajala b}" 1903—1906 på flera ställen i 

korn och hafreåkrar; Kengis. 
* Viola tricolor, Pajala b}^ 1906. 
*F. tricolor ß arvensis, Pajala 1905 och 1906. 
Viscaria alpina, Keksisvaara (Zetterste dt 1. c. I s. 208.) 

Jmfr. C. J. Hartman. Olof Rudbecks Lappska växter. 
Bot. Not. 1841 s. 55. 

b Jmfr. C. A. M. Lindman, Några variationer hos Vacci¬ 
nium uliginosum L. Bot. Not. 1892 s. 150 och 154. 

Andersson, G. och Hesselman, H., Vegetatio¬ 

nen och floran i Plamra kronopark. (Skogsvårdsför. 

Tidskr. 1907 p. 41—110.). Förff. behandla här en kronopark 

å 37,282 hektar i Dalarnes nordö.stra hörn, hvilken utgör 

ett af människan föga eller icke alls påverkadt urskogsom¬ 

råde. Sådana skogar blir det snart ondt om, så att det var 

på tiden att denna .skog nu blef föremål för undersökning. 

— Redogörelse gifves såväl för områdets allmänna geografi 

.som dess växtgeografi. De.s.sutom meddelas spridda ekolo¬ 

giska .studier öfver växtsamhällena samt slutligen en förteck¬ 

ning öfver de i kronoparken iakttagna fanerogamerna. Iakt¬ 

tagelserna komma att allt framgent fortsättas. 
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Christensen, C., Index Filicum. 60+744 s. Havniæ. 

Detta storartade arbete är nu fullständigt utgifvet. 

Det upptar 23,499 växtnamn. Enligt förf:s åsikt finnas v6940 

arter, fördelade i 149 släkten. Inom vissa grupper har släkt¬ 

begränsningen varit underkastad mycket afvikande åsikter 

hos olika författare. Här följes i allmänhet Engler et Prantls 

Natürl. Pflanzenfam. Därigenom komma våra arter af Aspi- 

dium till Pol3^stichum och våra Pol^^sticha till Diyopteris. 

Varietetsnamn tyckas anföras endast då, när de möj¬ 

ligen skulle kunna ha anspråk på prioritet som artnamn. 

Så anföres Botrychium üunaria v. cordatum Fr. Summa 

Veg. 1. 2v61. 1845 = B. simplex», men Krok anför i Hn. Fl. ed. 

12 ett ännu äldre citat »^cordatum Fr. Fl. Scan., add. (1837)», 

hvilket kunde vara af värde för dem, som icke betrakta 

formen, som egen art. 

Fysiografiska sällskapet d. 13 febr. Prof. Jönsson 

refererade en afhandling af doc. B. Lidforss med titeln: 

Die wintergrüne Flora, eine biologische Studie, hvilken 

afhandling antogs till införande i sällskapets Handlingar. 

Botaniska sällskapet i Stockholm d. 18 febr. Ama¬ 

nuensen C. Skottsberg gaf en redogörelse för sina blom¬ 

biologiska studier å Skabbholmen i Roslagen. — Prof. O. 

Rosenberg redogjorde för artbildningen hos vissa poD- 

morfa släkten och dess samband med kromosomantalet i 

äggcellen; äfven släktet Rosa hade undersökts i nämnda 

hänseende. 

Svenska sällskapet för antropologi och geografi 

d. 15 febr. Vegastipendiet fördelades i två lika delar mellan 

de båda sökandena dr P. Dusen för botaniska, växtgeo¬ 

grafiska, etnografiska m. fl. undersökningar inom provinsen 

Parana i Brasilien och Missiones i Argentina och fil. lic. 

C. Skottsberg, som tillsammans med fil. kand. P. D. 

Quensel och T. G:son Halle ämna utföra fysiskt geografiska^ 

biologiska och etnografiska arbeten å Falklandsöarne och 

i Eldslandet. 



Något om fanerogamfloran i Jönköpings län. 

Af Carl W. Lindwall. 

Under de fyra sista somrarne har jag gjort en del 

iakttagelser ofver den fanerogama växtligheten i detta län. 

1 det stora hela måste man bekräfta, att den stora olikhet, 

som råder emellan vegetationen i västra och östra Småland 

och som betonats af den trägne forskaren lektor N. J. 

Scheutz, ännu är tydlig. Men äfven en ytlig iakttagare kan 

ej undgå att märka, att en mängd växtarters utbrednings¬ 

områden starkt förminskats, andra åter utvidgat sig, och 

äfven en och annan ny art tillkommit. Att många dylika 

förändringar hunnit ske under de 42 år, som förflutit sedan 

Scheutz »Smålands Flora» utkom, kan ej förvåna någon. 

Linnæa borealis t. ex. är långt ifrån »^minig» i västra 

Småland. Snarare är den mindre allmän, hvilket torde bero 

på flere samvärkande orsaker. 

Mina exkursioner hafva gjorts i Västbo, Östra och 

Södra Vedbo härader. Dessa .små meddelanden göra såle¬ 

des alls icke anspråk på någon fulLständighet, utan min 

önskan är endast, att de må utgöra ett litet led i de flori- 

stiska undersökningar, som äro önskvärda i detta vid¬ 

sträckta län. Ehuru floran här kan anses relativt fattig, 

visa dock många n}^ fynd, att flere socknar behöfva sär- 

skildt undersökas. 

Nomenklaturen är detsamma som i rektor Neumans 

»Svensk Flora». Hieraciumformerna äro bestämda af ama¬ 

nuensen H. Dahlstedt i Stockholm. 
» 

Matvicaria discoidea — rätt ymnig vid lägenheten 

Rosenlund under Hunnerstad i Höreda socken. Icke an¬ 

märkt af Scheutz. 

AcJdUea ptavudca — Bexheda. 

Senecio saracenicus — förvildad i trädgårdsland vid 

Långar5Ms prästgård i Vä.stbo. 

Eupatoriwn cannabiiuun — Stensåkra. 
Bot. Not. 1907. 



Petasites ojficitialis — Burseryd. 
Tussilago farfar a — ej sällsynt: Hvetlanda by, Bexheda 

Tegelbruk, Otterås by i Villstad m. fl. ställen. 
Cirshim heterophyUum — Burseryd, Otterås i Villstad, 

Bexheda, Ekerda by i Hvetlanda, Högsjögle i Bello. På de 
fiästa ställen ymnig. 

Cirsiurn heterophylliwi X palustre — uppgifven för 
Skirö. 

Cirsniin acaiile — vid skogsvägen emellan Hjeltevad 
och Holmen i Ingatorp. Arten sätter frö rikligt och har 
således god utsikt att bibehålla sig på platsen. 

Cichorium intybus — Målen i Ingatorp. 
Lapsana communis f. integrifoUa — rätt ymnig på ett 

klöfverfält på Uplanda ägor (Hvetlanda socken). Torde 
\'ara ny för Småland. 

Crepis paludosa — Målen i Ingatorp. 
Leontodon hispidus v. hastilis — Granhult i Södra 

Hestra. 
Hypochœris glabra — ymnig i åkrar på samma ställe. 
Hieraciuni aurantiacum ß excelsius — Ugglekärr i 

Höreda socken. Denna vackra art är numera nästan utrotad 
i Smedstorps äng, där blott några få stånd anträffats under 
de sista somrarne. Tyckes älska något stenbunden löfmark. 

H. silvaticum '*pychnodon — »Äng» på gränsen emellan 
Hults och Edshults socknar. 

H. silv. Hepistoides — Hökås i Bexheda. 
H. macranthehmi *isothyrsum — Högsjögle i Bellö, 

sparsam. 
H. murorum '^fraudulentum — tyckes växa här och 

hvar i länet. Jag har sett den i Södra Hestra, Hessleby 
och Karlstorps socknar. 

H. rigidum '^rubendum — Hökås och Bråtåkra i Bex¬ 
heda socken. 

Dessutom har jag funnit H. silvaticum '*prolixujJi och 
"^pellucidum, murorum '"^■ccesiomurorum och ^cruentifoliwn. 
De llesta äro mer eller mindre allmänna. 

Ca)npa)iula rapi/ncitloides — ^mmig vid R3^ssebo i 
Ingatorp. 

Campanula persiccefolia — Södra Hestra (Carl Haralds¬ 
son). 

Adoxa moschatellina — Högsjögle bokäng i Bellö 
socken. 

Linmea borealis — är icke allmän i Västra Småland. 



På Hessleb}^ kronopark blommar den oîta rikligt äfven i 
september. 

Galiiun silvestre — ymnig vid Bexheda tegelbruk. 
Ingatorps och Bellö socknar. 

Galium mollugo — Ekerda i Hvetlanda. 
Asperula odorata f. latifolia — rätt ymnig vid Häss- 

låsdam i Hults socken. Ej omtalad af Scheutz. 
Lathrœa squamaria — vmnig i Högsjögle bokäng i 

. Bellö. 
Verbascum phlomoides — fordom i Hvetlanda by, men 

nu utgången (V. Gyllencreutz). 
Linaria striata — ymnig vid ett prästgårdstorp i 

Bexheda. Möjligen införd med klöfverfrö. 
Mimulus luteus — rätt ymnig vid Hultsvik i Korsberga. 
Euphrasia — af detta släkte har jag funnit stricta, 

brevipila, tennis, curta, rostkoviana och gracilis; denna sista 
är allmän. 

Odontites rubra — Broaryd i Södra Hestra. 
Limosella aquatica — uppgifven ss. funnen i sjön 

Grumlan (V. Gyllenchreutz). 
Sceptrum carolinum — sparsam vid Skeppshult i \äll- 

stad. Förgäfves eftersökt på andra uppgifna växtställen i 
trakten. Genom markens torrläggning försvinner den nog 
till sist alldeles. 

Solanum didcamara — Samseryd i Södra Hestra. 
Prunella vulgaris f. rosea — Karlstorp. 
Dracocephalum ruyschiana — förgäfves eftersökt i 

Hvetlanda och Alsheda socknar. Måhända endast odlad. 
Stachys silvatica — Höreda. 
Leonurus cardiaca — Holsbyholm i Alsheda. 
Galeobdolon luteum — 3"mnig i ekängar vid Bränna i 

Höreda. 
Lamium album — Kvarnstugan i Hult. 
Anchusa officinalis — en form med stora hvita blom¬ 

mor har jag tagit vid Långhester i Skede. 
Pulmonaria officinalis — Ekerda by i Hvetlanda. 

,, angustifolia — nära Gettinge i Hvetlanda, 
men numera nästan utrotad. 

Primula officinalis f. rubri/lora — Brestorps backar i 
Hessleby. 

Hottonia palustris — på sankmarker norr om Refte- 
leds kyrka. 
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Pyvola chlorantha — tämligen allmän i Östra härad, 
„ media — är icke allmän i västra Småland. 

I länets östra del finnes den t. ex. på Hessleb}^ Kronopark. 
Hydrocotyle vid garis — vid Västerån i Burseryd. 
Imperatoria ostruthium — på flere ställen i Burser3"d 

(kyrkoherde C. Carlsson). 
Cicuta virosa — Målen i Ingatorp. 
Circœa alpina — Hässlåsdam i Hult. Är icke allmän i 

västra Småland. 
Daphne mesereiim — här och där t. ex. i Bexheda, 

på gränsen emellan Kråkshult och Karlstorp, vid Målen och 
Holmens prästgård i Ingatorp, Brestorp i Hessleb3\ I västra 
Småland ^mmig i Burseryd. 

Hypericum montanum — förgäfves eftersökt i Kråks¬ 
hult. 

Malva moschata — Bellö. 
Geranium silvaticum parvißorimi — Hökås i Bexheda. 

,, bohemicnm — ymnig vid »stora utsikten» 
på Hessleby kronopark. 

Euphorbia cyparissias — Refteleds kyrkogård. Lindås 
b\- i Kråkshult. 

Lathyrus heterophyllus — ymnig vid Högsjögle i Bellö 
på flere olika ställen. Varieteten unijugus växte också där; 
äfven har jag sett den vid Bråtåkra i Bexheda. 

Orobns tuberosus f. latifolius — Ekerda i Hvetlanda. 
Ej omtalad af Scheutz. 

Vicia silvatica — Hessleb}" kronopark. 
,, cassubica — Bråtåkra i Bexheda. 

Anthyllis vulneraria — Bexheda. 
Primus avium — påträffas stundom i bärgängarne i 

Östra härad t. ex. vid Bärgsnärle i Bexheda, Stora Deller^xl 
i Hvetlanda, Långhester m. fl. ställen i Skede. När blom¬ 
ningen pågår i slutet af maj, kan man ej se något prakt¬ 
fullare träd. 

- Prunus cerasus X avium — förvildad i Brestorps 
backar i Hessleb3^ 

Rosa cinnamornea — R3\ssebo i Ingatorp. 
Alchemilla arvensis — är ej allmän i västra Småland. 
Rubus ideens f. chlorocarpus — Södra Hestra. Utan 

tvifvel vild. 
Potentilla norvegio — vid k3U'kan i Södra Hestra, 

Hessleb}" sanatorium och R3’'ssebo. Sporadisk. 
Pyrus communis — Hög.sjögle i Bellö. 
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Cyatœgiis oxyacantha — Boarp i Bello. 
Ribes nibruru — Målen i Ingatorp. 

,, nigrum — vid Österån i Södra Hestra och 
RySvSebo i Ingatorp. 

Saxifraga umbrosa — sedan flere år förvildad vid 
Vi lista ds kyrka. 

Sedum hybridum — förvildad vid Tomtebo i Korsberga. 
Draba verna f. majuscula — Ubbekulla i Hessleby, och 

,, ,, glabrescens — Hökås i Bexheda. Ingen¬ 
dera omtalad af Scheutz. 

Corydalis intermedia — Högsjögle bokäng i Bellö. 
Thalictrum simplex — Ekerda i Hvetlanda. 
Anemone ranunculoides — vid »Paradiset» i Höreda. 
Pulsatilla vernalis — Broaryd i S. Hestra, Gyllenfors 

i Anderstorp, Ägersgöl i Hult och Marianelund i Hessleby. 
Aquilegia vulgaris — Holsbyholm och Aspö i Alsheda. 
Aconitum cammarum — förvildad i en potatisåker i 

Sal vary ds b}^ i Alsheda. 
Silene nutans —- Burseryd (kyrkoherde C. Carlsson). 
Cerastium arvense — Markebäckshult i S. Hestra. 
Thesium alpinum — tämligen allmän i Östra och S. 

Vedbo härader. Mot väster går den till Tenhults järnvägs¬ 
station. 

Betula nana — är ej allmän i Västbo. Uppgifves ss. 
funnen vid Gislaved. I östra Småland flnnes den t. ex. i 
stor mängd i en mosse i Ingatorp. 

Fagus silvatica — flere vackra träd Annas vid Hög¬ 
sjögle i Bellö. 

Coeloglossum viride — förgäfves eftersökt i Hvetlanda 
socken. 

Platanthera montana — ej sällsynt i Östra och Södra 
Vedbo härader. 

Listera cordata — Villstad (pastor John Willstedt). 
Neottia Nidus avis — ymnig på Hessleby Kronopark. 
Fritillaria meleagris — Burseryd (kyrkoherde C. Carls¬ 

son). 
Lilium martagon — förvildad vid Hulu i Hvetlanda. 
Allium scorodoprasum — rätt ymnig vid Öfrarp i 

Hessleby. 
(iagea minima — Marianelunds herregård i Hessleby. 
Convallaria verticillata — vid Västerån i Burseryd. 
Acorus calamus — ymnig nära Sandviks kyrka i Väst¬ 

bo, Ekenäs i S. Hestra. 
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Calla pahistris — allmän. 
Lemna polyrhisa — blommande i Uplanda i Ilvet- 

landa. 
Cladium mavisais — nppgifven ss. funnen vid Fli.s- 

hults kvarn i Näsby socken. 
Scirpus silvaticus — Betarp i Burseryd. 
Carex riparia — tror mig ha sett denna art i ån vid 

Södra Vixen i Höreda. 
Picea excelsa f. viminalis — tinnes i länets både östra 

och västra del. Utmärkt vackra hänggranar har jag sett i 
Burseryd, Hessleby och Bellö. Öfvergångsformer finnas 
också här och där. 

Taxtis baccata — vid Öfrarps prästgård i Hessleby, 
men numera utrotad. 

Till sist vill jag nämna fyra växtformer från länets 
östra del, hvilka synas anmärkningsvärda: Pyrola rotundi- 
folia f. arenaria, Ranuncidus repens f. latisectus, Anemone 
hepatica f. violacea och Salix nigricans f. protea. 

Linnéjubileum. I anledning af att det den 23 

nästkommande maj blir 200 år sedan Carl Linnaeus föd¬ 

des, kommer denna dag mångenstädes i in- och utlandet 

att högtidlighållas. I större skala komma minnesfester 

att firas af Upsala Universitet d. 23 och 24 maj och af K. 

Sv. Vetenskapsakademien i Stockholm d. 25 maj, hvartill 

såväl enskilda personer som representanter för en del aka¬ 

demier och lärda sällskap inom och utom Sverige blifvit 

inbjudna. 

Minnesmärke öfver Mendel. De undersökningar 

som Gregor Men del för 42 år sedan gjort angående hybri¬ 

der och ärftlighetsproblemet väckte på sin tid föga upp¬ 

märksamhet, men hafva på senaste tiden fått så m3mket 

större erkännande. Man vill nu ge ett yttre tecken härtill 

genom att upprätta ett minnesmärke öfver Mendel i Brünn 

i Mähren. Bidrag från Sverige, Norge eller Danmark kunna 

insändas till dr. O. Rosenberg, Stockholm, Tegnérslunden 4. 
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Några bidrag till Lule Lappmarks flora. 

Af Herman G. Simmons. 

Då jag under en del af sommaren 1906 uppehöll mig 

i Lule Lappmark, hade jag tillfälle att göra några iaktta¬ 

gelser öfver. förekomsten af en del inom området mindre 

vanliga arter. Angående några af dessa, hvilka ej blott 

med af seende på förekomsten äro af intre.sse, har jag förut 

lemnat ett meddelande ^), här skall nu gifvas en förteck¬ 

ning öfver intressantare fanerogamfynd särskildt inom Jock- 

mocks socken, inklusive Kvickjocks kapellförsamlings om¬ 

råde. Jag begagnar tillfället att uttala min tacksamhet till 

min gamle vän, Jägmä.stare Nils Kr. Berlin, hvars gäst¬ 

frihet jag åtnjöt, ej blott för denna och för de tillfällen till 

personliga iakttagelser, som därigenom erbjödos mig, utan 

också för en hel del upplysningar om förekom.sten af arter, 

.som jag ej .sjelf hck tillfälle att se på deras växtplatser. 

Äfven Dr. Th. Wolf och Jägmä.stare O. Vester lund ha 

godhetsfullt ställt till mitt förfogande meddelanden om af 

dem inom området observerade arter, som ej förut varit 

därifrån angifna. I det följande betecknar ett »! > att jag 

.sjelf sett eller insamlat arten på växtplatsen, »N. Kr. B.», 

»O. V.» och »Th. W.» beteckna uppgifter lemnade af resp. 

Jägm. Berlin, Jägm. Vester lund och Dr. Wolf. Några 

få anteckningar gjorda under en kort tur till Gellivare ha 

också upptagits. 

I fråga om arter, som ej äro öfver hufvud taget förut 

okända från de nordligare lappmarkerna eller åtminstone 

där mycket sällsynt förekommande, har jag i allmänhet 

gått så tillväga, att jag upptagit alla, hvars förekomst icke 

redan förut är tydligt angifven i Hart man, Skandinaviens 

flora, 11 uppl, eller i Backman N Holms tiora‘■^). 1 några 

.Simmon.s, Über einige lapplündi-sebe Phanerogainen. 
K. Vet. Ak. Arkiv for Botanik 1907. 

Backman, C. J., & Holm, \l F., Elementarflora öfver 
Vesterbottens och Lapplands fanerogamer och bräkenartade väx¬ 

ter. Upsala 1878. 

BoL XoL 1907. b 
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fall, där uppgifterna i dessa doror synts mig allt för gene¬ 

rellt häl Ina för att gifva en riktig föreställning om artens 

verkliga freqvens inom området i fråga, där uppenbarligen 

misstag föreligga eller där artuppfattningen sedermera änd¬ 

rats, ha äfven lokaluppgifter upptagits. Därjämte ha i vässa 

fall egendomligheter i arternas uppträdande i-nom de olika 

regionerna omnämnts. 

Backman ä har i den förutnämnda Horan äfven upp¬ 

gifter om arternas förekomst i de tre regioner han urskil¬ 

jer, porsregionen, barr-regionen och fjällregionen, men hans 

regioner äro närmast parallelbälten från kusten räknadt, 

ej höjdregioner. De få ej jämnställas med de Wahlen- 

bergska regionerna, af hvilka en, björkregionen (regio 

subalpina), helt saknas. I åtskilliga fall bli säkerligen Back¬ 

mans utbredningsuppgifter vilseledande om man ej håller 

i minnet, att hans benämningar ej ha samma innebörd som 

motsvarande hos Wahlenberg. Särskildt gäller detta den 

Backm an ska fjällregionen, »omfattande de egentliga fjäl¬ 

len upp mot norska gränsen». Denna omfattar för det för¬ 

sta hela regio subalpina och säkerligen också delar af re¬ 

gio sylvatica (eller åtminstone regio subsylvatica). Detta 

gör det vanskligt att komplettera eller rätta Backman 

Holms uppgifter, något som jag därför endast i ett och 

annat fall inlåtit mig på, då den af dem lemnade uppgiften 

varit tydligen missvisande. 

Den sv^stematiska anordningen är i det följande efter 

Itngiers Syllabus der Pllanzenfamilien, 4;de uppl. Nomen¬ 

klatur och auktorsuppgifter äro i allmänhet efter Hart¬ 

mans Mora, ll:te uppl., i några fall efter senare arbeten; 

dock får jag framhålla, att jag ej ansett behöliigt att för 

denna uppsats företaga djupare literaturstudier, hvarför jag 

ej kan ikläda mig något ansvar för att de begagnade nam¬ 

nen i hvarje fall ha prioritet eller att auktorscitaten alltid 

äro fullt riktiga. 

b Holms iindel i Horan är enliyt företalet ganska liten. 
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Woodsia iiveusis (L.) R. B r. var. (dpina (B o 11.) Aschers. 

Graebn. Kvickjock: i tallregionen på Nammats, öfver- 

gäende i huhaidformen (!); vid Heliga fallet i Blackelfven 

N. Kr. B.). 

(hioclea Stndhioptevis. (L.j Roth. Hår och där i båck- 

dålder vid Lule elf och i elfvens gran.skap, t. ex. Pajerim 

(O. V.); Kvickjock: Njiionjes (!). 

PolysticJutrn Filix nuis (L.) Roth. Kvickjock: Nam¬ 

mats (N. Kr. B.). 

Asplénium vivide Huds. Tjakkeli (O. V.). 

Alhyviuni Filix femina (L.) Roth. Kvickjock: Nam¬ 

mats. i branterna (!); för öfrigt allmän inom .skogsområdet 

(Th. W.). 

Pleris aquilina L. Ligga vid Stora Lule elf och Luo- 

vus vid Görjeån (O. V.). 

Botrychium Lunaria (L.) Sw. Kvickjock: Nammats 

i branterna (!); äfven .spridd i Jockmock (Th. W.). 

Boirychium ternatum (Thunb.) .Sw. Tämligen all¬ 

män i Jockmock (O. \). 

Equisetum hiemale L. Kvickjock : i björkregionen vid 

.Somarlapa (!); för öfrigt här och där i barrskog.sregionen, 

t. ex. Skellerimheden i Jockmock (Th. W.). 

Lyeopodium Selago L. f. adpressa Desv. I den al¬ 

pina regionen allmännare än hufvudformen, åtminstone i 

trakten upp mot \ärijaure (!). 

Lyeopodium clavatum L. f. La est. Endast 

denna form förekommer i jockmock (N. Kr. B.). 

Picea excelsa (Lam.) Link f. (Sparrm.). En 

meterhög buske i en kronopark i södra Jockmock nära 

Ladufors rågång (O. V.). 

Potaniogeton praelonga Wulf. Torrajaur (Ü. V.). 

Alisma Plantago L. Jockmock: stranden af Purki- 

jaure vid Jtinkerhällan (Th. W.); var. lanceolata (Hoffm.) 

vid Luovus i Görjeån (O. W). 

Milium effusum L. Allmän i harrskogsregionen ; i 
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björkregionen inom Kviekjock sedd fran Njuonjes iippat 

längs Tarrajock förbi Somarlapa (!). 

Phleiiru pratense L. Allmän pä betesmarker vid jock- 

mock, antagligen insådd (!). 

Alopecnnis pratensis L. Jockmoeks kyrkoplats (!); 

var. alpestris Wahlenb. Sjellapuolta (O. V.). 

Alopecnnis aristntatns Michx. I Jockmock synes 

blott denna tinnas, den verkliga A. genicnlatiis L. är ej iakt¬ 

tagen; f. natans (Wahlenb.) Si mm. ej sällsynt i Jockmock, 

t. ex. Haraiidden (O. V., Th. W.). Randijaur (N. Kr. B.). 

Aper a spica venti (L.) PB. Jockmock: Perlan, i en 

aker (!). 

Calaniagrostis arundinacea (L.) Roth. Jockmock: 

Suobbatjaur (Th. W.). 

Trisetinn spicat uni (L.) Rieht. Går i gamla bäckfå¬ 

ror ned i barrskogen, t. ex. vid vägen mellan Kviekjock 

och Njuonjes (!). 

Phragmites comnninisTvin. Pörekommer .stundom pä 

myrar, blommar blott inom södra Jockmock (N. Kr. B.). 

Melica nutans L. Flerestädes inom björkregionen i 

Kviekjock, t. ex. Nammats, Njuonjes och Somarlapa (!). 

Dactylis glomerata L. Jockmoeks k^u'koplats (PKX), O. 

\\. Th. W.). 

Poa cenisia All. I den alpina regionen vid Stora sjö¬ 

fallet, Sjellapuolta, mellan Puollauresjöarne (O. V.); Unna 

Tokin nära Tokinjocks fall ut i Vdrijaure (!). 

F*oa serotina Ehrh. Jockmock: jounga, pä en äng 

(!); Kyrkostaden (Th. W.). 

Poa glauca M. \Tihl. I Kviekjock antagligen rätt 

vanlig i fjällregionen; går äfven ned på klippor i björkre¬ 

gionen, t. ex. på Unna Titir vid Xärijaure (!) och t. o. m. i 

barrskogsregionen i Nammats branter (!). 

Poa alpina L. Allmänt spridd frän fjällregionen ned 

till Jockmock, där den i äkrar uppträdde i en särdeles stor 

\ äxt, kraftig och bredbladig form (!). \'ar. vivipara !.. bland 



hufvudformen särskildt på fuktiga ställen; vid Staloluokta 

vid Virijaure växte den t. o. m. ute i vattnet (!). 

Poa ajuiua L. Allmän på bebodda platser, t. o. m. 

vid lapparnes läg'erplatser, t. ex. tunnigt vid kåtorna vid 

Staloluokta (!). 

Festuca elatior L. jockmock: på en äng vid Jounga 

(!); Sastats (Th. W.). 

Broiiuis arvensis L. Jockmock: på kvrköplatsen (1906, 

O. \.)\ Perlan och Vuollerim i åkrar (!). Gellivare, i en 

trädgård (!). 

Bronins secalinns L. Jockmock: Mattisudden (1904, 

Th. W.); ^Tlollerim och Perlan, i åkrar (!). På sistnämnda 

ställe fanns också en form, som jag till en början tog för 

en mig obekant Bronins-eiYi, sedan för en pi'olifererande 

B. secalinns, men som befunnits vara missbildad genom an¬ 

grepp af en svamp, enligt benäget meddelande af Amanu¬ 

ensen T. e s t e r gr e n Ustilago broniii'ora Fisch, v. Wald. 

Nardns stricta L. Säkerligen mycket mindre spridd 

än Backman (1. c., s. 19) anger. Inom Jockmock är den 

funnen blott vid Pirtin (!), Natista.sjön (O. V.), Björkholmen 

och Suobbatsjön (N. Kr. B.). I Kvickjock är den icke sedd, 

och upp i björk- och fjällregion går den troligen icke. 

Triticum violacenni Horn em. Kvickjock: på toppen 

af Unna Titir (!). 

Triticnni caninnni L. I skogen vid Kaitumfallet nära 

Jockmock (!). 

Triticnni repens L. Allmän på odlade ställen, men är, 

om den öfver hufvud går upp i fjällregionen, säkert ej all¬ 

män där såsom angifves af Backman. 

Triticnni vulgäre Vill. På en åker vid Perlan i Jock¬ 

mock fanns ett enda individ (!). 

Eriophoriini latifoliiini Hoppe. Jockmock: vid Kvarn¬ 

bäcken (Th. W.); Suobbatmyren vid södra Tjalmejaur samt 

nära Tortaure (O. \i). 

Eriophoriini ^7///////;7.v Cham. jockmock: i barrskogs- 
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regionen vid Stora Lule elf (O. V.)', Kviekjock: i björkre¬ 

gionen pä Valli (R. Westling). 

Eriophorum SchciicJiscvi Hoppe f. media (Anders.) 

Hartm. Jockmock: i Jamikusmyren vid landsvägen (!). 

Scirpas silvaticas L. Jockmock: Storbackens område 

nedom Soinakberget samt vid Bodträskån, Grundforsen 

(O. V.). 

Carex capillaris L. Rätt allmänt spridd frän barrsko¬ 

gen (Nammats branter!) genom björkregionen (t. ex. vid 

Somarlapa!) upp i högfjället. Vid stranden af östra Puol- 

laure insamlades en blott ö—8 cm. hög form med smä, glesa 

fåblommiga ax. 

Carex ustalata Wahlenb. Kviekjock; vid stranden 

af Virijaure nedom Stuor Tokin och i björkregionens öfre 

gräns på Unna Titir (1). 

Carex oraithopoda Willd. jockmock: Fårholmen i 

Lilla Lule elf (O. V.). 

Carex atrata L. Kviekjock: inom barrskogsregionen 

i Nammats branter, på vallen vid Njuonjes inom björkregi¬ 

onen och på fjället Keddoive (!). 

Carex alpiaa Sw. Äfven af denna insamlades en 

liten, lågväxt form vid Puollaure, där den förekom på stran¬ 

den tillsammans med C. bicolor All. 

Carex capitata So land. En tätt tufvad form fanns 

på torra klippafsatser pâ Unna Titir vid Virijaure (!). 

Elyna ßellardi (All.) Koch. Kerkevare, Unna Titir, 

m. fl. st. i trakten af Virijaure (!). 

faacas haïtiens Willd. Jockmock: i myrar i barr¬ 

skogsregionen, t. ex. vid Karats (N. Kr. B.), nära Stenträsk 

(O. V.). 

faacas balticas Willd. X fdiformis L. Jockmock: 

Nau.sta (O. \.). 

faacas bafoaii/s L. Allmän omkring Jockmocks kyrko- 

plats (!), vid Niavve m. fl. st. i barrskogsregionen. 

faacas trijidas L. Går i Jockmock ned i barrskogs¬ 

regionen vid Nau.sta (O. V.) och Mattisudden (Th. W.). 



Liiziila pavviflora (Khrh.) Desv. Vmnig i ofre barr- 

hkogsreponcn vid sodra stranden af Stora Lulevatten 

(O. V.). 

Luziila niultißova (Ehrh.) Hoffni. Ganska allmänt 

spridd i Jockmock och Kvickjock frän barrskogen upp i 

fjällregionen, t. ex. pä Keddoive (!). L. campestris (L.)DC. 

som af Backman angifves säsom allmän i alla regioner, 

är deremot icke iakttagen. 

Lumila pallescens Wahlenb. Jockmock: vid kyrko- 

platsen (Th. W.); Kvickjock: inom öfre barrskogsregionen 

i Nammatsbranterna (!). 

Lusiila nivatis (La es t.) Beurl. Kvickjock: Kerkevare 

vid Nilagrufvan (O. \’.). 

Liiznla arenata (Wahlenb.) Sw . var. confnsa (Lin- 

deb.) Kj e 11 m. X^arieteteri synes inom Kvickjock vara \uin- 

ligare i fjällen än hufvudarten; särskildt ymnig mellan Pu- 

ollaure, Kätjaure och \drijaure (!). 

Convaltaria niajalis L. Jockmock: holme i Perlelfven 

vid Pirtin (N. Kr. B.), Skellerimholmen i Lilla Lule elf (Th. 

W.), Larvi (O. W). 

Coetoglossn/n viride (L.) Hartm. I Kvickjock ganska 

.spridd men ej ymnig i ötYe barrskogsregionen (t. ex. pä 

Nammats!) och björkregionen; i fjällregionen ofta med 

bruna blommor, t. ex. pä Unna Titir (!). 

Gynnuidenia conopsea (L.) R. Br. I Kvickjock gan¬ 

ska ymnig i björkregionen, t. ex. längs Tarraelfven (!). 

dels i kraftiga exemplar, dels i .svagare, som väl torde re¬ 

presentera f. lapponica Zett. 

Gynmadenia albida (L.) Rich. Kvickjock: Keddoive, 

Unna Titir. i fjällregionen (!). 

ChaniorcJus alpina (L.) Rich. Synes ej vara sä säll¬ 

synt i fjällen som Hororna angifva. men förbises lätt; ymnig 

pä Keddoive. Unna Titir (!). Individerna växa i täta grupper. 

Malaxis palndosa (L.) Sw. Förekommer sparsamt 

inom södra jockmock (O. W). 

Epipognm apJiyllnin (Schm.) Sw.jockmock: XTiolle- 
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rims skog nära Tjajaträsk (IHW, A. Weländer); vid sjöarne 

Suobbatjaur och södra Tjalmijaur (1905, O. V.). 

Betula verrucosa Ehr h. Allmän på bergen inom 

barrskogsregionen (O. V.). 

Betula odorata Bechst. var. oxyacanUiifolia Fr. En 

buske iakttagen vid Puottaure i Jockmock 1903 (O. \5). 

Rumex aquaticus L. Jockmocks k^u'koplats (Th. W.). 

Storbacken (O. \k). 

Rumex domesticus Hartm. Allmän på odlade ställen 

kring Jockmocks k^aivoplats och vid Gellivare (!). 

Rumex crispus L. Jockmock: på kyrkoplatsen (EX)5 

Th. VY.); vid Perlholmen fanns ett individ sannolikt af denna 

art, men för ungt för bestämning (!). 

Rumex arifohus All. Kvickjock: spridd i björk- och 

videregionen, särdeles ymnig vid Njuonjes (!). 

Oxyria digyua (L.) Hill. Liksom åtskilliga andra 

alpina arter följer denna bergsbäckarne ned i skogen och 

når i Jockmock 5 mil nedom kyrkplatsen, där den före¬ 

kommer nedanför föreningen af Luleelfs grenar, vid Norr¬ 

vik; äfven på Kaskajerim i Store Lule elf (O. V.). 

Folygomtm ampJiibiitm L. a aquaticum Rei chard. 

Tämligen allmän i Jockmock (N. Kr. B.). 

Polygonum tapathifolium Ait. var. incumum Schmid t. 

jockmocks kyrkoplats (1905, O. V.). 

Potygo)ium avicutare L. Allmän pä odlade ställen i 

jockmock (!); går upp åtminstone till Kvickjocks kvrkoby 

på sådana platser (N. Kr. B.). 

Polygonum Convolvulus L. Allmän i åkrar i jock¬ 

mock {!). 

Monti a tamprospernia Cham, jockmock: vid A frätts- 

backen och i jamikusm^^ren (!), för öfrigt ej sällsynt i barr¬ 

skogsregionen (N. Kr. B.). 

Stellaria nemorum L. Cbmska allmän i björkregionen 

(t. ex. vid Somarlapa!) och öfre barrskogsregionen, ej ob¬ 

serverad längre nedåt (N. Kr. B.}. 

Stellaria alpestris Hartm. f. calycantfia (I^edeb.) 
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Aliirb. Ganska allmän i björkregionen U. ex. längs Tarra- 

jock!) och äfven i barrskogen (t. ex. vid Jockmocks kyrko- 

plats (!). 

Stellaria al pestris Hartm. X Ion y;ifolia Mühlen b. 

\âd Aimobâcken i södra jockmock (O. V.). 

Cerasliiaii Edniondstonii (Wats.) Miirb. & Ostenf. 

Kvickjock: stranden ai Virijaure vid Stuor Tokin (!); en 

stor, kraftig, starkt glandelhårig och ovanligt rikt förgre¬ 

nad form vid en bergsbäck i barrskogen mellan Njuonjes 

och Kvickjock (!). På Nammats torde den icke finnas, då 

den .synes tillhöra den egentliga fjällregionen; den »Cera- 

.s*tium latifolium L.» som Rosendahl omnämner därifrån b 

är enligt exemplar som han lemnat i byte C. alpimtm L. 

var. lanatinn (Lam.), hvilken är särdeles utpräglad där. 

Cerastiimi alpinwn L. Ganska allmän i fjällen, de 

mera håriga formerna hufvudsakligen på torrare ställen, 

på klippafsatser o. d.; var. glabrum Retz, på fuktigare lo¬ 

kaler, sänskildt ymnig och typisk vid Staloluokta på .stran¬ 

den af Virijaure; äfven vid en berg.sbäck i barrskogen mel¬ 

lan Njuonjes och Kvickjock (!). Arten är för öfrigt funnen 

så långt ned i barrskogsregionen som vid Mattisudden ned¬ 

om Jockmock (Th. W.). 

Cerasthim alpinnm vidgare Hartm. Kvickjock: 

vid stranden af Tarrajock ned^inför Nammats (!).* Den hade 

alldeles odugligt pollen, pollenkornen voro nwcket mindre 

än hos stamarterna och fullkomligt tomma. Äfven voro 

ståndarne kortare och knapparne mindre än hos de.ssa. 

Cerastium vulgare Hart m. ''^'alpestre (L i n d b 1.) 

Hartm. Icke sedd i fjällregionen, från hvilken Backman 

(1. c., s. 122) anger den, men i björkregionen på Unna Titir 

vid Virijaure (!) och i barrskogen mellen Njuonjes och 
% 

Kvickjock vid en berg.sbäck (!); i Jockmock på Fårholmen 

(O. \i). 

Rosendahl, H. \V., Någr;i anteckningar iran en exkur¬ 
sion genom Luleå Lappmark sommaren 1892. Bot. Xot. 1892. 
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Sagina tiodosa (L.) Fenzl. Jockmock: norra sidan 

af sjön Skalka midt emot Björkholmen (N. Kr. B.). 

Sagina intermedia Fenzl. Kvickjock: pa stranden 

af östra Puollaure (!). 

Alsine stricta (Sw.) Wahlenb. Kvickjock; nära top¬ 

pen af Unna Titir vid \nrijanre (!). 

Sper gl il a sativa Boenningh. Utgör det vanliga.ste 

och ymnigast uppträdande åkerogräset både i Jockmock, 

Kvickjock och Gellivare (!). 

Agrostemma Githago L. I åkrar såväl i jockmock: 

Ludvig.sudde (!), Perlholmen (!), Niavve (X. Kr. B.) som i 

Kvickjock (N. Kr. B.). 

Viscaria alpina (L.) G. Don. Går ned i jockmock 

till Mattisudden (Th. W.). 

Melandriiim album (Mill.) Gar eke. Jockmock i åk¬ 

rar vid Ludvigsudde och Perlan (!). 
* 

M. album (Mill.) G ar eke X rubrum (Wei g.) Gar eke 

^'tapponieum Simm. Jockmock: i en åker vid Ludvigs¬ 

udde (!). 

M. rubrum (Weig.) Garcke. '^lapponicum Simm, 

Allmän i åkrar vid Jockmock samt inom Kvickjock .spridd 

från barrskogen upp i videregionen (jämför Simmons, 1. c.). 

Dianthus dello ides L. Jockmock: Fårhohnen i Lilla 

Lule elf (Th. W.). 

Nuphar pumilum (Timm.) DG. Jockmock: llerestä- 

des i Perlelfven (!), Appoelfven, m. 11. st. (O. \"., X. Kr. B.). 

Aconitum septentrionale Ko e Ile. Flufvudformen med 

mörkblå blommor är ytterst ymnig från öfre barrskogs- 

regionen upp i videregionen. Den gulblommiga formen 

eftersöktes förgäfves. deremot funno vi på Unna Titir på 

ett par ställen i björk- och videregionen den förut beskrifna 

(Simmons, 1. c.,) var. maculata och vid Somarlapa sågs 

en blekblommig form. 

Ranunculus Flammula L. Jockmock; ymnig i väg- 

dikena vid Jamikusmyren (!). 
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Rauiiuciiliis py guldens W a h 1 e n b. Kvickjock : Kecl- 

doive och Kerkevare (!). 

Ranunculi IS hyperboreiis Rottb. Går i Jockmock ned 

i skogstrakterna: Puortuak, Randijaur (N. Kr. B.), Puottaure 

(O. y.), Jamikusmyren (!). På sistnämnda ställe blommande 

tor andra gången 4. 8. 1906. 

Ranunculus acris L. Går högt upp i fjällen, där den 

på fuktiga ställen, t. ex. nära toppen af Njuonjesberget (!), 

brukar växa tillsammans med R. nivalis L. 

Thalictruni sPnplexy. Jockmock: Notudden och Prest- 

vallen (Th. \V.). 

Papaver Rhoeas L. jockmocks kyrkoplats (1904, O. 

\b); tillfällig, inkommen mejd frö, utgången (1906). 

Fumaria officinalis L. jockmock: k3U'koplatsen (1906 

O. \".), Elfsvik (1905, N. Kr. B.). 

Eruca sativa L. Jockmock: på en åker vid Perlhol¬ 

men, ett enstaka individ med blommor och unga frukter, 

som dock antagligen kunnat hinna till mognad (!). 

Sinapis arvensis L. Allmän som åkerogräs i Jock¬ 

mock och Kvickjock (!); vid Niavve äfven var. orienta lis 

(L.) Boiss. (N. Kr. B.). 

Brassica campestris L. var. Rapa (L.). Jockmock i 

en åker vid Jounga (!). Antagligen ett qvarglömdt exem¬ 

plar, då rofvor odlades på platsen. 

Raphanus Raphanistrum L. Rätt allmän i åkrar i 

Jockmock (t. ex. Ludvigsudde, Perlholmen!) och Kvickjock 

(X. Kr. B.). 

Barbaren vulgaris R. Br. Jockmock: lierestädes vid 

kvrkoplatsen (Th. Storbacken (O. \b). \’'ar. arcuala 

(O pi Z). Jockmock: Bäckaskog, i en åker (1906, X. Kr. B.). 

Barbaren strict a A n d r z. J ockmock :'E1 fsvi k (!) ; äfven 

i fjällregionen: 4'artik vid Peuraure och vid .Stora Sjöfallet 

(O. \b). 

Camelina saliva Fr. 

ymnig (!). 

jockmock: i en åker vid Perlan. 



yes/üi paiücuhita (L.) Desv. [ockmocks kyrkopiats 

(1904, O. V.,) inkommen med frö, nu iitgången (1906). 

Turritis glabra L. Jockmock: Peuraure (N. Kr. B.); 

Kviekjoek: Nammats branter (!). 

Arabis hirsuta (L.) Scop. Jockmoek: Peuraure (N. 

Kr. B.); Kviekjoek: Tarrekai.sse (O. V.). X^ax. gtabrata 

Kviekjoek: Nammats (N. Kr. B.), Tarrekaisse och Somar- 

lapa (O. \".). 

Arabis areuosa (L.) Scop. Jockmock: Laddonnas, ett 

individ på en nyrödjning (!). 

A. arenosa (L.) Scop. '^suecica Fr. Jockmoek: vid 

Lilia Lule elf mellan kyrkoplatsen och Ludvigsudde 

(Th. W.). 

Berteroa incana (L.) DC. Jockmock: i åkrar vid Per- 

lan, 3unnig (!); Laddonudden (-1905, N. Kr. B.); Storbacken 

(1893, O. V.). 

Sedum atmuuin L. Kviekjoek: i barrskogsregionen 

på Nammats (!). 

Saxifraga stet taris L. var. comosa Retz. I området 

Keddoive—Virijaure är varieteten, med eller utan utv^ecklad 

toppblomma, ganska allmänt spridd, den normala formen 

däremot sällsynt (!). 

Saxifraga nivalis L. I skogslandet i Jockmock vid 

Parkijaure och nära kyrkoplatsen (O. \i). Var. tennis Wah- 

lenb. Kviekjoek: bland hufvudformen i Nammats bran¬ 

ter (!). 

Saxifraga Hirculus L. Jockmock: här och där ymnig 

på myrar i skogslandet (N. Kr. B.). 

Saxifraga granulata L. Jockmock: Tjalmijaure (1906. 

Th. W.). 

Saxifraga adseendens L. Kviekjoek: inom barrskogs¬ 

regionen i Nammats branter (!) och på Unna Titir i alpina 

regionen (!), ymnig. (Anföres derfor att den hos Backman 

blott uppgifves efter Hart man, men synes vara förf. obe¬ 

kant från lappmarkerna). 



Ribes viibvinn L. Gar på Tjakkeli iipp i nedre fjall- 

re.irionen (O. \ 

Ribes alpiiiinn L. Jockmoek: Linabåcken (Th. W.). 

Fvagavid vesca L. Kvickjock: ymnig på Nammath (!). 

PotentiUa argentea L. Jockmoek: kyrkoplatsen (UX',"), 

O. Kvickjock: Nammats (X. Kr. B.). 

PotentiUa verna L. f. subternata Simm. Rätt allmän 

i fjällen i Kvickjock (jämför Simmons, 1. c..). 

PotentiUa norvegica L. Jockmoek: kyrkoplatsen (!). 

Bäckaskog (!), m. fl. .st. (X. Kr. B.). 

PotentiUa erecta (L.) D. Torre var. strictissima Zi mm. 

jockmoek: gan.ska allmän i skogslandets myrar, t. ex. mel¬ 

lan Perlholmen och Xorrvi (!). 

Alchemilta vn t ga ris L. '^snberenata (Bus.) Murb. 

Jockmoek: lierestädes omkring kyrkoplatsen (X. Kr. B.). 

Atcheniilla vulgaris L. '"^oxyodonta (Bus.) m. Kvick¬ 

jock: Xammats (!). Buser) har nyligen ^) urskiljt hvad som 

förut i Skandinavien identiflerats med hans A. aentidens 

.såsom en underart af denna. Men då vi förut brukat betrakta 

A. aentidens Bus. liksom hans öfriga nya arter såsom höran¬ 

de till A. vulgaris L., så torde väl vara lämpligast att göra 

så äfven med denna. 

Alchen lilla vulgaris L. "^Mnrbeckiana (Bus.) m. Kvick¬ 

jock: Xammats (!). Jag vågar icke påstå, att jag iakttagit 

denna underart på flere ställen, men är dock tämligen sä¬ 

ker på att den är ganska spridd i Kvickjock. Under mitt 

uppehåll i fjällen tog jag den enda allmänt blommande 

AlcheniillaAoxmCiVi för A. ’^'alpestris (Schm.) Mur b., med 

hvilken den lätt sammanblandas, om man ej noggrannt 

lägger märke till hårigheten på nerverna och basalloberna. 

Följer man någon af de bruklig’abestämning.sn3^cklarne(Mur- 

becks, Xeumans eller H. Lindbergs) kommer man att 

hänföra den till A. vnlg. *obtnsa (Bus.) Murb. Emellertid 

.s\mes det som om A. obtnsa Bus. ej skulle Annas hos oss, 

V) Buser, R., lune neue skanciiniivische Alchimillenart Bot. 
Xot. 1^)06. 
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ty Lindberg, som genomgått Lunds och Upsala botaniska 

museers AIcJiciuiUa-nvåtQviix] har öfverflyttat allt som förut 

benämnts så till andra underarter. Från A. obtusa skiljer 

sig här ifrågavarande växt bl. a. genom befintligheten af 

hårighet i kanterna af foderbladen (åtm. hos de nedre blom¬ 

morna), genom längre och spetsigare foderflikar, starkare 

flikade skärmblad. Karakteristisk är också förekomsten af 

en liten tand i vinkeln mellan loberna. Vid pressningen 

uppstå gerna veck på ömse sidor om denna. Bladens starkt 

framträdande ådernät och en viss habituel likhet med A. 

pastoralis Bus. framhålles också af Bus er. 

Medicabo lupidma L. Jockmock: Elfsvik (1905, N. Kr. B.). 

Melilotus arveusis Wallr. Jockmocks kyrkoplats 

(1901, O. V.). 

Melilotus alba Desv. Jockmocks kyrkoplats (1901, 

O. V.; 1906!). 

Trifoliuju spadiceuni L. Jockmock: Storbacken (1S94. 

O. \i)\ vid vägen till Tjalmijaur (1906, Th. W.). 

Trifolium hybridum L. Jockmock: allmän på åkrar 

och andra odlade platser (!). Spridd längs jernvägen mel¬ 

lan Murjek och Gellivare på många ställen och i åkrar vid 

sistnämnda plats (!). 

Autliyllis Vîdneraria L. Är sedan gammalt angifven 

för Kvickjock, närmare angifvet är f3'ndorten (enl. Th. W.) 

Njuonjes (= Njunnats hos N. J. Andersson?). Finnes 

också i Jockmock på Skellerimheden (O. V.). 

Oxy tropis lappouica (Wahl en b.) Gaud. Kvickjock: 

vid Puollaure (!). 

Vida Cracca L. Allmän på odlade ställen, vid vägar 

etc. åtminstone omkring Jockmocks kyrkoplats (!); vid Lud- 

vigsudde också f. sericea Peterm. (!). 

Mcia sativa L. Jockmock: allmänt spridd i åkrar (!). 

Vida au^ustifolia (L.) Reichard. Jockmock: spridd 

i åkrar (X. Kr. B.). 
(Forts.) 



Hjelt, Hj., Conspectus Florae Fennicae. Vol. 

2 Pars 2. 410 s. 1904—1906 (Act. Soc. pro faun. flor. fennic. 

30 N:o 1). 

Förf. har här hunnit med bearbetningen af familjerna 

från och med Caryophyllaceæ till Resedaceæ. Förutom en 

mycket utförlig redogörelse för den geograliska utbred¬ 

ningen af växterna inom finska florområdet finnas mången¬ 

städes kritiska anmärkningar af systematisk betydelse. Så 

t. ex. lemnas vid Ranunculus sect. Batvachiiun en del an¬ 

märkningar af Lindberg f., hvilkens asikter i flera fall 

afvika från Gel erts. Han anser icke någon säker 7?./?<?//- 

cistaiuiueus X peltatus hafva iakttagits i Finland. L. anser 

att Gelerts Batv. suecicuiu och peltatum icke kunna skiljas. 

Caltha palustris f. decumbens Lamotte är det namn, som 

anses böra föredragas famför v. radicans Fr., non Forst., 

eller f. zethmdica Beeb3\ Åtskilliga anmärkningar om for¬ 

mer, som redan reducerats, kunna vara lärorika, t. ex. om 

Isatis maritima. Det kunde förtjäna närmare undersökas, 

om all Silene maritima i Östersjön ej är den äkta Withe- 

rings utan, ss. äfven förf. anser, den bör kallas Silene inflata 

V. litoralis Rupr. (Jfr. Winslow i Bot. Not. 1880!) 

Porträtt af Professor F. R. Kjellman i ljustryck. 

Pris 1 kr. genom Botaniska Sektionens sekrete¬ 

rare Upsala. 

Hos Frans Svanström & C:o 
Stockholm, Myntgatan 1 

kan erhållas: 
Hvitt blompressningspapper format :i(>0X445 mm. 
Herbarieomslag 400X484 „ 
Herbariepapper N:o 8, hvit färgton 240X400 „ 

„ „ „11, blå „ 285X465 „ 
„ 13, hvIt „ 285X465 „ 

Pris pr ris 

M 

?» ?• 

?» »? ?» 

?» ?? >? 

10,- 
4,- 

9- 

Obs. De båda sistnämnda s’orterna användas vid Riksmusei Botaniska 
afdelning. 
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på Vänerns sandstränder (Mit einem deutschen Resumé). — Rosen¬ 
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Über die Alg'envegation eines ceylonischen Korallenriffes mit beson¬ 
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Gewebes bei Lysimachia vulgaris L. 

Pris: 10 Kr. (11 Mark). 
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R. FRIEDLÄNDER & SOHN, Beplin (11 Carlstr.). 

Innehåll : 
Birger, S., Tillägg till Pajala socken.s flora. S. 69. 
Hedlund, T., Om artbildning ur ba.starder. S. 49. 
Lindwall, C. W., Något om fanerogamfloran i Jönköping.s 

län. S. 75. 
Nordstedt, O., Melamfwrum solstitiale Ronn. i Sverige. 

S. 63. 
Peters, G., Om Nordreisen. S. 65. 
.Simmons, H. (k. Några bidrag till Lule Lappmarks flora. 

S. 81. ^ 
Smärre notiser. S. 61, 62, 64. 73. /4. 80, 95. 

Lund, Berlingska Boktryckeriet, “/4 1907. 
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Några bidrag till Lule Lappmarks flora. 

Af Herman G. Simmons. 

(Forts. fr. s. 94.) 

Ervum hirsutum L. Jockmock: kyrkoplatsen (1904 

Th. W.), Elfsvik (1905, N. Kr. B.). 

Ervum tetraspermum L. Jockmock; Ludvigsudde 

(1905, N. Kr. B.). Gellivare i en trädgård (!). 

Lathyrus pratensis L. Jockmock: på vallar vid Lud 

vigsudde (!), Tjalmijaur (1905, Th. W.), Perlan (!); Storbac¬ 

ken (1893, O. V.). 

Pisum arvense L. Jockmock: kyrkoplatsen (1905, O. 

V.), för öfrigt allmänt i åkrar (!). 

Erodium cicutarium (L.) L’Herit. Jockmocks kyrko- 

plats (1904, O. V., Th. W.). 

Oxalis Acetosella L. I skogsområdet sällsynt, ej fun¬ 

nen blommande, blommar däremot vid Kvickjock (N. Kr. B.). 

Callitriche hanmlata Kiitz. I Lule elf vid Storbacken 

(O. V.). 

Rhamnus Eratigula L. Jockmock: vid Kvarnbäcken 

(N. Kr. B.) samt flerestädes i södra delen af socknen (O. V.). 

Malva borealis Wallm. Jockmocks kyrkoplats (1906, 

O. V.). 

Viola îimbrosa (Wahlenb.) Fr. Jockmock: Pajerim 

och Norrvik (O. V.). 

Viola montana L. Kvickjock: nära toppen af Nam- 

mats (!); Tarrekaise (Th. W.). 

Viola tricolor L. ^genuina Wittr. var. versicolor 

Wittr. f. septentrionalis Wittr. Jockmock: kyrkoplatsen 

(!) och på en äng vid Jounga (1). 

Chamaenerium angustifolium (L.) Scop. var. specta¬ 

bile Simm. Jag har förut omnämnt denna växt såsom 

funnen vid Kvickjocks gästgifvaregård och vid Pajerim i 

Jockmock (1. c.). 

Epilobium collinum Gmel. Kvickjock: i Nammats- 

branterna (!). Jag förmodar, att den E. mo}ita)ium (var. 
Bot. Not. 1907. 1 
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nipesti'c) som af L. L. Laestadius^) m. ti. omnamnes från 

Nammats i sjelfva verket är E. coUUumi, dfi E. uwutaiiuni 

L. ej påträffades. 

Epilobium palustre L. Dvärgformen var. lapponicimi 

Hausskn. öfvergår utan gräns i hufvudformen; den växer 

tillsammans med mera storväxta former t. ex. på Niavve- 

morkan (!). Var. alpicohirn Hausskn.: allm. på myrar kring 

Jockmocks kyrko.stad (Th. W.). 

Epilobiinn davuricuin Fisch. Jockmock: i skogslan¬ 

det vid södra Tjalmijaur (O. V.). 

Epilobium anagallidifolium Lam. I alpina regionen 

på Sjellapuolta (O. V.). 

Cevefolium silvestre (L.) Bess. Angifves af Back¬ 

man såsom tämligen allmän ända upp till nedre fjällregio¬ 

nen. Den är emellertid icke allmän i Jockmock och den 

högsta kända fyndort i Kvickjock är i björkregionen på 

Unna Titir, i .sluttningen mot Stalojock. Där är den emel¬ 

lertid antagligen införd, ty den växte (ymnigt) blott inom 

ett mycket begränsadt område nära lemningarne af en 

jordkoja, som lär varit bebodd af grufarbetare. Lokalen 

är dock nämnd redan af N. J. Andersson^). 

Cicuta virosa L. var. augustifolia (Kit.). Typisk vid 

Kroktjärn, nära Holmträ.sk (O. A".). 

Carum carvi L. Allmänt spridd på vallar och vid 

vägar, etc. omkring Jockmock (!). 

Peucedanum palustre (L.) Moene h. Här och där i 

södra delen af Jockmocks socken, t. ex. vid Suobbatjaur, 

Vajberget, m. fl. st. (O. \ 

Heracteum sibiricum L. 1 en åker nära jockmocks 

kA^rkoplats (1906, Th. W.). 

Coriius suecica L. Går helt upp i videregionen och 

t. o. m. högre t. ex. Tarraure, Keddoive, Stora Sjöfallet 

^) Laestadius, L. L., Loca parallela plantarum, etc. Nova 
Acta Reg. Soc. .Scient. Upsaliensis, Vol. 9, 1839, s. 273. 

^) Andersson, N. J., Conspectus Vegetationis Lapponiae. 
Disp. Upsala 1846. 
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m. fl. st. (N. Kr. B., O. V., Th. W.,!). Enlio-t Backman 

skulle den ej nå längre än »barr-regionen». 

Pyrola chlovautha Sw. Från lappmarksgränsen upp 

till Harsprånget spridd i Lule elfs område, ofta steril (O. V.). 

Pyrola media Sw. Jockmock: Puottaure (O. V.). 

Pyrola rotmidifoUa L. Går upp i björkregionen, t. ex. 

vid Njuonjes (!) och äfven i nedre fjällregionen, t. ex. på 

Unna Titir (!). 

Pyrola. minor L. Vanlig i skogsregionen, går här 

och där upp i björkregionen, t. ex. vid Tarraure (Th. W.). 

Andromeda polifolia L. f. acerosa C. Hartm. Enligt 

Neumans flora skola bladen hos denna vara blott 1 mm. 

breda. Detta är dock en godtyckligt förändring af den 

ursprungliga be.skrifningen som anger dem såsom »knappt 

en linie breda», och smalare blad än 2 mm. finner man nog 

knappt. Det mest karakteristiska för fjällmyr arnes form 

är emellertid snarUvSt, att den liksom fjällvidena blott höjer 

grenspetsarne öfver mossan; bladen kunna stundom vara 

något bredare, och acerosa-lovmen, som för öfrigt utan 

gräns öfvergår i hufvudformen, bör ha sin begränsning 

ändrad i öfverensstämmelse härmed. Den är mycket van¬ 

lig i björk- och fjällregionen inom Kvickjock (!). 

Myrtill US idiginosa (L.) Drej. var. microphylla (L ange) 

Simm. Inom Kvickjock rätt allmän i fjällen, t. ex. Ked- 

doive, Kerkevare, Unna Titir, Unna Tokin (!); den är emel¬ 

lertid genom kontinuerliga öfvergångar förbunden med den 

vanliga storbladiga formen, som återfinnes i barrskogen. 

Naiimhnrgia thyr siflor a (L.) Reichenb. Tämligen 

allmän i södra Jockmock (O. V.), längre upp t. ex. i Kvarn-- 

bäcken (!) vid kyrko.staden. 

Trientalis europaea L. var. rosea Ne um. V^arieteten 

är mera vanlig än hufvudformen åtminstone i Kvickjock, 

där man finner den ända upp i nedre fjällregionen (!). Lik¬ 

som också hos den hvitblommiga formen äro blommorna 

här i allmänhet större än söderut. 
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Gentiana tertella Rottb. Kvickjock: på vallen vid 

Njuonjes (!). 

Gentiana Aniarella L. '^'lingnlata (Agj. Jockmock: 

Storbacken (O. V.). 

Myosotis caespitosa C. F. Schultz. Jockmock: kyrko- 

platsen och Storbacken (O, V.). 

Myosotis silvatica Hof fm. Synes vara rätt sällsynt; 

Kvickjock: Nammats branter (!). 

Myosotis silvatica H o f f m. '^alpestris (S c h m i d t) S i m m. 

Antagligen allmän i fjällregionens nedre del; Kvickjock: 

Keddoive, Kerkevare (!). 

Nonnea pnlla DC. På en vall vid Pirtin i Jockmock 

fanns ett enstaka, blommande individ (!). 

Echium vulgare L. Ett enstaka individ på en vall 

vid Pirtin (!); Sastats (1904, O. V.). 

Scutellaria galeviculata L. Jockmock: Pirtin och 

Perlholmen (!); Kobdaris (Th. W.); Storbacken (O. V^). 

Prunella vulgaris L. Synes här förediaga tufvorna 

i kärrmark; vid Pirtin fanns den i Sc/Z/v-kärr i sällskap med 

t. ex. Pinguicula, vid Ludvigsudde på en mycket fuktig 

gräsbevuxen lokal vid elfven (!). 

Lamiuni purpureuni L. Jockmocks kyrkoplats (1905, 

O. V.). 

Lamium amplexicaule L. Jockmock: Storbacken (1894, 

O. V.). 

Galeopsis bifida Boenningh. Jockmock: på åkrar 

vid Perlan (!); Kvickjock: i-Nammats branter (!). 

Hyoscyamus niger L. Jockmock: på torget, ett indi¬ 

vid (1904, Th. W.). 

Linaria vulgaris Mill. Jockmock: kyrkoplatsen (1906, 

O. V.). 

Veronica scutellata L. Jockmock: Norrvik, form med 

hvita blommor (,0. V.). 

Veronica Jockmock : kyrkoplatsen (1906,0. ^^). 

Euphrasia tenuis (Brenn.) Wettst. Såväl inom 

jockmock som Kvickjock allmän i barrskogsområdet (!). 
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Euphrasia latifolia Pu r sh. Synes vara den allmän¬ 

naste arten i Kvickjocksfjällen, t. ex. på Keddoive, vid Vi- 

rijaure, etc. (!). 

Rhinanthus major Ehrh. var. apteriis Fr. Jock- 

mock: Ludvigsudde (!). 

Rhinanthus minor Ehrh. var. vitUilatus Gremli. 

Ganska allmän på gräsbevuxna ställen i Jockmock, t. ex. 

Ludvigsudde, Randijaur, etc. (!). 

Pedicularis lapponica L. Uppgifvas af Backman 

växa »på torr mark i fjellen» ; emellertid föredrar den 

uppenbarligen fuktiga ställen, och den går äfven ned i 

barrskogen, t. ex. på Nammats (!). 

Pedicularis hirsuta L. Rätt allmän längs Kerke- 

vare (!). 

Pedicularis flammea L. Allmännare än föregående 

från Keddoive upp till trakten omkring Virijaure (!). 

Pinguicula vidgaris L. Uppgifves af Backman 

såsom vanlig i alla regioner; emellertid synes den ej gå 

högre än björkregionen, längs Tarrajock t. ex. var den 

ytterst ymnig, under det blott en och annan enstaka P. 

alpina L. kunde anträffas upp mot björkregionens gräns. 

Sedan man emellertid lemnat denna, såg man i videre¬ 

gionen och längre upp blott P. alpina, som här var yt¬ 

terst ymnig. Var. bicolor Nordst. Kvickjock: Valli 

(O. V.). 

Pkmtago media L. Jockmock: på landsvägen vid 

Kvarnbäcken (!); vid Björkholmens båtlemning (!). 

Plantago lanceolata L. Jockmock: kyrkoplatsen 

(1905, O. V.); Mattisudden (1906, Th. W.). 

Galium triflorum Michx. Jockmock: Ruotivares 

sluttning mot Tjalmejaure (O. V.); Pajenis (Th. W.). 

Galium verum L. Jockmock: på en vall vid Per- 

lan (!), Prestbolet (Th. W.). Var. albidum Hartm. Stor¬ 

backen (O. V.). 

Galium Aparine L. Jockmock: kyrkoplatsen (1906, 

O. V.). 



Campanula patula L. Jockmock: Junkerhällan (1904, 

O, V.), på en vall vid Porsiforsen (!), Storbacken (1904, 

Th. W.). 

Campanula votundifolia L. I skogslandet är huf- 

vudarten allmän, i björk- och videregionen deremot var. 

Gieseckiana (Ve st) Si mm.; högre synes’_den’ ej gå (jäm¬ 

för Simmons, 1. c.). 

Solidago Vir g aurea L. Hufvudf ormen allmän i 

skogsområdet, jämte den antagligen också var. alpestris 

(Waldst. & Kit.) DC. här och där, t. ex. Jockmock: 

Ludvigsudde(!); denna form är dock såsom det tyckes rätt 

sällsynt hos oss (jämför för öfr. Simmons, 1. c.). 

Bellis perennis L. Jockmocks kyrkoplats (1904, 

Th. W.). 

Erigeron acris L. Uppgifves af Backman såsom 

allmän i alla regioner. Detta är dock felaktigt, då den 

i Jockmock blott är iakttagen på ett par ställen, nämligen 

vid Luovaure (Th. W.) i socknens södra del och vid 

Ludvigsudde (!). På sistnämnda plats växer den tillsam¬ 

mans med den af mig förut omnämnda (1. c.) E. 

politus Fr. "^Berlini Si mm., och det är utan tvifvel 

denna, som i allmänhet ansetts tillhöra E. acris, om hvil¬ 

ken den genom sin hårighet påminner, och som gifvit 

upphof till uppgiften hos Backman. Dock har jag för- 

gäfves i herbarierna sökt efter exemplar af den. 

Antennaria alpina (L.) Gaertn. X dioica (L.) Ga- 

ertn. Nära toppen af Nammats vid Kvickjock, där bägge 

Antennar i a-'åx\.^rTi?i ymnigt förekommo, insamlades äfven 

ett individ, som genom mellan bägge arterna intermediära 

karaktärer motsvarade de beskrifningar af hybriden, som 

lemnats af Norman och senare af Neuman ^). Dess¬ 

utom har jag bland exemplar af A. alpina insamlade på 

0 Norman, |. M., Florae arcticae Norvegiae species el 
formae, etc. Kristiania Vid. Selsk. Forh. 1893. 

Neuman, !.. M., och A hlfvenoren, F., Sveriges l"lora. 
Lund 1901. 
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Dundret vid Gellivara af Dr. F. Block, och inlemnade 

till bytet i Lunds Botaniska Förening 1906, funnit 3 in¬ 

divid, som också synas mig böra hänföras till denna hy¬ 

brid. Ju el h har visserligen på grund af embryologiska 

iakttagelser kommit till den slutsatsen, att A. alpinas ägg 

antagligen icke kan befruktas och att följaktligen hybrid¬ 

bildning skulle vara utesluten (då arten ej utvecklar 

pollen i de sällsynta hanindividens ståndare och sålunda 

ej A. dioica kan lemna moderplanta). Då man ju emel¬ 

lertid nu genom Ostenfelds och Rosenbergs under¬ 

sökningar känner att hybrider faktiskt kunna bildas af 

Hievacinm ex ellens B lock i, som endast förekommer som 

honform, så får man kanske likväl antaga att i viss mån 

analoga förhållanden kunna finnas äfven hos A. alpina. 

Ju el hänför af honom sedda exemplar af Normans växt 

till A. dioica eller möjligen dess var. hyperborea (Winch.) 

Don. Jag har visserligen ej sett originalbeskrifningen 

af denna, men under förutsättning att den är riktigt åter- 

gifven i Decandolles Prodromus VI, s. 270, så låter 

den sig åtminstone icke tillämpa på ett exemplar taget 

af Norman, som finnes i Upsalaherbariet och som väl 

är det af Ju el åsyftade. Detta norska exemplar står 

emellertid A. dioica närmare än växten från Nammats 

gör. Denna är ett honexemplar, som både till bladform 

och holkfjällens form och färg är fullständigt intermediärt. 

Detsamma gäller om två honindivid (eller delar af sam¬ 

ma?) från Gellivare Dundret. Dr. Blocks insamling in¬ 

nehöll emellertid också ett hanindivid, som både till bla¬ 

dens och holkfjällens form rätt mycket närmar sig A. 

dioica. Holkfjällen äro dock bruna som hos A. alpina, 

och jag anser mig ej kunna taga det för något annat än 

hybriden. 

AntJiemis tinetoria L. Jockmock: Storbacken (1893, 

Ju el, H. O., Vergleichende Untersuchungen über typische 
und parthenogenetische Fortpflanzung der Gattung Antennaria. 
Vet. Ak. Handl, Bd. 33. Stockholm 1900. 
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O. V.), Porsi (1905, Th, W.). Gellivare, i en åker nära 

kyrkan (!). 

Achillea Ptarmica L. Jockmock: kyrkoplatsen (1904, 

Th. W.), Tjåmotissjön (!), Purkijaurholmen (1902, N. Kr. 

B.), Sastats (O. V.). 

Achillea Millefolium L. Backmans uppgift »i alla 

regioner allmän« torde nog tåla afprutning, arten är nog 

vanlig på vallar och åkrar i skogslandet, men e] iaktta¬ 

gen högre upp, åtminstone inom här ifrågavarande område. 

Chrysanthemum Leucanthemum L. Skall enligt 

Hartmans flora ej gå längre upp än till Pite Lappmark, 

enligt Backman deremot vara allmän på betesmarker i 

alla regioner. Högre än skogsregionen går den nog icke, 

och dess förekomst här syntes mig till en början tyda på 

att den blifvit införd. I Jockmock förekom den uteslu¬ 

tande på åkrar och vallar, men sedermera såg jag den 

på många .ställen utmed jernvägen från Murjek till Gel¬ 

livare i stor mängd, h var för den möjligen får antagas 

vara ursprungligen hemmahörande här. 

Artemisia vulgaris L. Jockmock: Elfsvik (!), Björk¬ 

holmen (N. Kr. B.), Randijaur (N. Kr. B.), Porsi (!), 

m. fl. st. 

Tussilago Farfara L. Är ej iakttagen inom barr¬ 

skogsområdet, men väl i björkregionen och därifrån vi¬ 

dare upp i den alpina regionens nedre del, där dess 

blomning infaller i juli månad; sedd mångenstädes mel¬ 

lan Njuonjes och Virijaure (!). 

Senecio vulgaris L. Enligt Hartman går denna 

art blott till Ume Lappmark, enligt Backman är den 

allmän i alla regioner. I Kvickjock är den emellertid ej 

iakttagen och i Jockmock blott vid Ludvigsudde (1902, 

N. Kr. B.), kyrkoplatsen (1905, O. V.), Waimat (1905, 

Th. W.). 

Cirsium .lanceolatum (L.) Scop. Uppgifterna om 

denna äro rätt stridiga hos Hartman och Backman, i 

det den senare uppger den som tämligen allmän i »barr- 
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regionen», den förre blott såsom nående upp i Vester- 

botten till Skellefteå. Då den icke förekommer i Jock- 

mock torde Hart mans uppgift vara den riktiga. 

Civsnim palustre (L.) Scop. Äfven om denna arts 

utbredning äro florornas uppgifter stridiga och äfven i 

detta fall torde Hartmans komma sanningen närmast, 

om än den nog icke är fullt så allmän som han anger. 

Till en början trodde jag, att arten var införd på den 

enda lokal i Jockmock, där jag såg den, men då jag se¬ 

dan såg den på platser, där den syntes naturligen hem¬ 

mahörande, ändrade jag åsikt. Arten är sedd flerestädes 

i södra Jockmock (O. V.), vidare vid Perlan på en vall 

och i skogsbrynet (!), vid Suobbat (1906, N. Kr. B.). 

Spridd på flere (åtminstone 3) större myrar vid jernvägen 

mellan Koskivara och Ripats stationer (!). 

Cirsiwn heterophyllum (L.) All. Mycket allmän på 

fuktiga ställen i barrskogsregionen och äfven ytter.st all¬ 

män och ymnig i björkregionen (!). 

Cirsium arvense (L.) Scop. Jockmock: på en vall 

vid Perlan (!). Den hade ej börjat blomma då den in¬ 

samlades d. 7 aug. 1906. 

Centaurea Cyanus L. Jockmock: i åkrar vid Lud- 

vigsudde och Perlan (!), m. fl. st. enligt N. Kr. B. 

Lampsana communis L. Jockmocks kyrkoplats 

(1904, O. V.). 

Crepis paludosa (L.) Mo en ch. Kvickjock: i slutt¬ 

ningen af Valli (Th. W.). 

Crepis tectorum L. Allmän i åkrar vid Jockmock 

jämte f. segetalis Roth (!), som är den vanligaste (N. 

Kr. B.). 

Leontocloîi autumnalis L. f. integrifolius Uechtr. 

Jockmocks kyrkoplats (!). 

Sonchus arvensis L. Jockmock: Kalludden, stora 

kraftiga exemplar i en åker (1906, Th. W.). 

Sonchus oleraceus L. Jockmock : ett individ vid 

herrgården (1904, Th. W.). 
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Vid en genomläsning aî förestående lista kan man 

icke underlåta att lägga märke till den mängd af rude¬ 

rat- och ogräsväxter den omfattar. Artrikedomen i den 

llora, som invandrar på den mer eller mindre n^mdlade 

jorden i lappmarkerna är ju redan förut framhållen af 

Sylvén och Bågen holm, hvilka äfven påpekat det 

öfverraskande i att här finna arter, som höra till de blott 

helt sporadiskt vid våra hamnar uppträdande ruderatväx- 

terna. Bland de af mig omnämnda finnes t. o. m. en, 

Nonnea piilla, som mig veterligen ej förut är funnen i 

Sverige. En sådan invandring torde väl finna sin för¬ 

klaring i att åtskilligt utsäde af sämre slag och bristande 

renhet i lappmarkerna användes, och att detta till en del 

kommer från Finland eller snarare Ryssland, hvarigenom 

osteuropeiska arter få tillfälle att inkomma. Af dessa bli 

nog de flesta blott tillfälliga gäster, då de ej sätta mo¬ 

gen frukt, utan kunna hålla sig qvar blott i de ursprung¬ 

ligen införda individens lifstid. [Nonnea hade vid Pirtin 

inga utvecklade frukter, ehuru den redan blommat en 

längre tid då den insamlades). 

Annorlunda ställer det sig med en del af våra i 

sydligare delar af landet vanliga ogräsväxter. Dessa sy¬ 

nas trifvas förträffligt, ofta uppträda de t. o. m. i större 

mängd och frodighet än vi äro vana att se dem söderut. 

De föröka sig obehindradt, och en och annan af dem fin¬ 

ner t. o. m. sin väg ut i den inhemska vegetationens 

område utanför kulturfälten, ej blott i barrskogsområdet 

utan äfven åtminstone i björkregionen. Jämte dessa upp¬ 

träda emellertid på åkrar och vallar några invandrare 

ur den omgifvande vegetationen, t. o. m. sådana som ha 

vSitt egentliga hem i fjällen, och blifva till för lappmarken 

egendomliga ogräs. 

b Sylvén, N., och Bågenholm, G., Ruderatväxter, an¬ 
tecknade från I.nle lappmark sommaren 1901. Bot. Not. 1902. 

Sylvén, N., Riideratfloran i Torne I.appmark. Bot. Not. 
1904, 
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Såsom S5"dliga invandrare, som blifvit särdeles van¬ 

liga på åkrar och vallar, åtminstone inom af mig besökta 

trakter i Lule Lappmark, kunna nämnas följande: 

Phleum pratense 

*Poa annua 

*Triticum repens 

Rumex domesticus 

^Polygonum Convolvulus 

*Chenopodium album 

Spergula sativa 

Thlaspi arvense 

Sinapis arvensis 

Capsella Bursa pastoris 

Vicia sativa 

Pisum arvense 

Myosotis arvensis 

*Matri caria inodora 

*Carduus crispus 

Crepis tectorum 

Af dessa voro de med * märkta redan på Wah¬ 

lenbergs tid vanliga på odlade ställen såsom framgår 

af uppgifterna i Flora Lapponica, de öfriga saknades 

emellertid antingen helt i Lule Lappmark eller voro åt¬ 

minstone m3"cket sälls^mta. De ha följaktligen vunnit sin 

nuvarande spridning under de senaste hundra åren. 

Andra vanliga arter, som ej så mjxket höra hemma 

på åkrar som snarare på åkerrenar, vid vägar, m. fl. 

ställen, där kulturinflj^tande gör sig gällande, äro: 

Juncus bufonius Plantago major 

*Pol3^gonum aviculare Achillea Millefolium 

Carum Carvi 

Ogräsväxter som tillhöra den inhemska floran äro: 

Aira caespitosa Melandium rubrum *lappo- 

Poa alpina nicum 

Erigeron politus *Berlini 

På af en eller annan anledning afröjd mark in¬ 

komma jämte ruderatväxter naturligtvis också växter ur 

den omgifvande vegetationen och på äldre vallar påverka 

sådana efter hand mer och mer vegetationens karaktär, 

såsom på vallen vid Njuonjes i Kvickjock vid björkregi¬ 

onens nedre gräns, där t. ex. Phleum alpinum, Carex 

') Syncs vara laile Lappmarks ymnigaste åkerogräs. 
■) Nära nog lika vanlig som Spergula, delvis insådd. 
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citrata, C. vaginata, Gentiana nivalis, Campanula ro- 

tundifolia var. Gieseckiana m. fl, ymnigt förekommo. 

En förteckning på alla öfriga raderater inom om¬ 

rådet, som jag sjelf sett, erhållit uppgift om eller funnit 

i literaturen omnämnda lemnas nedan: 

Alopecurus pratensis 

Apera Spica venti 

Avena fatua 

Dactylis glomerata 

Festuca elatior 

Bromus secalinus 

B. arvensis 

B. mollis 

Triticum vulgare 

Urtica urens 

Rumex crispus 

Polygonum Persicaria 

P. lapathifolium 

Fagopyrum esculentum 

Stellaria media 

Herniaria hirsuta 

Scleranthus annuus 

Agrostemma Githago 

Silene inflata 

S. noctiflora 

Melandrium album 

Delphinium Consolida 

Papaver Rhoeas 

Fumaria offlcinalis 

Lepidium ruderale 

Eruca sativa 

Brassica campestris 

Raphanus Raphanistrum 

Camelina sativa 

C. microcarpa 

C. linicola 

Neslia paniculata 

Arabis arenosa 

Erysimum cheiranthoides 

Berteroa incana 

Saxifraga granulata 

Potentilla norvegica 

Medicago lupulina 

Melilotus alba 

M. offlcinalis 

M. arvensis 

Trifolium hybridum 

T. procumbens 

T. arvense 

T. spadiceum 

Lotus corniculatus 

Vicia angustifolia 

Ervum hirsutum 

E. tetraspermum 

Lathyrus pratensis 

Erodium cicutarium 

Malva borealis 

Viola tricolor 

Chaerophyllum temulum 

Cerefolium silvestre 

Heracleum sibiricum 

’) Äfven stånd af de inom området odlade sädesslagfen: korn, 
liafre och råg, anträffas ofta. 
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Anagallis arvensis 

Nonnea pulla 

Lithospermum arvense 

Echium vulgare 

Asperugo procumbens 

Lamium purpureum 

L. amplexicaule 

Galeopsis speciosa 

G. Ladanum 

Stach3'S annua 

Calamintha Acinos 

H\mscyamus niger 

Linaria vulgaris 

Scrophularia nodosa 

W^ronica agrestis 

V. serp^dlifolia 

Rhinanthus major v. a\ 

Plantago media 

P. lanceolata 

Ps^dlium arenarium 

Galium verum 

G. boreale 

G. Aparine 

Campanula patula 

Bellis perennis 

Erigeron canadensis 

E. adis 

Anthémis tinctoria 

Artemisia vulgaris 

Senecio vulgaris 

Cirsium arvense 

Centaurea Cyanus 

Lampsana communis 

Sonchus arvensis 

S. oleraceus 

S. asper 

I fråga om några af dessa är det visserligen ej 

möjligt att med säkerhet påstå att de inkommit genom 

kulturen, men sannolikheten talar därför. Mera osäkert 

är det däremot om följande skola räknas till ruderatväx- 

terna eller till den inhemska floran: 

Urtica dioica 

Potentilla argentea 

Vicia Cracca 

Galeopsis bifida 

Achillea Ptarmica 

Chr^^santhemum Leucanthe- 

mum 

Cirsium palustre 

Dessa anträffas delvis så långt ifrån bebodda plat¬ 

ser och i sådan mängd, att man däraf tror sig berättigad 

att sluta till deras hemortsrätt, men å andra sidan äro 

de likväl mest vanliga just inom kulturområdena. I vissa 

fall kunna dock otvifvelaktiga ruderatväxter anträffas långt 

ofvan odlingsgränsen, t. ex. Poa annua och Polygonum 
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avicularc vid gångvSti^ar och på lapparnes boplatser. I 

Sylvéns lista från Björkholmen finner man emellertid 

en del arter upptagna, som ingalunda behöfva vara in¬ 

förda, utan som mycket väl kunna ha kommit från den 

omgifvande vegetationen, förutsatt man ej räknar omgif- 

ningen alltför trångt. Sådana äro: FesUica rubra, Ru¬ 

mex Acetosella, Ranunculus acris, R. repens, Trollius 

europaeus. Prunella vulgaris, Galium palustre, G. trifi¬ 

dum, Leontodon autumnalis, möjligen också Potentilla 

argentea, Vicia Cracca och Chrysanthemum Leucanthe- 

rnum. Några af dessa, sänskildt de tre Ranunculaceerna, 

äro ju så pass vanliga både i skogstrakternas och fjällens 

vegetation, att de svårligen kunna saknas omkring Skalka. 

Sylvén påpekar, att åtskilliga af de af honom upp¬ 

räknade ruderatväxterna ej förut äro kända från en så 

hög breddgrad. Då ju nyodlingar ständigt pågå och 

kulturen mer och mer rycker fram i lappmarkerna, så 

vidgas ju alltjämnt området för en dylik rekrytering af 

floran. T. o. m. i björkregionen ha ju nya arter infun¬ 

nit sig, t. ex. på odlingen vid Njuonjes, och äfven i fjäll¬ 

regionen komma de väl efterhand in, t. ex. vid magne- 

sitbrottet på Tarrekaisse. Då ju denna pågående invand¬ 

ring i flere afseenden är af stort intresse, så vore det 

önskligt, att såväl resande botanister som framför allt de 

i lappmarkerna bosatta ville egna uppmärksamhet åt den 

och anteckna tiden för nya invandrares första uppträ¬ 

dande (eller deras upptäckt) så.som i det föregående skett, 

äfvensom deras senare spridning, resp. försvinnande. 

Åt ett annat säkerligen mycket intressant och gif- 

vande område för iakttagelser kom jag tyvärr blott meni 

tillfälligt att egna uppmärksamhet, nämligen åt arternas 

uppträdande i olika regioner, deras blomnings- och frukt- 

sättningstid inom dessa och deras vertikala utbredning 

öfverhufvud. JMan kiin emellertid icke undgå att förvå- 
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se på södra Sveriges ängar eller i skogar, t. ex. Ra- 

iiuiic7tlus aci'is, som mycket ofta uppträder i fjällregio¬ 

nen tillsammans med de alpina arterna R. nivalis och 

R. pygniaens. Cardamine pratensis är i videregionens 

kärr mycket Axinlig och uppträder där i en form med 

särdeles stora, rent hvita blommor. Trollins enropaens 

uppträder ymnigt i fjällregionen, åtminstone i dess nedre 

del, dit äfven Caltha palustris går upp. Menyanthes trC 

foliata anträffas ymnigt i björkregionens kärrmarker, och 

ända upp i högfjället träffar man Tussilago Rarfara. 

Blomningstiden för dessa växter, som ju söderut äro vår¬ 

växter, rycker i fjällen allt längre fram på sommaren ju 

högre man kommer, och på sina högst belägna växtplat- 

ser hinna de nog aldrig utveckla mogen frukt. 

Sedan N. J. Anderssons dagar har ju hos oss 

arternas vertikala utbredning och därmed förbundna för¬ 

hållanden mycket litet studerats, hvarför här ett gifvande 

iakttagelsefält ligger öppet för dem, som under uppehåll 

i fjällen ha tillfälle att studera det. Våra senare floror 

sakna ju helt uppgifter om den vertikala utbredningen. 

I Norge har man egnat något mera uppmärksamhet däråt, 

M. N. Blytts flora innehåller rätt många uppgifter 

om arternas höjdgränser och uppträdande i olika regio¬ 

ner, och äfven senare norska författare ha haft sin upp¬ 

märksamhet fästad på dessa förhållanden. Bl. a. har 

Tussilago Farfara varit föremål för ett omnämnande af 

Handegaard som framhåller, att arten i fråga är en 

fjällväxt, och synes antaga, att den från fjällen vandrat 

ned och blifvit ogräsväxt på odlade ställen. Detta anta¬ 

gande S3mes dock knappast nödvändigt, ty den har väl 

också funnits i låglandet före kulturens framr\"ckande 

Conspectus Veg. Lupponiae (c.,). 
‘h Handegaard, J., En norsk plante, som blomstrer i sneen 

Xatiiren 1899. 
Densamme, Haardföre planter i lavlandet. Sammastädes 1900. 
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och vuxit på platser med lös, glest bevuxen jordmån. 

Sådana äro emellertid i låglandet numera ytterst sällan 

opåverkade af kulturen och ha ej mer sin ursprungliga 

vegetation qvar. Det förtjenar äfven att framhållas, att 

Tussilago i Lule Lappmark uteslutande förekommer i 

fjällen, icke inom odlingsområdet. Den nyss nämnde för¬ 

fattaren har äfven gjort några iakttagelser om hur Tus¬ 

silago och några andra växter komma upp genom ännu 

qvarliggande snötäcke med sina inflorescensskott. Detta 

är ett förhållande, som man i fjällen och än mera i ark¬ 

tiska trakter ofta kan iakttaga hos växter med snabb ut¬ 

veckling af föregående år anlagda skott, men Hande- 

g a ar ds tydning af förloppet håller icke streck. Att väx¬ 

ten rent mekaniskt skulle kunna bana sig väg genom 

kornig snö eller is, är ju ej gerna tänkbart, och ej hel¬ 

ler spelar det af densamma afgifna värmet någon nämn¬ 

värd rol. Redan för att växtens lifsverksamhet skall be¬ 

gynna fordras ju en temperatur öfver 0°, och denna upp¬ 

nås genom det solvärme, som absorberas genom snön. 

Det är det genom ett tunnt snötäcke strålande solvärme, som 

absorberas af ett mörkt underlag, som åstadkommer ut- 

smältning af en hålighet öfver hvarje uppstickande före¬ 

mål, följaktligen också öfver ett växande skott, och banar 

väg för detta upp öfver snötäckets yta. En sådan un¬ 

dersmältning af snötäcket (liksom af is) eger rum äfven 

öfver växter, som ännu ej upptagit sin lifsverksamhet, 

och likaledes öfver litlösa föremål såsom trästycken, stenar 

o. s. V. I Ellesmereland har jag ofta på våren sett snö¬ 

täcket på detta sätt undersmält på stora sträckor, och 

bröts det ned på någon punkt, kunde hela qvadratmeter 

störta ned. Tog man upp én af dessa nedfallna snö¬ 

plattor, fann man att dess undre yta rätt tydligt återgaf 

underlagets form. 

Lund, mars 1907. 
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Om lîfstyper och individuell variation. 

Af Herman Nilsson —Ehle. 

Genom förädlingsarbetena med sädesslagen på Svalöf 

har, såsom H. de Vries framhållit^), påvisats, att dessa ut¬ 

göras af en mycket större mångfald sjelfständiga, ärftliga 

former än man förut förmodat Visserligen var det ju förut 

nog kändt, hvilken utomordentlig mångfald af former, »varie¬ 

teter», »raser», »sorter», som kännetecknade sädesslagen 

såväl som andra kulturväxter, men att dessa sinsemellan 

ofta mycket olika och väl karakteriserade sorter, t. ex. olika 

gamla s. k. landtsorter, å sin sida kunde upplösas i ännu 

lägre botaniska enheter, var en sak, som, om än i enstaka 

fall iakttagen och framhållen redan förut, likvisst på Svalöf 

i början af och under loppet af 1890-talet genom undersök¬ 

ningar öfver allahanda slags botaniska karakterer hos olika 

individer i de gamla sorterna och genom jemförelse mellan 

dessa individers isolerade afkomma blef i betydligt större 

omfattning konstaterad hos de olika sädesslagen än tillförene. 

På detta sätt undersöktes efter hand allt flera af de gamla 

förefintliga sorterna, och ur hvar och en, som visade sig 

olikformig, särskildes flera eller färre småformer (hos hafre 

ofta ett 20—30-tal eller ännu flera ur hvarje), hvilka vid fort¬ 

satt odling årligen kunde väl skiljas från hvarandra. Sedan 

förf. år 1900 öfvertog arbetena med hafre, hafva hos detta 

sädesslag undersökningar af berörda slag hufvudsakligen 

omfattat gamla svenska landtsorter, bland hvilka somliga 

visat stor mångformighet. Af Dalarnes landthafre hafva 

sålunda åtminstone 50 olika former hittills kunnat särskiljas. 

Sammanlagdt hafva sålunda ur de talrika olika gamla sor¬ 

ter af inhemskt eller utländskt ursprung, som under årens 

lopp undersökts, särskilts hundratals olika »pedigreesorter» 

(d. V. s. sorter härstammande från en ursprungsindivid). 

Die Svalöfer Metode zur ^^eredelung landwirtschaftlicher 
Kulturgewächse und ihre Bedeutung für die Selektions theorie. 
Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologie III, 1906, p. 325. 

Bot. Not. 19Ö7. 8 
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Denna stora mångfald af till sina egenskaper (såväl niorfo- 

logiska ss. växtsätt, blomställning, blommornas och frönas 

byggnad som f3"siologiska ss. utvecklingstid etc..) från bör¬ 

jan väl skilda och så vidt ses kan konstanta småformer har 

utgjort grundlaget för den praktiska sidan af förädlings- 

verksamheten, som i korthet sagdt bestått i att utvälja den 

eller dem af nämnda former, som vore bäst för odlaren med 

häns^m till afkastning och andra värdebestämmande egen¬ 

skaper. 

I och för ett fortsatt och närmare utrönande såväl af 

graden som arten af nämnda mångformighet har det emeller¬ 

tid synts vara af vigt att upptaga en eller annan gammal 

sort till särskildt detaljerad undersökning. På grund af det 

vid ofvan anförda undersökningar i ett och annat fall iakt¬ 

tagna faktum, att tvenne till synes alldeles lika individer i 

en gammal sort vid separatodling ändock visat sig utgöra 

olika ärftliga former, olika »lifstyper» ^), uppställde sig be- 

hofvet af en verklig biologisk analys. En dylik kan icke 

på ett tillfredsställande sätt göras endast genom uppsökande 

af olika, till sina egenskaper från hvarandra afvikande indi¬ 

vider ur en gammal sort och karakteriserande af deras 

isolerade afkomma, utan förutsätter derjemte ett annat till¬ 

vägagångssätt, som i korthet sagdt består deruti, att man. 

renodlar ett antal ur samma sort utan urval uttagna indivi¬ 

der hvar för sig, alldeles oafsedt om dessa uttagna indivi¬ 

der s^mas afvika från eller öfverensstämma med hvarandra 

till sina egenskaper, och genom jemförandc af deras isole¬ 

rade afkomma söker utröna, huru många lifsU^per, som 

finnas bland detta antal individer. 

År 1903 upptogs till d\4ik bearbetning en gammal 

Denna af Johannsen (Arveli^hedslærens elementer, Kö¬ 
penhamn 1905) införda benämning kommer i det följande att an¬ 
vändas i stället för den mera allmänna och mångtydiga benäm¬ 
ningen »form», hvarunder ju äfven inbegripas af 3atre förhållanden 
orsakade förändringar. 

^) Jfr. Johannsen, Om Arvelighed i Samfund og i rene 
Linier, Overs. Danske Videnskabs Selsk. Forhandl. 1903, p. 238. 
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skånsk hafrcstam, hörande till Propsteierrasen. Af denna 

utsåddes på skilda parceller i följd efter hvarandra på fältet 

83 plantor, uttagna år 1902 utan något som helst urval. Vid 

den botaniska karakteriseringen af afkomman på dessa 83 

parceller fästes afseende särskildt vid blommornas i småaxen 

egenskaper, graden af borstighet på yttre blomfjället i små¬ 

axets nedersta blomma, graden af behåring på kallus samt 

storlek, form och färg på den af fröet och omslutande blom¬ 

fjäll i förening bestående »kärnan», men dessutom äfven vid 

de vegetativa delarnes egenskaper, stråets genomsnittliga 

höjd hos samtliga (till ett antal af 30—50 uppgående) plantor 

i hvar je parcell, stråets groflek och styfhet, bladens bredd 

samt vid utvecklings- och mognadstid. Af skörden från 

hvarje parcell utsåddes en något större (ung. 1 □ m. stor) 

parcell år 1905 och jemfördes parcellerna med hvarandra 

på samma sätt som år 1903; några upplysande anteckningar 

öfver de vegetativa delarne kunde dock icke göras, emedan 

utvecklingen på grund af angrepp af fritfluga blef ojemn. 

Det visade sig nu såväl år 1903 som år 1905, att de 83 utan 

urval uttagna plantorna till större delen med säkerhet ut¬ 

gjorde olika lifstyper. Endast 6 parceller öfverensstämde 

hvar för sig till plantornas egenskaper så fullständigt med 

någon annan parcell, att man hade anledning antaga, att 

de icke vore sjelfständiga utan identiska med denna. 7 andra 

parceller visade sig så föga skilda från andra, att olikheter¬ 

na möjligen kunde vara rent tillfälliga, d. v. s. bero därpå, 

att yttre faktorer icke varit fullt lika. Dessa parceller be¬ 

tecknades derför som »möjligen identiska» med andra. Åter 

andra 17 parceller visade hvar för sig så pass stora olikhe¬ 

ter från alla andra, att större grund syntes föreligga att 

antaga, att de vore sjelfständiga än att de vore identiska 

med någon annan. Öfriga 53 parceller visade sig deremot 

så tydligt skilda sinsemellan, att de utan tvekan måste anses 

representera olika, sjelfständiga lifstyper. 

Af de 83 parcellerna hafva 65 hvit, 18 gul kärnfärg. 

Med afseende på borstighetsfreqvensen finnas alla möjliga 
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öfvcrgångar mellan sådana, som nästan fullständigt sakna 

borst och sådana, som hafva borst i de flesta småax. Äfven 

borstens beskaffenhet är mycket olika hos olika lifstyper 

(jfr. fig. 1). Hos somliga är den mycket kort och fm, alldeles 

utan gröfre, svart, vriden nedre del; andra hafva en kort, 

svart bas på borsten; hos andra åter är denna svarta nedre 

del mera utdragen, så att den räcker nästan i jemhöjd med 

yttre blomfjället. Ytterlighetsformerna hafva stark knäböjd 

borst, d. V. s. den är krökt i nästan rät vinkel på gränsen 

mellan den grofva, svarta, vridna nedre delen och den fina 

öfre. Beträffande förhållandet mellan borstens freqvens och 

beskaffenhet, så finnes det lifstyper, hos hvilka småaxen 

allmänt äro försedda med kort fin borst och sådana, hos 

hvilka borsten är betydligt mera sällsynt men ändock kraf¬ 

tig och med grof, svart bas. De talrika nyanserna i bor¬ 

stens freqvens och beskaffenhet medgifva sålunda redan de 

en mångfald olika kombinationer, hvilken ännu mera ökas 

genom den varierande utbildningen af hårknippen omkring 

nedersta blommans bas, på kallus. Vissa lifstyper sakna 

helt och hållet hår på kallus, hos andra uppträda de .spar¬ 

samt och enda.st hos vissa småax (liksom borsten), hos andra 

åter förefinnas tvenne tydliga, åt sidorna riktade hårknippen, 

hvilka också kunna vara längre eller kortare hos olika lifs¬ 

typer. Utbildningen af hår på kallus är oberoende af bor¬ 

stens såväl freqvens som beskaffenhet. Borstlösa lifstyper 

kunna sålunda hafva stark behåring på kallus, .starkt bor¬ 

stiga lifstyper sakna sådan och omvändt. 

Med afseende på kärnans storlek (längd, bredd och 

djup) och form finnas 3qterligare en mängd karakteristiska 

olikheter, hvilka dock hufvudsakligen framträda på den 

nedersta kärnan i .småaxen. Dennas yttre blomfjäll kan 

mer eller mindre omsluta inre blomfjället, så att detta blir 

till mindre eller större del somligt; härigenom blir kärnan 

från baksidan sedd mera »sluten eller »öppen». Äfven kallus 

kan vara något olika stor och olika formad. Småaxen äro 

i regel 2-korniga, vanligen endast till ringa del 3-korniga; 
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det finnes emellertid en och annan lifstyp, som uppenbar¬ 

ligen utmärker sig från öfriga genom relativt hög procent 

af 3-korniga småax. I enstaka småax kan den nedre blom¬ 

man vara steril d. v. s. icke utveckla frö, hvar i genom den¬ 

nas yttre blomfjäll kommer att omsluta den öfre kärnan, 

så att s. k. dubbel korn uppstå. Dylika dubbelkorn förekom¬ 

ma allmännare hos vLssa lifstyper än hos andra. Skärm¬ 

fjällen äro något olika hos olika lifstyper, större eller min¬ 

dre och mer eller mindre utstående från eller hopslutna 

kring kärnorna vid mognaden. 

Äfven med afseende på vippans beskaffenhet (storlek, 

grenarnes ställning) kunna olika lifstyper skiljas åt. Stråets 

genomsnittliga höjd, dess groflek och styfhet d. v. s. för¬ 

måga att hålla sig upprätt äro äfven tämligen olika ; nyanser 

i bladens färg och bredd förekomma äfven, ehuru de äro 

svårare att bedöma. Slutligen förefinnas smärre differenser 

i mognadstid, som med säkerhet skilja åtminstone några 

lifstyper från de öfriga. 

Då med undantag för kärnfärgen samtliga olika egen¬ 

skaper, som skilja lifstyperna åt, äro relativa, kan en till¬ 

fredsställande botanisk beskrifning i vanlig mening af de 

olika lifstyperna icke lemnas. Emellertid skall i .stället för¬ 

sökas att genom angifvande af tal för egenskaper, som 

kunna mätas, i någon mån åskådliggöra skillnaden mellan 

lifstyperna hos en dylik gammal sort. 

År 1906 utsåddes hvar för sig på olika intill hvarandra 

befintliga parceller 72 utan urval uttagna plantor af s. k. 

Dan.sk hafre, tillhörande samma ras som den förut omtalade, 

d. V. s. Propsteierrasen. Såsom .synes af vid.stående tabel- 

lariska öfversigt hafva 58 af dessa parceller hvit, öfriga 1-1 

gul kärna. Inom hvar och en af dessa båda grupper äro 

lifstyperna ordnade efter sin borstighetsfreqvens (200 småax 

ur genom.snitt.sprof från hela parcellen undersökta), hvilken 

sålunda varierar från 0—98 % hos de hvitkorniga, från 0— 

27 % hos de gulkorniga. I näst följande kolumn beteckna 

de olika siffrorna 1—5 borstens olika genomsnittliga be- 
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Anmärkningar om andra 

egenskaper 

1 hvit 0 1 16.0 2.99 4.08 

2 » 2 — 1 17.1 2.97 4.09 Svagstråig. 
3 » 4 1 0 15.3 3.18 4.01 

4 » 5 1—2 0 15.5 3.08 3.98 

5 7 1 1 16.7 3.12 4.30 Småax ofta 3-korn.; bredbladig. 
6 » 7 1 2 16.2 3.01 3.91 

7 » 11 1 1 15.2 3.10 3.96 vStyfstråig. 
8 » 11 1 2 16.9 2.99 3.86 Småax ofta 3-korniga. 
9 » 11 1 1 15.0 3.03 3.81 

10 » 12 1 2 15.4 2.89 3.69 Småax ofta 1-korniga; låg. 
11 » 12 1 2 16.1 3.10 4.14 Hög. 
12 » 17 1 0 17.0 3.14 4.46 

13 » 17 1 0 15.9 3.10 4.09 
14 » 19 3 0 16.8 3.08 4.21 

15 » 22 1 0 16.4 2.89 3.81 Hög. 
16 » 22 4 0 15.3 3.08 4.10 Tidig vippgång. 
17 » 25 1 2 16.2 2.83 3.57 
18 » 25 1 1 15.5 2.91 3.71 
19 » 25 2 2 16.2 2.89 3.87 Hög. 
20 » 26 2 0 15.2 3.22 4.08 Låg. 
21 » 26 1 1 16.2 3.10 4.20 
22 » 28 2 0 16.9 3.12 4.32 i 

23 » 34 1 2 16.6 2.91 3.76 
24 

1 
» 41 2 1 16.9 3.16 4.40 Småax ofta 3-korn. ; vippa 

ensidig. 
25 » 42 1—2 0 16.9 2.95 4.00 Småax ofta 3-korniga. 
26 » 43 1 2 16.8 2.93 3.94 
27 » 45 2 0 16.5 2.89 3.85 
28 » 47 3 2 16.9 3.06 4.07 
29 » 48 3 1 16.1 3.08 3.98 Sen vippgång. 
30 » 48 2 0 17.0 2.97 4.22 Svagstråig. 
31 » 50 2 1 16.4 3.03 3.87 
32 » 50 2 2 16.3 2.97 3.89 Tidig vippgång. | 
33 » 50 3 0 17.8 2.95 4.09 Småax ofta 3-korn. ' 
34 » 54 3 2 16.4 2.97 4.17 
35 » 60 1 0 17.0 2.93 3.92 
36 » 62 2 0 16.6 2.99 4.08 1 

37 » 63 1 0 16.4 3.01 4.23 Låg, styfstråig. 
38 » 64 4 2 14.9 3.26 4.47 
39 » 69 2 2 1 14.9 2.97 3.82 Hög, bredbladig. 
40 » 69 4 2 15.1 3.03 3.81 Hög. 
41 » 70 5 0 17.1 2.85 3.93 
42 > 71 2 1 16.1 2.93 3.69 Låg; sen vippgång. 
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Anmärkningar om andra 

egenskaper 

V 

1 
1 
I 43 hvit 71 3 2 17.6 2.89 3.85 Småax ofta 3-korn.; hög, vip- 
I 44 » 74 3 0 15.4 2.97 4.09 pa ensidig, n, plymlik. 
45 » 77 2 2 17.4 2.97 4.04 Småax ofta 3-korn. 

1 46 » 79 2—3 0 17.0 3.08 4.19 Hög. ! 
i 47 » 79 2—3 2 17.1 3.03 4.17 .Svagstråig; sen vippgång. 

48 » 80 2 2 16.r. 2.93 3.90 j 

. 49 » 84^ 3 1 16.1 3.14 4.34 
50 » 85 2 2 17.4 3.06 4,09 Småax ofta 3-korn. ; låg. 
51 » 85 2—3 2 16.9 3.03 4.01 
52 » 85 2 0 15.6 2.99 4.02 
53 » 87- 2 2 16.4 2.91 3.78 
54 » 89 2 2 15.8 2.99 3.89 Sen vippgång. 
55 » 89 5 0 18.6 2.97 4.19 Småax ofta 3-korn. 
56 » 91 4 2 18.2 3.01 4.50 » » » 

57 » 95 4 0 16.4 2.99 4.28 
58 » 98 2 1 17.9 3.14 _4.55 » » » 

59 gul 0 — 2 17.0 2.89 3.70 
60 » 1 1 1 16.7 3.12 4.20 
61 » 1 1 2 16.9 2.89 3.88 Hög. 
62 » 2 — 0 15.5 2.99 3.64 Låg, 
63 » 4 1—2 1 16.5 2.81 3.62 
64 » 5 2 1 16,8 2.81 3.49 Småax ofta 3-korn. 
65 » 5 1 0 15.7 2.99 3.86 Hög. 
66 » 15 1 0 16.4 2.93 3.79 
67 » 17 2 2 16.5 2.85 3.67 
68 » 17 1 1 16.6 2.87 3.61 
69 » 23 4 2 16.7 3.12 4.18 
70 » 23 2 2 17.3 2.95 3.90 Småax ofta 3-korn. 
71 » 24 2 0 16.8 3.06 4.30 Svagstråig. 
72 » 27 1—2 1 16.3 1 2.91 3.89 Låg. 

skafîenhet (tinare eller gröfre), graderad efter ögonmått, 

då verkliga mätningar af denna egenskap äro svåra att 

åstadkomma, 1 betecknar kort, fin borst utan eller med 

mycket svag antydan till gröfre, svart bas, 2—4 borst med 

en kortare — längre svart nedre del, 5 knäböjd borst, unge¬ 

fär såsom fig. 1 visar. Graden af behåring på kallus har 

också endast kunnat uppskattas efter ögonmått; 0 beteck¬ 

nar saknad af hårknippen på kallus, 1 svaga, mer eller 
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mindre otydliga, 2 tydliga—starka sådana. Derefter följa 

kolumner, angifvande nedersta kärnans medellängd och 

medelbredd (50 kärnor undersökta, hvilket antal visat sig 

tillräckligt för erhållande af tillförlitliga siffror). Huru pass 

tydlig skillnaden med afseende på kärnans längd är mellan 

olika lifst3^per, framgår deraf, att en skillnad i medellängd 

om 1 mm. utan svårighet uppfattas af ett vant öga, (så snart 

man af hvardera lifstypen har ett tillräckligt antal kärnor 

framför .sig) och att en .skillnad om 2 mm. är mycket iögonen¬ 

fallande. Såsom synes varierar kärnlängden ändå mera 

hos olika lif.styper, mellan 14.9 och 18.6 mm. hos ytterlig¬ 

heterna. Med afseende på kärnans bredd kan en medel¬ 

skillnad mellan olika lilstyper om O.2 mm. tämligen tydligt 

uppfattas, och en skillnad af O.3 mm. är frappant. Den minsta 

medelbredden hos någon lifstyp är som synes 2.8i mm., den 

_ största 3.26 mm. Af följande kolumn framgår den nedersta 

kärnans (= ytterkärnans) i småaxet medel vigt, angifven 

genom vigt pr 100 kärnor (2 X 200 kärnor ur genomsnitts- 

prof af den tröskade varan vägda); denna varierar betyd¬ 

ligt, ända från 3.57 gr. hos den småkornigaste lifstypen till 

4.55 hos den storkornigaste. I anmärkningskolumnen angif- 

ves, hvilka nummer som voro mest iögonenfallande genom 

högt eller lågt .strå, bredbladighet, svagstråighet, trekornig- 

het hos småaxen, eller som visade andra karakteristiska 

kännetecken såsom ensidig vippa, särskildt tidig eller sen 
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vippgång. Utom de på tabellen upptagna egenskaperna 

finnas emellertid åtskilliga andra, som skilja olika nummer 

åt, såsom närmare framgår af det följande. 

Nu uppstår frågan: äro några nummer identiska med 

hvarandra eller utgöra samtliga olika lifstyper? Man torde 

kunna antaga, att en skillnad i borstighetsfreqvens om 20 % 

är tillräcklig för att skilja olika lifstyper från hvarandra 

(d. V. s. större än som kan förorsakas af tillfälliga omstän¬ 

digheter), och man har sålunda att jemföra hvarje nummer 

med hvart och ett af dem, som hafva högst 20 % högre 

borstighetsfreqvens. alltså 1 med 2—14, 2 med 3—16 etc. 

Jemföres nu 1 med 2—14, så framgår följande. 2 kan 

ej vara identisk med 1; den har länge kärna och visade 

dessutom på fältet betydligt mera lutande, d. v. s. svagare 

strå. 3 har betydligt kortare, men till ersättning bredare 

kärna, hvarigenom dennas vigt ej blir mycket lägre än hos 

de föregående. Olikheten i kärnans form är mycket iögonen¬ 

fallande. Vippan är också olika byggd, med starkt hop¬ 

dragna', styft utstående grenar, hos 1 deremot med yfvigt 

utbredda grenar. 4 afviker genom något kortare kärna, 

styfgrenig vippa samt dessutom genom något högre, gröfre, 

vid mognaden ljusare, mera hvitaktigt strå och genom något 

kortare, bredare skärmfjäll. 5 har bl. a. längre och tyngre 

kärna. 6 är tämligen lik 1, har ungefär lika lång och bred, 

men något mindre fyllig, mera »sluten» kärna, hvilket också 

vSynes af den något lägre vigten; dessutom äro hårknippena 

på kallus betydligt kraftigare, vippan styfgrenigare, strået 

gröfre. Egendomligt för 6 är också det sätt, på hvilket 

yttre blomfjället omsluter det inre (tig. 2); ehuru endast på 

en del kärnor så starkt utpräglad som på afbildningen, är 

dock denna egenhet tydligt utmärkande för lifstypen i fråga. 

7 har bl. a. kortare kärna. 8 har längre kärna, kraftigare 

behåring på kallus o. s. v. 9 och 10 haffa kortare kärna af 

lägre vigt, 11 har högre, gröfre strå, styfgrenigare vippa, 

stark behåring på kallus, något annorlunda formad och något 

bredare kärna, 12 har längre kärna af högre vigt. 13 före- 
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faller tämligen lika, men har dock något bredare, i öfre delen 

mera tillplattad kärna med samma karakteristiska utseende 

på buksidan som 6.14 har något längre, bredare 

och tyngre kärna med anmärkningsvärdt grof 

borst. 

Alltså kan 1 icke anses vara identisk med 

någon af de öfriga. 
\ 

Jemföres på samma sätt 2 med 3—16, visa 

sig 5, 8, 12 och 14 mest lika med afseende på 
6 

Fig. 2 kärnans längd. 5 har emellertid fylligare, tyng¬ 

re kärna, högre strå.- 8 afviker genom kraftigare behåring 

på kallus samt kärna af lägre vigt. 12 har bredare, betydligt 

tyngre kärna och 14 afviker genom borstens beskaffenhet. 

3 har bland serien 4—16 endast likhet med 4 och 7, 

men afviker från 4 dels genom den karakteristiska formen 

på kärnan, som är bredare och mera tillplattad och deri- 

genom till utseendet tydligt skiljer sig från den hos 3, dels 

genom lägre strå. Med 7 är den deremot uppenbarligen 

nära beslägtad äfven med afseende på kärnans forhi; dock 

har 7 något smalare kärna samt visade något högre strå, 

glesare vippa samt större antal strån på samma planta. 

Dessa båda former kunna emellertid ej med säkerhet anses 

.skilda. De allmänt borstiga formerna kunna öfverhufvud 

väl så lätt skiljas från hvarandra som de sparsamt borstiga 

—bonstlösa, emedan olikheterna i borstens beskaffenhet 

hos dem äro större och tydligare. 

Jemföres t. ex. 46 med 47—58, så skiljer den sig från 

47, 48, v50, 51, v53, 54 och 56 bestämdt genom saknad af hår¬ 

knippen på kallus, från 55 och .57 genom borstens beskaffen¬ 

het. Återstå sålunda endast 49, 52 och 58. 49 har på sam¬ 

ma gång kortare och bredare kärna, hvarigenom kärnans 

form oaktadt de tämligen små absoluta differenserna i längd 

och bredd för ögat ter sig tydligt olika den hos 46. 52 är 

äfvenledes för ögat tydligt olika 46 genom den kortare kär¬ 

nan. 58 .slutligen afviker genom både längre och något 

bredare och i sammanhang dermed betydligt tyngre kärna. 
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Någon hänsyn till de vegetativa delarnes eller vippans egen¬ 

skaper behöfver sålunda ej tagas för att skilja 46 från föl¬ 

jande nummer, ehuru olikheter äfven i dessa afseenden som 

vanligt finnas. 

På samma sätt som nu omnämnts kunna de flesta så¬ 

väl hvit- som gulkorniga nummer lätt skildas från hvarandra. 

Närstående hvarandra äro dock 10 och 17; dock har den 

senare längre kärna och lägre strå. 20 är mycket lik 3, 

men skild genom borstigjietsfreqvensen. 22 är karakteris¬ 

tisk genom ovanligt starkt utvecklad, spetsig kallus. 31 

och 32 stå hvarandra mycket nära, dock har den senare 

svagare strå, något tidigare vippgång samt något starkare 

hårknippen på kallus. 50 och 51 äro till kärnan mycket lika 

hvarandra, men den förra har lägre, gröfre strå, styfgre- 

nigare vippa. 

Bland de gulkorniga numren äro 63 och 67 hvarandra 

mest lika, dock har den senare utom större borstighets- 

freqvens och starkare behåring på kallus äfven något mera 

sluten kärna. 

Anlag för trekorniga småax framträdde år 1906 föga; 

dock visade fjorton nummer tydliga anlag för trekornighet, 

särskildt 43, 56 och 64. N:r 10 visade omvändt särdeles många 

enkorniga småax. Tvenne nummer voro karakteristiska 

och afvikande från alla andra genom ensidig vippa (24, 43). 

Undersökningen har alltså visat, att knappast något 

af de 72 numren kan anses identiskt med något annat, och 

högst sannolikt är, att samtliga de 72 utan urval uttagna 

plantorna ur den gamla sorten, »populationen», utgöra olika 

lifstyper, som äro hvarandra mer eller mindre närstående. 

På försöksfälten förefunnos samma år på olika par¬ 

celler utsådda 36 utan urval uttagna plantor af Propsteier- 

hafre från Halland, och af dessa syntes de 35 med säkerhet 

representera sjelfständiga, från hvarandra skilda lifstyper, 

under det att endast 1 föreföll identisk med någon annan. 

Då den halländska Propsteierhafren som population betrak¬ 

tad, d. V. s. till sin genomsnittstyp, nära öfverensstämmer m(‘d 
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den danska, kunde ju möjligen en eller annan af dess be¬ 

ståndsdelar visa sig identisk med någon af den danska stam- 

menS; I sjelfva verket äro åtskilliga af dess lifstyper myc¬ 

ket närstående vissa danska, och i allmänhet visade sig de 

halländska lifstyperna knappast lättare att skilja från de 

danska än från hvarandra inbördes. Dock var det endast 

i några enstaka fall, som en identitet med någon af de dan¬ 

ska lifstyperna kunde sättas ifråga. I de flesta fall var den 

okulär a granskningen tillräcklig för att tydligt skilja de 

halländska lifstyperna såväl från hvarandra som från de 

danska. Ännu 64 andra parceller efter plantor, uttagna 

utan urval ur andra Propsteierstammar från Tyskland, Hol¬ 

land och Skåne, jemte 14 parceller af förut särskilda olika 

lifstyper ur Propsteierrasen förefunnos på 1906 års försöks- 

fält, och af dessa sammanlagd! 78 parceller syntes åtmin¬ 

stone de v69 vid okulär granskning kunna betecknas så¬ 

som representerande sj elf ständiga lifstyper, ej identiska 

sinsemellan eller med någon af de förut omnämnda, under 

det att 19 betecknades som möjligen sjelLständiga eller i 

några fall som troligen identiska med någon annan. 

Af de sammanlagd! 186 parceller af Propsteierrasen, 

som med utgångspunkt från enstaka plantor funnos odlade 

på 1906 års försöksfält, skulle sålunda omkring 150 med stöd 

af detta års iakttagelser kunna betecknas som sjelfständiga 

lifstyper. Endast i några få fall hafva likheterna mellan 

tvenne parceller varit så fullständiga, att de på giltiga grun¬ 

der kunnat rubriceras som identiska, under det att för alla 

de öfrigas vidkommande sannolikhet förefinnes, att de äro 

sjelfständiga om också ofta endast i obet3"dlig grad skilda 

från andra. Det är tydligt, att ju större antalet närstående 

former är, som man jemför, desto större blifva svårigheterna 

att begränsa dem från hvarandra vid granskningen af deras 

egenskaper, och något exakt fastställande af huru många 

olika lifstyper som föreflnnas bland ett så stort antal plan¬ 

tor som 186, uttagna ur en och samma ras af i hufvudsak 



samma typ och med föga vidtgående skiljaktigheter mellan 

dess underformer, torde därför vara svårt att åvägabringa. 

Så mycket torde i alla fall kunna sägas med stöd af 

de hittills gjorda undersökningarne, att mångformigheten hos 

den gamla, icke genom urval förändrade Propsteier-popu- 

lationen är mycket stor, så stor t. o. m., att det är svårt 

att vid uttagande af moderplantor af densamma på ofvan 

anfördt sätt erhålla tvenne, som med säkerhet gifva alldeles 

identisk afkomma, och att det linnes alla möjliga öfver- 

gångar mellan möjligen identiska, närstående och längre 

skilda lifstyper. Denna population utgöres sålunda inga¬ 

lunda af en eller några få dominerande lifstyper, jemte 

hvilka det linnes talrika andra, men i ringa mängd före¬ 

kommande lifstyper. Huru andra hafreraser förhålla sig i 

detta afseende, återstår ännu att närmare utröna. 

Undersökningarne lemna emellertid en antydan om, 

på huru talrika olika sätt egenskapsgradationerna inom 

samma ras kunna kombinera sig till olika lifstyper. 

Det har nämligen redan ofvan vid redogörelsen för 

den åren 1903 och 1905 utförda undersökningen af den skån¬ 

ska hafren antydts, huru egenskaper uppträda oberoende 

af hvarandra, och detta framgår också särdeles tydligt af 

tabellen. Såväl de nästan borstlösa som de allmännast bor¬ 

stiga formerna kunna sakna eller visa stark behåring på 

kallus. Borstighetsfreqvensen och behåringen på kallus äro 

sålunda tvenne dylika af hvarandra oberoende egenskaper. 

Borstens beskaffenhet står icke i något ovilkorligt förhål¬ 

lande till borstighetsfreqvensen; den kan vara gröfre hos 

sparsamt borstiga lifstyper än hos allmänt borstiga sådana 

(jfr. t. ex. 16 och 58). Dock är det iögonenfallande, att de 

allmänt borstiga i genomsnitt taget hafva gröfre borst än 

de .sparsamt borstiga, något som dock ingalunda behöfver 

tydas som något slags korrelation mellan borstighetsfre- 

Mång’formigheten hos en population kan tydligtvis lätt nog 
betydligt inskränkas, om man väljer ut ett fåtal plantor och förökar 
dessa gemensamt_till en ny »stam». 
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qvensen och borstens beskaffenhet utan kan hafva andra 

orsaker. På samma sätt synas de allmänt borstiga i genom¬ 

snitt ha något längre kärna än de sparsamt borstiga (n:r 1—20 

hafva sålunda en genomsnittlig kämlängd af 16.o mm., n:r 39— 

vb8 deremot resp. 16.7 mm.), men åtskilliga sparsamt borstiga 

hafva betydligt längre kärna än åtskilliga allmänt borstiga, 

hvilket tydligt visar, att intet nödvändigt sammanhang mel¬ 

lan kärnlängd och borstighetsfreqvens existerar. Det synes 

vidare, att det är genomgående långkorniga lifstyper, för 

hvilka trekornighet i småaxen anmärkts ; iakttagelserna äro 

dock för få för att medge några närmare slutsatser. An¬ 

märkas kan i förbigående, att vid jemförelse mellan lifstyper 

från olika raser det finnes sådana med kortare kärna, som 

hafva .större anlag för. trekornighet än lifstyper med längre 

kärna, på grund hvaraf ett nödvändigt sammanhang mellan 

dessa egenskaper äfven beträffande närbeslägtade lifstyper 

af samma ras kan betvifias. Kärnans längd och bredd stå 

heller icke i något beroende af hvarandra; en lifstyp med 

längre kärna kan på samma gång hafva en absolut betyd¬ 

ligt smalare kärna än en lifstyp med kortare kärna (jfr. t. 

ex. 8 med 3; 33, 41 och 45 med 44; 49 med 50). På samma 

sätt förhålla sig egenskaper hos de vegetativa delarne. 

Lågvuxna såväl som högvuxna lifstyper kunna vara bred- 

bladiga eller smalbladiga, hafva styfgrenig eller slakgrenig 

vippa o. s. V. Stråets groflek är icke beroende af dess 

höjd; en högvuxen lifstyp kan hafva finare strå än en låg- 

vuxen och omvändt. 

Under sådana förhållanden torde kanske frågan, huru 

många lifstyper som förefinnas i en population, i stället 

böra formuleras så: huru många kombinationer af egen¬ 

skaper och egen.skapsgradationer äro möjliga inom de för 

rjisen i fråga utstakade gränserna? *) 

Med uppfattningen af de olika lifstyperna såsom olika 

b Att dessa gränser icke tangeras af ett så litet antal som 
72 utan urval uttagna individer, är väl sannolikt, ehuru endast 
närmare undersökningar kunna upplysa derom. 
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kombinationer af inom vissa gränser varierande egenskaper 

öfverensstämmer oekså ofvan nämnda faktum, att alla möj¬ 

liga öfvergångar finnas mellan möjligen identiska, när¬ 

stående och långt skilda lifstyper. Det är ju nämligen tyd¬ 

ligt, att kombinationer kunna uppkomma, som äro i det 

allra närmaste desamma, och att lifstyperna då blifva myc¬ 

ket lika hvarandra och svåra att med säkerhet skilja. Vid 

en analys af en gammal heterogen ras kan man sålunda 

knappast vara fullt säker om att tvenne från olika individer 

uppdragna parceller, utgöra samma lifstyp, äfven om de 

synas hvarandra aldrig så lika, ty det kan vara en obetyd¬ 

lig gradation af någon egenskap eller också egenskaper, 

som ej hvarje år eller under alla förhållanden framträda, 

som ändock skilja dem åt. 

Såsom förut nämndt äro med undantag för kärnfärgen 

alla olikheter, som utmärka ofvannämnda lifstyper från hvar¬ 

andra, endast relativa, d. v. s. beteckna en högre eller lägre 

grad. Strået är högre eller lägre, bladen bredare eller 

smalare, vippan mer eller mindre styfgrenig, kärnan längre 

eller kortare, mer eller mindre borstig o. s. v. Då nu olika 

individer af samma lifstyp liksom ock olika strån på samma 

planta ingalunda besitta samma egenskaper i lika hög grad 

så skjuta lifstyperna lätt med sina individuella och partiella 

plus- och minusvarianter så att säga in uti hvarandra (s. k. 

transgressiV variabilitet). På grund deraf kan t. ex. en 

b Borstig’hetsfreqvensen är hos samma lifstyp olika under 
olika år; en lifstyp, som under år med hög’ borstighetsfreqvens kan 
vara så pass borstig, att den derigenom säkert kan skiljas från 
en annan, borstlös lifstyp, kan under ett år med låg borstighets¬ 
freqvens vara nästan borstlös och då naturligtvis mindre afvikande 
från den andra. Olika lifstyper hos hösthvete utmärka sig genom 
mycket olika motståndskraft mot gulrost, men denna sjukdom upp¬ 
träder icke hvarje år. Under torra, varma år mogna oliktidiga lifsty¬ 
per mera samtidigt än under kalla, fuktiga år; en mindre skillnad med 
afseende på denna egenskap kan därför endast iakttagas under år 
af senare slaget. Differenser i mognadstid mellan olika lifstyper, 
som föga framträda i Skåne, äro tydliga längre norrut, t. ex. i 
Dalarne o. s. v. 

“) Lätt att framställa är den transgressiva variabiliteten t. 
ex. med afseénde på individernas höjd. Lifstyperna a, b, etc. till- 
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mera borstig individ i en population vid renodling visa sig 

tillhöra en liïstyp med lägre borstighetsfreqvens än en 

mindre borstig individ. På samma sätt varierar t. ex. kärn- 

längden, vippans byggnad (större eller mindre, styfgrenigare 

eller slakgrenigare) hos olika individer af samma lifstyp, 

och vid undersökning af de bland hvarandra växande indivi¬ 

derna i en population kan man derför icke se, hvilka olikhe¬ 

ter dem emellan som beteckna olika lifstyper och hvilka som 

äro uttryck för sådana förändringar, som en och samma 

lifstyp kan visa. 

höra den år 1903 undersökta skånska hafrestammen. Siffrorna i 
öfversta raden ang^ifva höjden 
de olika grupperna 95—100 cm 

95 100 105 110 115 120 
a 1 3 5 8 7 5 
b 1 1 9 12 14 
c 1 1 1 3 4 8 
d 13 8 
e 2 
f 

cm., de öfriga antalet individer i 
, 100—105 cm. o. s. V. 

125 130 135 140 145 150 155 
1 
7 2 1 

13 8 2 2 
13 15 7 2 

2 6 7 13 18 . 5 
1 6 9 19 8 

I fall massurval göres efter stråets höjd hos den gamla hafrestam¬ 
men, t. ex. om alla plantor öfver 125 cm. höjd utväljas, får man 
sålunda med såväl lågvuxna som högvuxna lifstyper, dock natur¬ 
ligtvis öfvervägande af de senare, hvarigenom en förskjutning i 
urvalets riktning eger rum. På liknande sätt kan en population 
tänkas så småningom undergå förändring till sin sammansättning 
genom s. k. acklimatisation (t. ex. genom procentiskt tilltagande 
af härdigare lifstyper i en ömtålig hvetesort efter stränga vintrar, 
procentiskt tilltagande af tidigare lifstyper vid förflyttning norrut 
o. s. v.h 

• Att den individuella och partiella variabiliteten hos samma 
lifstyp är uttryck för yttre förhållandens inverkan, hvilka äfven på 
en och samma lilla parcell icke blifva fullt lika för olika individer 
och olika delar af individer, framgår bl. a. deraf, att den genom¬ 
snittliga graden af en egenskap kan betydligt vexla hos en och 
samma lifstyp t. ex. under olika år med olika väderlek, hvarom 
närmare i annat sammanhang. Borstighetsfreqvensen t. ex. har 

olika lifstyp er, 0385 m. fl., varit följande 
och 1905: 

1899 1902 1905 
0385 2 % 1 % 3 ^ 
0355 8 » 7 » 20 » 
0351 30 » 9 » 25 » 
0302 60 » 37 » 43 » 
0322 88 » 69 » 80 » 

t 
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En direkt botanisk undersökrfing af en hafrepopulation 

kan sålunda knappast mera än gifva en antydan om mång¬ 

falden af deri ingående lifstyper. Närmare utrönas kan 

denna endast derigenom, att man förökar olika individer 

af populationen separat, så att ett tillräckligt antal afkom- 

lingar af hvar je ursprungsindivid förefinnes, för att den 

genomsnittliga graden af hvarje olika egenskap skall kunna 

erhållas. Det är den genomsnittliga höjden af strået, den 

genomsnittliga grenställningen hos vippan, längden och 

formen på kärnan, borstigheten o. s. v., som utmärka fler¬ 

talet lifstyper från hvarandra. Det fordras emellertid också, 

att dessa förökningar af olika ursprungsindivider växa under 

samma yttre förhållanden. Någon jemförelse kan endast 

komma ifråga under samma år och på samma plats, ty 

såsom framgår t. ex. af noten föreg. sida, kunna yttre förhål¬ 

landen åstadkomma fluktuationer af den genomsnittliga gra¬ 

den hos en och samma lifstyp, som öfverträffa skillnaden i 

den genomsnittliga graden mellan närstående lifstyper. 

Det kan synas, som om den af yttre förhållanden 

orsakade transgressiva individuella och partiella variabili¬ 

teten liksom ock de transgressiva förändringarne af genom¬ 

snittsgraden t. ex. under olika år skulle utplåna gränserna 

mellan lifstyperna, och detta skulle också på visst sätt vara 

fallet, för så vidt förändringar af dylikt slag vore i någon 

mån ärftliga, något som dock icke är visadt. Hos hafren 

föreligga ännu icke tillräckligt upplysande undersökningar 

häröfver. Anmärkas bör dock, att det icke lyckats åstad¬ 

komma någon synbar förändring genom renodling af indi¬ 

vider, som starkt afveko genom kärnlängd, trekornighet i 

småaxen eller genom stråets höjd. Närmare undersökningar 

öfver denna fråga pågå och omfatta pröfning af såväl indi¬ 

viduella som partiella varianter hos en och sammma lifstyp. 

Hvad som emellertid äfven .synes utgöra en vigtig skill¬ 

nad mellan olikheter förorsakade af yttre förhållanden och 

olikheter, som utmärka lifstyper, är att egenskaperna hos des¬ 

sa uppträda oberoende af hvarandra. Hos en och samma lifs- 
Bot. Not. 1907. 9 
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typ, på samma parcell, kunna individerna till följd af t. ex. 

olika näringstillgång utveckla sig mer eller mindre kraftigt, 

somliga bli högre, andra lägre, men ju högre en individ är, 

desto gröfre blir också strået, desto större och derjemte 

styfgrenigare vippan (smärre individer hafva alltid finare 

strå, fattigare och mera slakgrenig vippa). Här eger alltså 

en. korrelation rum. En högvuxnare lifstyp kan deremot 

som förut nämndt hafva finare strå, slakgrenigare vippa 

än en lågvuxnare. Kärnorna (d. v. s. de nedersta i små¬ 

axen) i samma vippa äro af olika längd, de längsta äro på 

samma gång större i andra dimensioner. En lifstyp kan 

deremot hafva längre och på samma gång absolut smalare 

kärna än en annan. Det är i sjelfva verket denna kombi¬ 

nation af oberoende egenskaper, som bäst möjliggör sär¬ 

skiljandet af olika lifstyper från hvarandra. Det är häri¬ 

genom som lifstyperna blifva så karakteristiska och som 

de framstå som så väl begränsade botaniska begrepp, fastän 

på grund af egenskapernas fluktuation en vanlig botanisk 

beskrifning, framhäfvande skillnaderna dem emellan, som 

ofvan nämndt svårligen kan lemnas. ^) När tvenne lifstyper 

endast genom olika grad af en egenskap synas skilda från 

hvarandra, t. ex, genom stråets höjd, minskas intrycket af 

det karakteristiska i väsentlig mån. Det är i dylika fall 

som man blir tveksam, huruvida man har med olika lifsty¬ 

per att göra eller med modifikationer af en och samma 

lifstyp, framkallade af yttre förhållanden, hvilka äfven på 

Om lifstyperna äro skilda från hvarandra genom qvantita- 
tiva eller qvalitativa egenskaper, torde väl få anses som en sak 
af relativt underordnad betydelse för vår uppfattning af dem såsom 
olika botaniska begrepp, då deras natur af en gång för alla från 
hvarandra skilda, sjelfständiga kombinationer är densamma i 
ena fallet som i andra, oafsedt om skillnaden dem emellan kan 
uttryckas genom distinkta botaniska beskrifningar med ty åtföljande 
namn eller icke. Att gifva namn åt alla de kombinationer, som 
äro möjliga och som genom renodling — vare sig denna sker på 
vegetativ väg (inch apogami) eller såsom hos sjelfbefruktande växter 
är möjligt genom könsfortplantning — kunna särskiljas från hvar- 
andra såsom olika botaniska begrepp, skulle i hvarje fall, der mång- 
formigheten är så stor som hos sädesslagen, leda in absurdum. 
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samma mindre fält aldrig torde kunna blifva absolut lika 

för alla parceller. 

Det intryck af konstans, som hvarje från en enstaka 

individ ur en population renodlad parcell i regel gör, min¬ 

skas sålunda heller icke af dess individuella olikheter, ty 

dels äro dessa som nämndt endast uttryck för en mer eller 

mindre kraftig utveckling af plantorna, beroende på olika 

gynsam plats (i kanten eller inuti parcellen), olika utrymme 

(äfven om kärnorna sås på visst bestämdt afstånd från 

hvarandra, få plantorna ändock olika utrymme, emedan 

alltid en del plantor af olika anledningar, ss. skadedjur, på 

tidigt stadium förstöras, hvarigenom luckor uppkomma), 

olika utvecklingstid o. s. v.; dels äro de individuella olik¬ 

heterna af alldeles samma slag som de partiella. 

Anmärkningsvärdt är, att de 72 på tabellen upptagna 

lifstypema ur samma population beträffande vissa egenska¬ 

per gruppera sig kring ett medeltal liksom de individuella 

varianterna inom samma lifstyp. Beträffande nedersta kär¬ 

nans medellängd, medelbredd och medelvigt samt borstig- 

hetsfreqvensen ordna sig lifstypema på följande sätt. 

Medellängd 
mm. 

Antal 
lifstyper 

Medelbredd 
mm. 

Antal 
lifstyper 

14—15. . 2 2.80—2.90. . 13 

15—16. . 16 2.90—3.00. . 28 

16—17. . 38 3.00—3.10. . 16 

17-18. . 14 3.10—3.20. . 13 

18—19. . 2 3.20—3.30. . 2 

Medelvigt pr 100 
kärnor gr. 

Antal 
lifstyper 

Borstighets- 
freqvens % 

Antal 
lifstyper 

3.4—3.6. . 2 0—20. . 24 

3.6-3.8. . 11 20—40. . 13 

3.8—4.0. . 23 40—60. . 11 

4.0—4.2. . 21 60—80. . 13 

4.2—4.4. . 10 80—100. . 11 

4.4—4.6. 
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Borstighetsfreqvensen förhåller sig sålunda afvikande, 

i det de medelborstiga lifstyperna icke liro talrikast, utan 

tvenne maxima synas forefinnas. 

Med tanke derpå, att lifstyperna i nu omnämnda hafre- 

populationer icke äro mycket färre än de undersökta indi¬ 

viderna, ligger det ju nära till hands att antaga, att dessa 

lifstyper motsvara en del af den s. k. individuella variatio¬ 

nen hos korsbefruktande växter liksom ock individerna 

hos djuren. Skillnaden är den, att lifstyperna hos de nor¬ 

malt sjelfbefruktande växterna kunna hållas isär från hvar¬ 

andra och förökas medelst frö med bibehållande af typen 

på samma sätt som vid vegetativ förökning, under det att, 

såsom också Johannsen framhåller, individerna hos kors¬ 

befruktande växter och djur, så snart de härstamma från 

befruktning mellan tvenne olika individer, också äro eller 

åtminstone kunna vara ständigt nya korsningar mellan olika 

lifstyper (korsningar mellan korsningar), i hvilket fall »frö¬ 

konstans» hos enskilda individer af korsbefruktande växter, 

äfven vid dessa individers isolerande för undvikande af fort¬ 

satt korsning med andra individer, naturligtvis icke kan 

vara att vänta, åtminstone till en början, utan i stället kors- 

ningsklyfningar. Om man sålunda icke så lätt (hos kors¬ 

befruktande växter, som kunna sjelfbefruktas) eller icke alls 

(hos djur, hos hvilka korsning mellan tvenne individer är 

nödvändig för fortplantningen ) genom renodling af en¬ 

staka ursprungsindivider kan få ett större antal individer 

af samma lifstyp, så får man heller icke det ofvan omtalade 

medeltalet, som behöfves för att skilja olika qvantitativt 

differerande lifstyper från hvarandra, och har därför icke 

Arvelighedslærens elementer, p. 221. 

•) Huruvida i dylikt fall det verkligen finnes några absolut 
»rena» raser, eller om icke en större eller mindre likformighet är 
att jemställa med en blandning af närstående, resp. längre skilda 
lifstyper (= kombinationer) hos de själfbefruktande växterna, är 
en fråga, som i detta sammanhang osökt uppställer sig. 
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i sin hand ett sådant medel som hos de sjelfbefruktande 

växterna att kunna åtskilja sådana olikheter som framkallas 

af yttre förhållanden och sådana som sammanhänga med 

lifstypen, utan dessa tvenne slags olikheter gå under det 

gemensamma namnet »individuell variation». Kunna dere- 

mot individer af korsbefruktande växter förökas på vegeta¬ 

tiv väg, så att man får medeltal af ett antal olika delar af 

en och samma från könsfortplantning stammande fröindivid, 

så kunna de lifstyper, som de representera, lika lätt sär¬ 

skiljas som hos sjelfbefruktande växter (t. ex. de otaliga 

förefintliga, botaniskt såväl som praktiskt skilda potatissor- 

tema, hvilka ju hvar för sig, i huru stor utsträckning de 

än odlas, utgöra blott en enda fröindivid). Beträffande 

konstansen vid vegetativ förökning må också erinras om 

förhållandet hos apogama arter. Murbeck har år 1897 

framhållit, att »orsaken till Alchemillornas stora konstans 

ligger deri, att embryobildningen hos dem är en vegetativ 

process» och anför beträffande konstansen, hurusom »man 

kan på platser der en eller flera typer ymnigt uppträda 

granska tusentals individer af hvardera utan att märka 

andra skiljaktigheter än sådana, som direkt framkallats af 

vexlingar i markens fuktighet och öfriga beskaffenhet, be- 

.strålningens intensitet o. s. v.» På samma sätt har han 

sedermera förklarat formbeständigheten hos Taraxacum 

och Hieracium. 

Hos många vildtväxande arter är skillnaden mellan 

sådana olikheter, som utmärka lifst3"per (äfven om blott 

qvantitativa), och sådana, som framkallas af \Ttre förhållan¬ 

den, mycket lätt att iakttaga, så snart blott hvarje fröindi¬ 

vid genom vegetativ utgrening eller förökning kan bilda 

ett tillräckligt stort och kraftigt bestånd (motsvarande t. ex. 

parcellerna hos hafre-lifstyperna), så att en genomsnittlig 

Om vegetativ embryobildning hos flertalet Alchemillor 
etc., Botan. Notiser 1897, p. 277. 

Parthenogenese bei den Gattungen Taraxacum und Hiera" 
cium. Botan. Notiser 1904, p. 295. 
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bild af individen kan erhållas. Det fordras dock också, 

dels att dessa bestånd växa något så när fritt från hvar¬ 

andra, icke blandade, samt att utvecklingen icke genom 

brist på näring eller andra ogynsamma omständigheter är 

alltför svag, emedan då olikheterna äro svårare att uppfatta. 

Särdeles vackra och tydliga dylika individbestånd, 

uppenbart motsvarande olika lifstyper, kan man iakttaga hos 

Myrtillus uliginosa. I trakten kring Ryds sanatorium, Små¬ 

land, der denna art förekommer särdeles yppigt utvecklad 

på sumpiga ställen, gjorde jag år 1905 under blomningsti¬ 

den några iakttagelser öfver olikheterna mellan olika indi¬ 

vider, hvilka ofta nog voro af ganska ansenlig storlek och 

derigenom bildade smärre bestånd, så att den genomsnitt¬ 

liga typen för hvarje individ tydligt framträdde. I allmän¬ 

het voro dessa bestånd väl begränsade från hvarandra. 

Öfver variationen hos denna art har förut Lindman 

lemnat en öfversigt^), af hvilken bl. a. framgår såväl den 

vexling i bladform, som förekommer hos en och samma 

individ, som ock de olikheter härvidlag, som olika bredvid 

hvarandra växande individer visa. 

Det som vid en granskning af olika intill hvarandra 

växande individer genast faller i ögonen är de stora olik¬ 

heterna i bladens genomsnittliga storlek och form mellan 

desamma. Visserligen fluktuera dessa egenskaper hos sam¬ 

ma individ, men fastän denna partiella variabilitet är trans- 

gressiv, är ändå genomsnittsprägeln för hvarje individ ytterst 

karakteristisk. Vid jemförelse mellan olika individer tinner 

man vidare, att med afseende på medelbladstorleken alla 

möjliga nyanser finnas mellan vissa ytterligheter. Visser¬ 

ligen är det svårt att exakt utröna, huru stor skillnaden är 

mellan dessa ytterligheter, emedan de yttre förhållandena 

äfven inverka på bladstorleken; så snart arten växer på 

torrare mark blifva bladen genomgående, d. v. s. hos alla 

individer, mindre. Men i ena fallet som i andra, såväl på 

Några variationer hos 5^acciniiim uliginosuin T^., Botan. 
Notiser 1892, p. 145—154, 
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torrare .som fuktigare mark förefinnas betydliga differenser 

mellan intill hvarandra växande individer^ så att bladen hos 

en individ kunna hafva efter ögonmått nästan dubbla medel¬ 

längden mot en annan i omedelbar närhet växande individ. 

— På samma sätt varierar medelbladformen mellan intill 

hvarandra växande individer^), från nästan kretsrund till 

lancettlikt-tunglik, och mellan dessa ytterligheter finnas en 

massa nyanser, beroende icke allenast på längdens förhål¬ 

lande till bredden utan äfven på starkare eller svagare 

afsmalnande mot spetsen och basen. Hvarje individ har 

en för densamma karakteristisk nyans af bladformen. Att 

åskådliggöra alla de fina nyanser händdlag, som tydligt 

kunna upptfatas af ögat, när man har de hela bestånden 

framför sig (icke lösryckta grenar), är dock knappast möj¬ 

ligt. Mellan ytterligheterna är skillnaden i bladform så 

stor, att man väl utan tvekan skulle ansett dem som väl skilda 

arter, om hvardera uppträdt i flera individer och om de 

icke förbundits genom en oafbruten serie mellanformer. 

Bladstorleken och bladformen stå icke i nödvändigt 

beroende af hvarandra, utan få antagas vara uttryck för 

tvenne (eller möjligen flera) olika egenskaper. Visserligen 

.synas de storbladiga formerna i allmänhet också hafva en 

mera rundad bladform, men många exempel kunna upple¬ 

tas, då af intill hvarandra växande individer den ena har 

absolut taget längre, men på samma gång relativt smalare 

blad än den andra. Redan af nyanser i blad.storlek och blad¬ 

form kunna alltså en mängd olika kombinationer uppkomma. 

Karakteristiska olikheter förorsakas emellertid ej blott 

af bladens storlek och form, utan äfven af deras färg. Af 

bredvid hvarandra växande individbestånd hafva somliga 

en ljust gulaktigt grön bladfärg, andra en gråaktigt, mera 

djupt grön sådan; äfven härvid kunna flera olika nyanser 

uppfattas. Bladen förefalla vidare hos somliga individer 

tjockare, fa.stare än hos andra, och nerveringen på bladens 

b Jfr, afbildningarne i Lindmans anf, redogörelse. 
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undre sida är mer eller mindre tydligt framträdande (ner¬ 

verna mer eller mindre upphöjda). 

Äfven med af seende på sjelfva växtsättet förefinnas 

skarpt iögonenfallande och redan på något afstånd särskilj¬ 

bara olikheter mellan olika buskar, i det somliga äro lägre, 

mera utbredda längs marken, andra högre, mera upprätta. 

Slutligen förefinnas olikheter beträffande blomkronans 

storlek, form (var. från kort, mera bred än lång till utdragen, 

cylindrisk) och färg (från rent hvit till tämligen starkt röd). 

Somliga individer förefalla mera rikblommande än andra, 

och bestämda olikheter finnas beträffande blomningstiden, 

äfven på alldeles samma lokal. Den 6 Juni stodo på en 

plats flertalet buskar i full blom, men det fanns också de, 

som ännu endast voro i knopp och alls icke hade börjat 

blomma; den 15 Juni voro på samma plats de tidigaste indi¬ 

viderna nästan alldeles utblommade, under det att de sena 

först nu sto do i full blom. 

Sammanlagdt gjordes iakttagelser öfver och konserve¬ 

rades grenar af 122 olika individer, hvarvid blommornas 
t 

färgnyans graderades efter ögonmått (1 rent hvit — 5 star¬ 

kast röd). Vid närmare granskning af dessa insamlade 

individer har det tydligt visat sig, att, såsom Lindman 

framhåller, »en bestämd färg ej är bunden vid en viss form.» 

När individerna grupperas efter blomkronans färgnyans, 

finner man i samtliga grupper individer med blomkronor 

af väsentligt olika form. Lika oberoende är färgnyansen 

af blomkronans storlek, liksom äfven af bladens storlek 

och form. Vidare har det visat sig, att samma form på 

blomkronan hos intill hvarandra växande individer kan 

vara förenad med betydligt vexlande längd (t. ex. i ett fall 

4.0 och 5.5 mm.); blommornas storlek och form äro sålunda 

icke af hvarandra beroende. Ej heller sammanhänga blom¬ 

kronans form och bladens form; en individ med bredare, 

mera rundade blad kan hafva mera utdragen form på blom¬ 

kronan än en individ med smalare bladform. Ej heller 

blomkronans storlek och bladens storlek synas följas åt, 



137 

åtminstone ej på intill hvarandra växande individer. När man 

granskar de insamlade individerna, förefaller det dock, som 

om de småbladiga formerna också i stort sedt skulle vara 

småblommigare, något som dock möjligen är beroende 

derpå, att på torrare, ogynsammare platser icke blott bla¬ 

den (jfr. ofvan) utan äfven blommorna minskas i storlek, 

genomgående för alla individer ^). 

Det är sålunda uppenbart, att det hos denna art fin¬ 

nes många olika egenskaper, som äro oberoende af hvar¬ 

andra, och som derför medgifva tallösa kombinationer, på 

samma sätt som ofvan framhållits i fråga om hafren. De^ 

kan sålunda ej förvåna, om det icke är möjligt att inom ett 

mindre område, der ögat direkt kan jemföra olika individ¬ 

bestånd, finna tvenne dylika, som fullständigt likna hvar¬ 

andra. Hvarje fröindivid .synes m. a. o. så långt man kan 

se representera en kombination, en lifstyp. Kunde dessa 

individer förökas t. ex. på apogam väg, så att hvarje lifstyp 

uppträdde i ett större antal individer och derigenom erhöhe 

ett mindre eller större »utbredningsområde», så skulle de 

för vår uppfattning tvifvelsutan te sig som synnerligen 

karakteristiska »småarter», på samma sätt som detta kan 

sägas vara fallet med de sjelfbefruktande sädesslagens lifs- 

typer, när dessa renodlas och spridas i kulturen. 

Liknande karakteristiska individbestånd förekomma 

t. ex. hos Salix repens, särskildt på lokaler, som varit öppna 

men hålla på att öfvergå till att få ett slutet växttäcke, elle^ 

t. ex. på stenrösen, der ett slutet växttäcke alls icke bildas, 

utan der hvarje individ växer fritt från de andra. Vid 

Engelholms hamn innanför sanddynerna* på öfvergången 

till den slutna ängs- eller skogsmarksvegetationen bilda 

olika individer af denna art här och hvar vackra, från hvar¬ 

andra väl begränsade mattliknande småbestånd, af hvilka 

hvart och ett har sin karakteristiska typ med afseende på 

växtsätt, bladens storlek och form m. m. Skiljaktigheterna 

b I fjälltrakterna synas på samma sätt både blad och blom¬ 
mor i stort sedt blifva mindre. Jfr, Lindman anf. st. 
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kunna vara mycket små. men äro dock lätta att uppfatta, 

så snart bestånden växa fritt från hvarandra och den genom¬ 

snittliga typen för hvarje bestånd sålunda framträder. Dere- 

mot träda dessa ofta mycket små och lina olikheter mellan 

olika intill hvarandra växande individbestånd fullständigt i 

skuggan för de olikheter, som kunna framkallas af olika 

lokala förhållanden. Då arten växer på de öppna, rörliga 

sanddynerna, blir den som bekant mycket storbladig och 

får en säregen habitus. Dessa af yttre förhållanden fram¬ 

kallade skiljaktigheter t. ex. rörande bladstorleken äro m3X- 

ket större och mera iögonenfallande än skiljaktigheterna 

mellan på samma lokal växande olika individer. Det är. 

också påfallande, att ståndortsformer så ofta upptagas under 

särskilda namn, under det de på samma lokal förekommande 

differenserna mellan olika individer lemnats mera obeaktade. 

Vackra individbestånd, uppkomna genom rhizomför- 

grening, bildar också t. ex. Anemone nemorosa. På vissa 

lokaler äro dessa bestånd så väl begränsade från hvarandra, 

att de osökt erinra om parcellerna på ett försöksfält. Olik¬ 

heterna mellan olika bestånd röra här bl. a. svepebladens 

storlek och flikning samt blommornas färg. 

Lika tydliga olikheter mellan olika fröindivider fram¬ 

träda i naturen hos vissa gräsarter, så snart de tufvor eller , 

mattor, som de bilda, äro väl begränsade från hvarandra 

och växa under gynsamma näringsförhållanden. Särdeles 

frappanta och vidtgående olikheter kan man få se t. ex. hos 

Alopecurus pratensis, när den, som fallet är på vissa om 

våren öfversvämmade ängar (t. ex. på vissa delar af den 

torrlagda Näsb3^holmssjön i södra Skåne) så godt som ensam 

bildar vegetationen och alstrar stora, kraftiga, nedtill genom 

små öppna mellanrum .skilda tufvor. De m3’cket stora olik¬ 

heterna i axtypen (axvippa kort, tät, n. äggformig — lång, 

gles, utdraget C3dindrisk) framträda visserligen äfven under 

mera torftiga förhållanden, men en mängd små men karak¬ 

teristiska nyanser i växtsätt, strånas höjd, groflek, ställning, 

bladens färg, bredd, stälhiing etc. framträda bäst, då arten 
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växer under gynsamma närings- och fuktighetsförhållanden, 

så att hvarje tufva skjuter talrika kraftiga, väl utvecklade 

strån, hvarigenom ett genomsnittsuttryck kan erhållas af 

densamma. Det visar sig då en mångformighet så stor, 

att det liksom hos hafren torde vara svårt att finna två 

individer, som äro fullt lika och som med säkerhet repre¬ 

sentera samma lifstyp. 

De individuella olikheterna hos våra vildt växande 

trädslag äro ju också ofta frappanta nog. Det må blott 

erinras t. ex. om de talrika nyanserna i nötternas form 

hos olika stånd af hasseln eller om olikheter med afseende på 

tid för löfsprickning och löffällning (t. ex. hos bok och ek) 

o. s. v. 

Den stora mångformigheten är sålunda uppenbarligen 

ingenting särskildt utmärkande för de odlade växterna, 

fastän den hos dessa af helt naturliga skäl varit föremål 

för särskild uppmärksamhet och en renkultur af olika indi¬ 

vider hos dem hittills kommit ifråga i den största omfatt¬ 

ningen. 

Frågar man, på hvad sätt de talrika ofvannämnda lifs- 

typerna hos hafre uppkommit, så ligger det antagandet 

nära till hands, att de till en del uppkommit genom frivilliga 

korsningar från vissa utgångsformer, då hos detta sädesslag, 

ehuru det normalt är sjelfbefruktande, dock enligt erfaren¬ 

heten frivillig korsning lätt nog kan inträffa mellan i 

närheten af hvarandra växande olika sorter. Afsigtligt 

utförda korsningar mellan olika förefintliga lifstyper af hafre 

V) Det kan under sådana omständigheter synas egendomligt, 
att de ur en hafrepopulation renodlade individerna som regel visa 
sig konstanta. Oafsedt det, att klyfningar efter korsning mel¬ 
lan närstående lifstyper äro svåra att iakttaga, och att det sålunda 
kan vara tvifvelaktigt, om redan från början en fullständig konstans 
alltid föreligger äfven der så synes vara fallet, förtjenar emellertid på¬ 
pekas, att då vid Mendelska korsningsklyfningar bastarderna t. ex. 
af kärnfärgen årligen afspalta hälften individer med konstant kärn- 
färg, så tilltaga efterhand de senare procentiskt i populationen, 
\inder det att bastarderna aftaga och slutligen helt försvinna från 
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hafva också, såsom i en kommande redogörelse närmare 

skall belysas, visat, att en mängd olika kombinationer kunna 

uppkomma genom förenande på olika sätt af tvänne föräldra- 

typers egenskaper. Huru många utgångsformer, som behöfts 

för att åstadkomma den förefintliga mångformigheten, derom 

kan dock för närvarande näppeligen någonting sägas. 

en gifven areal. För konstansen hos individerna i en normalt sjelfbe- 
fruktande hafre-population kommer det sålunda an på, hurti ofta 
frivilliga korsningar inträffa mellan olika lifstyper. Dock torde kon¬ 
stansen hos hafre-lifstyperna äfven rubbas genom mutationer, hvar- 
om närmare i annat sammanhang. 

t. Karl Engelbrecht Hirn afled d. 16 april 1907 i 

Jyväskylä i Finland. Han var född d. 21 maj 1872, blef fil. 

dr 1901 och lärare vid finska klassiska Lyceet i Jyväskylä 

1899. Bland hans arbeten intages första rummet af hans 

stora »Monographia und Iconographia der Oedogoniaceen» 

(1900). Det supplement, som utkom förra året, bar titeln 

»Studien ueber Oedogoniaceen. 1.» Vi se häraf att han 

ämnat tid efter annan komma med fortsättning. Hans vän¬ 

ner beklaga hans plötsliga och oväntade bortgång. 

Raunkiær, C., Planterigets Livsformer og de¬ 

res Betydning for Geografien. Med 77 Figurer i Texten. 

132 s. 8:o. Kjøbenhavn. Nordisk Forlag. 1907. 

Detta arbete är en omarbetad och tillökad öfversätt- 

ning af förf:s »Types biologiques pour la géographie bota¬ 

nique» (i Overs, k. danske Videnskabern. Selsk. Forh. 1905) 

Förf. lägger särskildt vikt på de egendomligheter i bygg¬ 

naden (specielt beträffande knopparne), hvarigenom växterna 

sättas i stånd att öfverlefva de ogynnsamma årstiderna. 

De biologiska typerna äro »Luftplanter (Fanerofyter), Jord- 

fladeplanter (Kamæfyter), Jordskorpeplanter (Hemikryptofy- 

ter). Jordplanter (Kryptofyter) och Therofyter», hvilka grup¬ 

per åter indelas i flera underafdelningar, inalles 30. De 

många figurerna underlätta läsningen af detta intressanta 

arbete, 
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Ett par upplysningar angående den snart 
utkommande förteckningen öfver 

Skandinaviens mossor. 

Af Hj. Möller. 

Förteckningen är med afseende på ordningar och 

familjer samt deras inbördes följd upprättad i enlighet med 

systemet i Engler och Prantl: Die natürlichen Pflanzen¬ 

familien och sålunda något afvikande från AdolfEngler: 

Syllabus der Pflanzenfamilien (3:dje uppl. 1903). Med afseende 

på släktenas inbördes förhållande och deras begränsning 

har jag deremot med få afvikelser, dikterade af nyare under_ 

sökningar, följt S. O. Lindberg: Musci scandinavici in 

systemate novo naturali dispositi (1879) med de ändringar, 

som gjorts i Lindberg och Arneil: Musci Asiæ borealis 

(1889, 1890). 

Samma författares arbeten har jag också till största 

delen följt med hänsyn till nomenklaturen och arternas in¬ 

bördes förhållande liksom B. K a al a as gjort i sitt arbete: 

Levermosernes udbredelse i Norge, och Braithwaite för 

löfmossornas vidkommande gjort i det stora verket: The 

british moosflora (1887—1905). Afvikelser från Lindbergs 

arbeten förekomma i synnerhet inom Hypnaceernas grupp 

och har jag därvid som rättesnöre begagnat dels ofvannämde 

Braithwaite dels Limpricht: Die Laubmoose Deutsch¬ 

lands, Oesterreichs und der Schweiz. 

Då en del nya namnkombinationer tillkommit och då 

det ej kan anses lämpligt, att dylika för första gången pub¬ 

liceras i en förteckning af ifrågavarande slag, vill jag här 

nedan meddela dem. 

Martinellia ornithopodioides = Scapania ornithopodioides Wither 

» Bartlingii = .Scapania Bartlingfii Nees 

» Kaurinii = Scapania Kaurini Ryan 

» compacta = Scapania compacta (Roth) Lindenb. 

» aspera = Scapania aspera Bern. 

» gracilis v. laxifolia = Scapania gracilis v. laxifolia (Carr.) Kaal. 

» nemorosa v. alata == Scapania nemorosa v. alata Kaal. 

Bot. Not. 1907. 
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A'lartinellia verrucosa — Scapania verrucosa Heeg 

* undulata v. rivularis =■ Scapania undulata v. rivularis ( Hüben) 

Bomans. & Broth. 

» Jorgensenii = Scapania Jörgensenii Schiffn. 

» paludosa = Scapania paludosa C. Müll. 

» irrigua v. alpina = Scapania irrigua v. alpina Bryhn 

» remota = Scapania remota Kaal. 

» hyperborea = Scapania hyperborea Jörgens. 

» helvetica = Scapania helvetica Gottsche 

Jungermannia sphærocarpa v. lurida = Jungermannia lurida Dum. 

Didymodon denudatus v. alpinus = Dicranodontium longirostre v. 

alpinum (Schimp.) Milde 

Anisothecium crispum v. lentum = Dicranella Schreberi v. lenta 

(Wils.) Limpr. - 

Swartzia Hagenii = Ditrichum Hagenii Ryan 

Oncophorus strumifer v. scabrior = Cynodontium strumiferum v. 

scabrior Hag. 

» laxiretis = Cynodontium polycarpum v. laxirete Dixon 

» fallax —- Cynodontium fallax Limpr. 

Fissidens adiantoides f. submersus = Schistophyllum adiantoides 

f. submersum Arn. 

Leersia mutica = Encalypta mutica Hag. 

» extinctoria v. obtusa = Encalypta vulgaris v. obtusa Br. germ. 

» » V. apiculata — Encalypta vulgaris v. apiculata 

Br. germ. 

» laciniata v. microstoma = Encalypta ciliata v. microstoma 

(Bals. & De Not.) Schimp. 

Tortula latifolia v. eucalyptrata = Tortula eucalyptrata Lindb. 

» pusilla V. incana = Pterygoneuron cavifolium v. incanum 

(Br. germ.) Jur. 

» Heimii v. obtusifolia = Pottia Heimii v. obtusifolia (R. Br.) Hag. 

» commutata = Pottia commutata Limpr. 

Barbula rubella v. intermedia = Didymodon rubellus v. interme¬ 

dius Limpr. 

» alpigena'= Didymodon alpigenus Vent. 

» glauca —■ Didymodon glaucus Ryan • 

» valida = Didymodon validus Limpr. 

» rufa V. sublævis — Didymodon rufus v. sublævis Kaal. 

» rubra = Didymodon ruber Jur. 

Grimmia ericoides v. epilosa = Racomitrium canescens v. epilosum 

H. Müll. 

» ericoides v. stricta = Racomitrium canescens v. strictum 

Schlieph. 
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Grimmia microcarpa v. validior — Racomitrium sudeticiim v. vali¬ 

dius Jur. 

» incurva v. Hagenii = Grimmia Hageni Kaur. 

» apocarpa v. tenera = Schistidium apocarpum v. tenerum (Zett. ) 

Hag. 

» alpicola v. latifolia = Schistidium alpicola v. latifolium Zett. 

Tetraplodon bryoides v. cavifolius ™ Tetraplodon mnioides v. cavi- 

folia vSchimp. 

Pohlia albicans v. glacialis = Webera albicans v. glacialis (.Schleich.] 

Schimp. 

» lutescens = Webera lutescens Limpr. 

» subannulata = Webera subannulata Philib. 

» tenuifolia = Webera tenuifolia (.Schimp.) Bryhn 

» torrentium — Webera torrentium Hag. 

» carinata = Webera carinata (Brid.) Limpr. 

» rubella = Webera rubella Philib. 

» nutans v. pseudocucullata = Webera nutans v. pseudocu- 

cullata Limpr. 

» nutans v. strangulata = Webera nutans v. strangulata (Nees) 

.Schimp. 

» nutans v. sphagnetorum = Webera nutans v. sphagnetorum 

Schimp. 

» nutans v. turbinata = Webera nutans v. turbinata Bomans. 

» cruda v. minor = Webera cruda v. minor Schimp. 

» » V. alpina = Webera cruda v. alpina Hag. 

>> polymorpha v. affinis = Webera polymorpha v. affinis (Hoppe 

& Hornsch.) Schimp. 

Sphærocephalus palustris v. imbricatus = Aulacomnium palustre 

V. imbricatum Br. eur. 

Leskea tectorum v. scabriuscula = Pseudoleskea tectorum v. sca- 

briuscula Jörgens. 

Amblystegium curvicaule v. patulum = Hypnum curvicaule v, 

patula Hag. 

» chrysophyllum v. tenellum = Hypnum chrysophyllum v. tenel¬ 

lum Schimp. 

» sulcatum = Hypnum sulcatum Schimp. 

» uncinatum v. subjulaceum = Hypnum uncinatum v. subjulaceum 

Br. eur. 

* uncinatum v. abbreviatum = Hypnum uncinatum v. abbrevia- 

tum Br. eur. 

» unicatum v. gracilescens = Hypnum uncinatum v. graciles¬ 

cens Br. eur. 
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Amblystegium uncinatum v. plumosum = Hypnum uncinatum v 

plumosum Schimp. 

» fluitans v. falcatum = Hypnum fluitans v. falcatum Schimp. 

» purpurascens = Hypnum purpurascens (Schimp.) Limpr. 

» purpurascens v. brachydictyum = Hypnum purpurascens v. 

brachydictyon Ren. 

» purpurascens v. Rotæ = Amblystegium fluitans v. Rotæ (De 

Not.) Tolf 

» pseudofluitans = Hypnum pseudofluitans (Sanio) Klinggr. 

» ochraceum v. flaccidum = Hypnum ochraceum v. flaccidum 

Milde 

» ochraceum v. complanatum = Hypnum ochraceum v. com¬ 

planatum Milde 

» ochraceum v. filiforme = Hypnum ochraceum v. filiforme Limpr. 

» ochraceum v. ovatum = Hypnum ochraceum v. ovatum Kaal, 

» palustre v. laxum = Hypnum palustre v. laxum Schimp. 

» polare v. falcatum = Hypnum polare v. falcatum Bryhn 

» Richardsonii v. lanatum = Hypnum Richardsonii v. lanatum 

Bryhn 

» cordifolium v. lanatocaule = Hypnum cordifolium v. lanato- 

caule Bryhn 

» sarmentosum v. fallaciosum = Hypnum sarmentosum v. falla¬ 

ciosum Milde 

» sarmentosum v. fontinaloides = Hypnum sarmentosum v. fon- 

tinaloides Berggr. 

» solitarium = Hypnum solitarium Hag. 

Hypnum rusciforme v. lacustre = Rhynchostegium rusciforme v. 

lacustre Mosén 

» murale v. arcticum = Rhynchostegium murale v. arctica Hag. 

» velutinum v. polygamum = Brachythecium velutinum v. poly- 

gamum Ryan 

» collinum v. Bryhnii = Brachythecium collinum v. Bryhnii Kaur. 

» viride v. majus = Brachythecium populeum v. majus Br. eur. 

» » V. amoenum — Brachythecium populeum v. amoenum 

(Milde) Limpr. 

» Starkei v. complanatum = Brachythecium Starkei v. com¬ 

planatum Limpr. 

» gelidum = Brachythecium gelidum Bryhn 

» glaciale v. dovrense = Brachythecium glaciale v. dovrense 

Limpr. 

» saltense = Brachythecium saltense Hag. 

» rivulare v. longifolium = Brachythecium rivulare v. longi- 

folium Bryhn 
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Hypnum Ryani — Brachythecium Ryani Kaur. 

» Rotæanum v. cylindroides = Brachythecium Rotæanum v. 

cylindroides Limpr. 

» albicans v. dumetorum = Brachythecium albicans v. dume¬ 

torum Limpr. 

» albicans v. julaceum = Brachythecium albicans v. julaceum 

Warnst. 

» trichoides v. atrichum = Camptothecium nitens v. atrichum 

Kindb. 

» lutescens v. fallax = Camptothecium lutescens v. fallax (Philib.) 

Breidl. 

Pseudoleskea filamentosa = Lescuræa filamentosa (Dicks.) Lindb. 

» filamentosa v. brachycladus = Pseudoloskea atrovirens 'v. 

brachyclados (Schwægr.) Br. eur. 

Campylium stragulum = Hypnum stragulum Hag. 

Ctenidium molluscum v. subplumiferum = Hypnum subplumiferum 

Kindb. 

Stereodon arcuatus v. condensatus = Hypnum Lindbergii v. con¬ 

densatum Berggr. 

» arcuatus v. elatus = Hypnum Lindbergii v. elatum Schimp. 

» arcuatus v. demissus = Hypnum Lindbergii v. demissum Schimp. 

» Bambergeri v. condensatus = Hypnum condensatum Schimp. 

» pseudofastigiatus = Hypnum pseudofastigiatum C. Müll. & 

Kindb. 

» fastigiatus v. mitodes = Hypnum fastigiatum v. mitodes (Hag.) 

Hag. 

» Sauteri = Hypnum Sauteri Br. eur. 

» polyanthus v. alpicola = Pylaisia polyantha v. alpicola Kindb. 

» suecicus V. julaceus = Pylaisia suecica v. julacea Bryhn 

» subrufus V. sericeus = Orthothecium intricatum v. sericeum 

Br. eur. 

Isopterygium elegans v. nanum = Plagiothecium elegans v. nanum 

(Jur.) Walth. & Moi. 

Kalmar den 7 April 1907. 

Bot. Not. 1907. 10 
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Phyteutna nigruiri H. W. Schmidt i Svërige. 
Härom skrifvef läroverksadjunkten E. Colliander 

i bref till utg. : »Den upptäcktes sommaren 1905 af folkskole¬ 

inspektören C. A. Nordlanderå Gräfte bys utägor i Stöde 

socken i-Medelpad. Växtlokalen är en äng, bevuxen med 

örter och gräs, samt belägen c:a 60 m. öfver hafvet. Väx¬ 

ten förekommer med blommande individ i hundratal och 

med endast bladrosetter i tusental på ett område af ett hek¬ 

tar, hvaraf ungefär hälften nyligen uppodlats. Af alla om¬ 

ständigheter att döma är växten här fullt spontan, utgör en 

relikt, analog med Phaca alpina L.» 

Vi meddela här beskrifning å arten. 

Rotbl. endast obetydligt hjärtlika, enkelt eller ojämnt 

naggade, de därpå följande bl. skaftade, äggrunda, kort 

tillspetsade, mot basen hastigt afsmalnande (ej något hjärt¬ 

lika som hos spicatum) och grundt naggsågade, de öfversta 

aflånga 1. lansettlika. Blomhufvudet beskrifves vara äggrundt 

1. klotformigt, sällan cylindriskt; på de sedda svenska exem¬ 

plaren var det cylindriskt, ofta rätt långt. Blr mörkvio¬ 

letta (i utlandet äfven, sällan, hv. 1. gula). Stångarsträngar 

n, glatta. 

Arten tyckes mest vara subalpin och dess utbredning 

går från Pyreneerna till Transsylvanien och i norr till mel¬ 

lersta Tyskland. Den är äfven anträffad som förvildad, t. 

ex. i Schlesien. - 

Arten står så nära Ph. spicatum, att några förf., ss. 

Schott i Öster. bot. Zeit. 1891, förenat dem båda till en art. 

emedan de ansett sig hafva funnit öfvergångsformer af icke 

hybrid natur. Andra påstå att det finnes verkliga hybrider. 

Då Ph. spicatum uppträder i Norge, vore det således 

ej så märkvärdigt, om den närstående Ph. Jiigrum uppträdde 

som vild i Sverige. Att den senare nu blifvit funnen på 

ett ställe i massa synes oss ej tala härför, men blifvande 

undersökningar kunna kanske visa att arten har en större 

utbredning här. Den t3"ckes dock under alla förhållanden 

fått säkert rotfäste i Medelpad. 
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Botaniska Sektionen af Naturvetenskapliga 
Studentsällskapet i Upsala. 

Den 3 maj 1906. 

1. Fil. kand. J. Ljungqvist föredrog om äegagrbpila- 

former af Scytonerna figuratum Ag. och S. rnyochrous Ag. 

funna i stort antal i Mästermyr på Gotland. 

2. Professor Th. M. F ries föredrog om »jerikorosor», 

med hvilket namn såväl i den botaniska litteraturen som i 

folkföreställningen ett flertal olika växtformer betecknats. 

Den 15 maj 1906. 

1. Fil. lic. C. O. Norén redogjorde för pollentetra- 

dens uppkomst och pollenslangens utveckling hos Juniperus 

communis. 

2. Fil. lic. H. Kylin meddelade iakttagelser öfver en 

regelbunden växling af cystokarpie- och gonidiogonbärande 

individ af Harveyella mirabilis vid svenska västkusten. 

3. Docenten N. Svedelius demonstrerade en sam¬ 

ling hafsalger från Västindien, hufvudsakligen sifoneer, in¬ 

samlade af M. A. Howe. 

4. Fil. kand. T. Lagerberg föreläde en af honom 

vid Eksjö tagen Cordyceps-ecct. 

Den 18 sept. 1906. 

1. Professor O. Juel demonstrerade botaniska träd¬ 

gårdens ylso//a-arter. 

2. Fil lic. C, Skottsberg föredrog om algformatio¬ 

nerna i södra Ishafvet. 

3. Professor O. Juel föreläde Carduus nutans från 

Sala backe 2 km. nordost om Upsala. 

Den 2 okt. 1906. 

1. Docenten N. Svedelius föredrog om algvegetatio¬ 

nen på ett korallref vid Galle (Ceylon). 

2. Fil. lic. H. Kylin föredrog om reproduktionsor- 

ganen hos Chantransia efßorescens (J. G. Ag.) Kjellm. Med 

denna art identifierade föredraganden Rhodochorton chan- 

transioides Reinke. 
Bot. Not, 1907. 
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Den 16 okt. 1906. 

1. Professor O. Juel föredrog.om angiospermernas 

befruktning ocb redogjorde därvid särskildt för af honom 

utförda undersökningar öfver befruktningen och endosperm- 

bildningen hos Saxifraga granulata. 

2. Fil. d:r H. Witte föredrog om aërenkym hos Z.v- 

simachia vulgaris. 

Den 30 okt. 1906. 

1. Docenten R. Sernander föredrog om förekom¬ 

sten af Stipa pennata i Sverige. Föredr., som besökt de 

två enda kvarvarande svenska lokalerna för denna växt, 

påpekade, att dessa med sina örtbackar på öfvergång till 

törnsnår äga en tydligt sydost-europeisk prägel. Vidare 

framhölls, att om också Stipa pennata troligen tillhör den 

i slutet af ancylus-tiden i Sverige inkomna Altai-floran, den 

formation, hvari den för närvarande förekommer i vårt 

land, närmast är att anse som en relikt från subboreal tid. 

En öfversikt af de tydligt framträdande subboreala lagren 

i traktens torfmossar och kalktuffer lämnades. 

2. Fil. stud. G. Samuelsson föredrog om de ädla 

löfträdens forna utbredning i öfre Österdalarna. 

3. Fil. stud. Th. C. E. Fries föreläde två nya Taraxa- 

ca af ceratophorum-grvep^en, insamlade af föredr. vid Vassi- 

jaure i Torne lappmark. 

Den 13 nov. 1906. 

1. Fil. lic. H. Kylin föredrog om algvegetationen 

vid Sveriges västkust. 

2. Fil. lic. C. O. Norén föredrog om abnormiteter i 

embryosäckmodercellens, arkegonets och pollenslangens 

utveckling hos Juniperus communis. 

Den 28 nov. 1906. 

1. Fil. lic. C. Skottsberg föredrog om Macrocystis 

pyr if er a. 

2. Fil. d:r H. Witte föredrog om förädlingsmetoderna 

vid Svalöf. 
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Cirsium acaule (L.) Scop. 

Som nordligast iakttagna fyndort för denna växt inom 

Sverige angifves Fmköping, hvar den dock för länge sedan 

gått ut. (Jemför Thedenii flora 1871: »Vid Enköping finnes 

den icke numera»; Hartman’s flora, ll:te uppl. 1879: »Fordom 

äfven i Upl. vid Enköping»). 

Vid sådant förhållande torde förtjena omnämnas, att 

denna växt åter blifvit funnen å en ort inom Upland, ännu 

ett stycke nordligare än Enköping. Den observerades af 

mig som först hösten 1905 c:a ^/3 kilom. S. W. från Lurbo 

gård (i Upsala, Näs socken) å en backsluttning, tätt i skogs- 

brynet. Beståndet, omfattande något 20-tal individer, sam¬ 

lade å en fläck af c:a 1 meters genomskärning, iakttogs 

ånyo i Augusti sistlidne sommar, då i rik blomning, 

Carl Th. Mörner. 

Anmerkning. 

For at forebygge misforstaaelse skal jeg oplyse, at 

den i Hr lektor Dr. Hedlunds afhandling s. 54 omtalte ud¬ 

bredelse og fordeling af de fire Sorbusformer ved Pors¬ 

grund gjælder det fra gammel tid bekjendte voksested for 

5. avvancnsis Hedl. (= 5. intermedia A. Bl. non Ehrh.) — 

nemlig den steile siluriske skraaning längs Gunneklevfjor¬ 

den mellem Kulletangen og Øienkast — med nærmeste 

omgivelser, derimod ikke Porsgrundsegnen i sin helhed, 

hvor selvfölgelig 5. aidcnparia L. er langt hyppigere end de 

andre former. 

Holmestrand ^^4 1907 
Joh. Dyring. 

Linnéanska växter i Lund. 

Ett och annat exemplar, som uppgifves vara erhållet 

från Linné, anträffas någon sällsynt gång bland Lunds 

botaniska institutions herbarier, tillochmed bland mossorna. 

Men en särskild samling finnes med påskrift: »Herbarium 

Linneanum». Å baksidan utaf 35 ark i detta herbarium 

linnes antecknad!: »Linné P.», å 12 stycken: »Linné f.». Å 
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framsidan har Linné vanligen skrifvit växtens namn och 

ett par gånger är därunder tillagdt med annan handstil: 

»Linné scripsit». Dessutom finnas 19 ex., å hvilka stilen 

hos artnamnet tyckes tillhöra Linné P. eller å hvilka står: 

»H. U.» (Plortus Upsaliensis). 

Några exempel anföras här, hvari de ord, Linné P. 

skrifvit å arkens framsida, äro kursiverade. 

(Dianthus) superbus Lapp., 

på baksidan: Solander. 

Sagina procumbens, 

på baksidan: 

Sagina Fl. suec. 148? Löfl. 

crescit erectior q. suecica, fiuentem non vidi Löfl. 

Rotang Koewang Flagellaria indica 

Etiketten till en Hordeum från S. Ybes är underteck¬ 

nad med namnet Lo ef lin g. Annars finnes med 1 undan¬ 

tag icke någon fastklistrad etikett. 

Bredvid dessa växter ligga 14 ex., å hvilka alla nam¬ 

nen synas vara skrifna af Osbeck, att döma af 2 ex., å 

hvilka finnes anteckningen: »scripsit Osbeck». Det ena 

arket, med Lonicera Diervilli, bär anteckningen: »Hasslöfs 

trädgård». ~ _____ (Utg.) 

t. Frans Reinhold Kjellman afled i Upsala den 

22 april 1907. Han var född den 4 nov. 1846 på Bromö i 

Torsö pastorat i Västergötland, blef docent 1872, e. o. pro¬ 

fessor 1883 och ordinarie professor i botanik i Upsala 1899. 

Därigenom att han deltog i flera polarexpeditioner, öfver- 

vintrade på Spetsbergen och å Tschuktscherhalfön, blef han 

i tillfälle att mångsidigt och med stor framgång behandla 

den arktiska vegetationen, såväl betäffande fanerogamer 

som alger. Ai hans Handbok i Skandinaviens hafsalgflora 

utkom tyvärr ej mer än första häftet, men en del af fort¬ 

sättningen lär vara någorlunda färdig i manuskript. Äfven 

åt den öfriga inhemska' floran riktade han sin uppmärksam¬ 

het, Att hans lärareverksamhet varit synnerligen frukt- 
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bringande, kan man lättast se utaf de »Botaniska studier», 

som hans dåvarande och forne lärjungar publicerade, då 

han fyllde 60 år. De af honom utgifna arbetena äro många 

och värdefulla. 

Reseanslag. Vid Kristiania universitet hafva föl¬ 

jande stipendier i år utdelats: 1) åt prof. Wille 200 kr. för 

algologiska undersökningar i södra Norge; 2) åt konserva¬ 

tor Ove Dahl 300 kr. för undersökningar hufvudsakligen 

i gränsfjällen mot Bergens stift; 3) åt d:r O. Johan-Olsen 

300 kr. för en mykologisk undersökningsserie på Västlandet; 

4) åt öfv erläraren J oh. Dy ring 180 kr. till botaniska under¬ 

sökningar vid Langesundsfjorden; 5) åt kand. B. K a al aas 

200 kr. för br^^ologiska undersökningar på Västlandet; 6) 

åt öfverlärare O. Nyhuus 200 kr. för fortsatt undersökning 

af Österdalens flora; 7) åt kand. Idar Handagaard 250 

kr. för insamling af norska växtnamn samt blågröna alger 

östanfjälls och nordanfjälls i Norge; 8) åt stud. Oscar Ha¬ 

gem 250 kr. för mykologiska undersökningar på Västlan¬ 

det; och 9) åt stud. Olaf B. Viig 250 kr för att studera 

den marina algfloran på öarne utanför Ålesund. 

Lindman, C. A. M., A Linnean Herbarium in 

the Natural History Museum in Stockholm. 1. Mo¬ 

nan dria—Tetrandri a. 8:o. 57 s. 1907. Arkiv f. Bot. 7 n:o 3. 

I Riksmusei botaniska afdelning i Stockholm flnnes 

nu ett »Herbarium Linneanum», innehållande omkring 2000 

växter. De härstamma dels från Linné, fader och son, 

dels från Upsala botaniska trädgård på Linnés tid. De 

hafva kommit till museet med herbarier, som tillhört Linné 

fll., Clas Alströmer, L. J. Montin och Solander. För 

de.ssa herbarier redogöres närmare. 

Växtförteckningen är.ordnad efter Syst. Veg. ed. 13 

och Suppl, plant., och en del af de å herbariearken gjorda 

anteckningarne meddelas. 

Westerlund, C. G., Stud ier öfver de svenska 

formerna af Alchemilla vulgaris L. 31 s. 4:o. Norr¬ 

köping 1907, (Redogörelse för allmänna läroverken i Norr- 
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köping och Söderköping under läsåret 1906—1907.) Pris 

hos förf.: 1 kr. 

Förf. meddelar här utförliga beskrifningar och då han 

varit i tillfälle att granska flera enskilda och allmänna insti¬ 

tutioners herbarier, så är han i tillfälle att anföra speciella 

lokaler i de fall, då arten ej var allmän i den ifrågavarande 

provinsen. 

A. plicata finnes på Gottland, från Södermanland till 

Dalarne samt i Dal och Värmland. 

A. Wichtirce går från Södermanland till Lule Lapp¬ 

mark. 

A. oxyodonta däremot tyckes endast vara iakttagen 

på ett par ställen i Medelpad och vid Storvik. 

A. Murbeckiana går från Södermanland till Ånger¬ 

manland. 

A. glomevulans är funnen från Dalarne till Torne 

Lappmark. 

A. filicaulis är allm. i Skåne, sedan spridd upp till 

Ångermanland, men af förf. ej sedd från Blekinge, Bohus¬ 

län, Östergötland, Närke, Dalarne eller Härjedalen. 

Af A. pratensis (jfr Bot. Not. 1899 s. 53) har förf. endast 

sett ett gammalt ex. (som Lindberg f. förut fört till nämnde 

art). Lokalen är: »Scania», ditskrifyen å herbariebladets 

baksida med annan hand än »Alchemilla vulgaris Linn.» 

A. acutangula går från Skåne till Jämtland. 

A. micans sträcker sig upp till Härjedalen^ men är 

ännu icke sedd från Småland, Halland, Bohuslän och Öland. 

A. Sliber enata går visserligen från Skåne till Norrbot¬ 

ten, men är ännu icke noterad från Halland, Bohuslän, Dal, 

Östergötland och Gottland. 

A. pastoralis går upp till Jämtland, men är ej sedd 

från Blekinge eller Öland. 

Stående mellan de 2 sistnämnda är följande nya art, 

hvars beskrifning här aftryckes: 

A. snbglobosa C. G. Westcrl. — Mittelgross — ziem¬ 

lich gross und meist ziemlich kräjtig, gräulich blaitgrün 
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oder dnnkelgelhgviin, in der Sonne rasch trüb braunpurpurn 

sich färbend. Stengel oft zahlreich (—6), meist bogig aufstei¬ 

gend, gewöhnlich doppelt so lang als die Blätter, in ihrer 

ganzen Länge mit unten dichteren, oben mehr lockeren, 

ziemlich langen, Avagrecht abstehenden oder oft abwärts 

gerichteten, etwas schimmernden Haaren bedeckt. Grund- 

blätter ziemlich klein, dick und lederartig, kreisrund, ± gefal¬ 

tet, getrocknet sehr steif, mit den Endlappen sich berührend 

oder gewöhnlich (auch beim Trocknen) mehr oder weniger 

(an den unteren Blättern oft ziemlich breit) deckend, ober- 

seits gräulich blaugrün oder dunkelgelb grün, unterseits grau¬ 

grün oder blassgrün, beiderseits (unterseits schwächer) mit 

ziemlich langen, ± abstehenden, besonders in der Jugend 

stark seidig glänzenden Haaren besetzt, meist nicht braunge¬ 

fleckt; Lappen 9 (—11)^ ziemlich tiej (bis zu Vs der 

Spreitenlänge getrennt), an der Spitze meist etwas gestutzt 

an den unteren Blättern breit und rundlich, an den oberen 

parabolischdreieckig oder dreieckig; Zähne jeder seits 5—9, 

zietnlich gross, reichlich und lang gewimpert, mit oft langem 

Haarpinsel an der Spitze, an den unteren Blättern gleich- 

mässig, entweder kurz und breit, abgerundet, warzenförmig 

oder etwas länger, stumpf, konisch, an den oberen mehr 

verlängert und :Espitz, ungleich, an den obersten sägeförmig, 

an allen vorgestreckt oder abstehend (nicht zusammennei¬ 

gend); Stiele von oft i abwärts gerichteten Haaren reich¬ 

lich behaart. Grundblattstipeln unten farblos oder schwach 

gefärbt, oft mit T violett angehauchten Öhrchen. Stengel¬ 

blätter ziemlich klein oder mittelgross, kurz gestielt (das 

unterste oft ausgenommen), die unteren und mittleren mit 

kurzen und breiten, unregelmässig stumpfgezähnten, abste¬ 

henden Lappen. Inflorescenz ziemlich breit, gewöhnlich 

schon aus dem Winkel des 1. oder 2. Stengelblattes anfan¬ 

gend, mit ziemlich abstehenden Ästen, oben doldentraubig. 

Blüten zienüich gross (2,5—3,5 mm lang und 3,5—4 mm breit) 

erst grüngelblich, zuletzt dunkelgelb, ziemlich geknäuelt oder 

fast doldig gebüschelt; Kelchbecher so lang als die Kelch- 
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blatter, gaiis kahl, mit stark abgerundeter Basis, in Frucht 

fast kugelig; Kelchblätter gegen die Fruchtreife oberseits 

schön braunpurpurn gefärbt. Blütenstiele kahl, memlich 

ausgezogen, die untern etwa so lang als die Blüten, die 

Obern als die Kelchbecher oder länger. — Offene, mehr 

trockene Orte. 

Denna art intager en mellanställning mellan A. sub- 

erenata och A. pastoralis, men är väl skild från båda. Från 

den förre skiljer den sig i synnerhet genom sin gröfre växt. 

sin rikligare, skimrande hårbeklädnad, sina tjocka och fasta, 

veckade jordblad, den egendomliga olikheten i jordbladens 

tandning samt genom bredare, mer rikblommig inflorescens 

och större, mera gyttrade blommor med mera rundade 

fruktbägare. Från den senare, som den till habitus ofta 

liknar, kännes den lätt igen på det vanligen glesare indu- 

mentet (i synnerhet upptill på stjälkarna samt på bladens 

undersida), de runda bladen med den karakteristiska tand¬ 

ningen, de längre blomskaften och större blommorna samt 

de alldeles glatta, rundade fruktbägarna. 

Utbredning. V. Götland: Sandhems sn, Dintestorp, 

‘**/7 1895, och Grimstorp, VII. 1895; Esstorp, Mösseberg, 

1899 (omnes leg. O. Nordstedt). Närke: Tysslinge sn, Latorp 

(E. Adlerz, 1901). Hälsingland: Hudiksvall, vid nya 

kyrkogården och Kristineberg (C. G. W., 1904 & 1905). 

Medelpad: Stöde sn, Kärfsta (E. Collinder, ^^/7 1905); Borgsjö, 

Byn (id., 1«/« 1904). 

Följande nya former- beskrifvas: A. alpestris v. sub- 

reniformis från skåne och Jämtland. — A. glomerulans f. 

glabrior och f. dasycalyx — A. pastoralis f. praticola. 

Schedae operis quod inscribitur Plantae Fin- 

landiae Exsiccatae e Museo botanico universitatis 

Helsingforsiensis distributae. Fasc. 1—8, n:ris 1—400. 

Helsingforsiæ 1906. 

-Då detta vackra exsickatverk utgår i ett ringa antal 

exemplar, var det lämpligt att etiketterna särskildt publi- 
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Gerades. Vi göra här ett och annat utdrag. Harald Lind¬ 

bergs namn förkorta vi till Lindb. f. 

77 a. Festuca sabulosa (Anderss.) Lindb. f. ersätter F. 

glauca Auet. Scandin. med î. cæsia Auct. »Cæspitibus den¬ 

sis, foliis crassis, rigidis et pungentibus, vaginis magnis 

persistentibus laminas emortuas deficientibus, sæpe fere 

luteis, nitidiusculis a F. ovina aperte diversa est. E F. glauca 

Lam. foliis rigidis, epruinosis, pungentibus et præsertim 

culmo saltem in parte superiore cum rachi dense puberulo 

differt. F. cæsia Sm. in Engl. bot. omnino diversa est, quod 

e descriptione et tabula 1. c. [t. 1917 (1808)] clare apparet. 

Verisimiliter Mari Baltico propria est». 

99 Eriophoriim intercedens Lindb. f. vid hvilken Lindb. 

f. lemnar följande beskrifningar: 

1. Culmo humili, sat crasso, spica lanigera hemi- 

sphærica, densissima, lana sericeo-argentea, squamis mediis 

angustis, longe et sensim acute acuminatis, opacis, antheris 

(in statu sicco) 0,7 mm. longis — E. Scheuchseri Hoppe. 

2. Culmo sat humili, sat crasso, spica lanigera rotun- 

dato-obovata, densa, squamis mediis triangulari-lanceolatis, 

acutiusculis vel acutis, margine plus minus hyalinis, antheris 

(in statu sicco) 1.2—1.4 mm longis. — E. intercedens Lindb. f. 

a. Lana rufa ... var. rufescens (Anderss.) Lindb. lil. 

b. Lana pallide rufescente .. var. medium (Anderss.) 

Lindb. fil. 

3. Culmo altiore, graciliore, spica lanigera obovata, 

minus densa, rufa, squamis mediis sat latis, ovato-lanceola- 

tis, obtusis, tantum in parte media opacis, ceterum hyalinis, 

antheris linearibus, 2.2 mm longis (in statu sicco). E. Chamis- 

sonis C. A. Meyer. 

Sistnämnda art anses identisk med E. russeolum Fr. 

Nov. mant. 3. 

(Däremot synes oss E. Scheuchseri v. Chamissonis F. 

Nyland, (jfr. Krok o. Almqv. Sv. Flor. f. skolor, 1, 9:de uppl.) 

vara identisk med E. intercedens. Då E. medium af Anders¬ 

son publicerades i april 1857, men E. rufescens i maj 1857, 
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synes det oss nödvändigt att, då man uppfattar växten som 

art, artnamnet >^mediiim» bibehålies, och ej något nytt bildas, 

samt att ^yrufescens» föres som var. till »rnediuni». — Eget 

är att se, huru olika skilda förff. framställt proportionerna 

af ståndarnes olika delar hos nämnda 3 arter. N. J. Anders¬ 

son framhåller huru många gånger knappame äro kortare 

än strängarne. Krok och Almqvist omtala huru många 

gånger knapparne äro längre än breda. Lindb. f. anger 

knapparnes längd (i torrt tillstånd) i mm. — Utg.) 

134. I Europa lär icke finnas den äkta Carex pedifov- 

mis C. A. Meyer, hvarför C. rhisodes Blytt Enuni. pl. Christ, 

i stället godkännes som underart af pediformis. 

221. Med den här utdelade Rammadus auricomus L. 

V. fallax Wimm. anses R. auricomus X cassubicus Neum. 

Sv. Fl. vara identisk, i synnerhet som R. cassubicus är säll¬ 

synt i Finland, men nämnda var. ej. (Där hybriden är 

iakttagen i Sverige, tro vi däremot vanligen de båda arterna 

iakttagits. — Utg.) 

348. Euphrasia Reuteri Wettst. anses af Lindb. f. som 

egen art. Sjm.: E. stricta X curta? Wettst.; E. stricta v. 

pilifera Kihlm. 

354. Euphrasia fcunica Kihlm. kallas E. hirtclla ]orå. 

V. femiica (Kihlm.) Lindb. f. 

' 383. Imda salicina L. v. subhirta C. A. Mey. förekom¬ 

mer i östra delen i Finland och a glabra Beck i västra. 

(Hos a äro de nedre bladen sällan på medelnerven försedda 

med glesa och .sträfva hår. Hos v. subhirta finnas hår såväl 

på stjälkens nedre del som på de nedre bladens nerver. 

Då hårigheten hos svenska ex. anföres som varierande, 

hafva vi undersökt ex. i Lunds univ. herb, och funnit ex., 

som enl. beskrifningen kunnat räknas till v. subhirta, från 

Resmo, Vickleby alvar och Köpings tall å Öland samt Heide 

på Gotland, men dessutom äfven från Uddekulla i Yslig s:n 

i Halland, Götlunda i Nerike, Sala i Västm., Omberg i Ög., 

Mösseberg och Kinnekulle i Vg. samt Belteberga, Näsbv- 
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holm, Gluggstorp i Sk. Från flera af dessa lokaler voro 

dock håren å såväl blad som stjälk mera sparsamma. — Utg.) 

Ny svensk litteratur. För att undvika kollision 

kommer litter atur öfversikten i den vanliga formen att upp¬ 

höra, sedan s*ammanställningen för år 1906 meddelats i föl¬ 

jande häfte. I dess ställe skall i h var je häfte meddelas titlar 

å i Sverige utkommen ny botanisk litteratur med eller utan 

åtföljande kort referat, men vi afstå ifrån att försöka få 

med alla titlarne. 

Beckman, N., Karl von Linnés Västgötaresa i utdrag. 12:o. 

79 s. För skola och hem. 25. Svensk Bokskatt, utgif- 

veri af J. A. Lundell och Ad. Noréen. — Personnamn 

brukade förr alltid skrifvas med samma bokstäfver, som 

personen sjelf vanligen använde. Hvarför förfalskas 

numera Carl till Karl, då både på titelbladet och under 

företalet till originalarbetet står Carl, liksom å tusen¬ 

tals andra ställen. 

Berlin, N. J., Läsebok i naturlära. 10 uppl. Första delen, 1907. 

(Om växterna s. i92—304 under medverkan af B. Lid- 

forss, Fljalmar Nilsson, S. V. Söderqvist och O. Lind¬ 

qvist.) 

Birger, S., Tvänne sällsynta skandinaviska Gentianahybri- 

der. Sv. Bot. Tidskr. 1, 1907, sid 126-7. 

—, Über endozoische Samenverbreitung durch Vögel. Sv. 

Bot. Tidskr. 1, 1907, s. 1—31. 

Bohlin, K., Lärobok i biologi för realskolan. II. Botanik. 

8:o 4 4- 120 s. -f 10 t. 1907. — Växternas lifsföreteelser. 

Särtryck ur Lärob. i biol. 2. s. 85—115. 

Ekman, G., Pettersson, O., Try bom, F., Resultaten af den 

internationella hafsforskningens arbete under åren 

1902—1906 och Sveriges andel däruti. Sammanfattn. 

af svenska hydrografisk-biolog. kommissionens verk- 

.ställande utskott 4 -F 164 s. (Plankton s. 121—129) K. 

jordbruksdepartementet. XIV. 1907. 

Fries, O. Rob., Anteckningar om svenska Hymenomyceter. 

31 s. Arkiv Bot. Bd. 6 n:r 11 1907. 
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Gcetc, E., En »tallknut». Skogsvårdsf. Tidskr. 5, 1907, s. 155. 

Granit, A. W., Nordlig fyndort för gran. Skogsvårdsf. Tidskr. 

5, 1907, s. 217-218. 

Hesselman, H., Lars Albert Nilsson. (Nekrolog). Sv. Bot. 

Tidskr. 1, 1907, s. 116-119. 

—, Om tvenne nybildade tjärnar i Älfdalens kronopark. 

Geol. För. Förh. 29, 1907, s. 23-37. 

—, Studier öfver skogsväxt å mossar. 1. Om trädplantor 

å utdikade flarkar. Skogsvårdsför. Tidskr. 5, 1907, s. 

25—47. (Äfven i Medd. Statens Skogsförsök. anst. 3. 

Resumé s. 108—110.) 

Humble, O. Hj., En björk och en gran hopfogade vid hvar¬ 

andra. Skogsvårdsför. tidskr. 5, 1907, s. 112—113. 

Johansson, K., Nya Hieracier från Medelpad. 51 s. -f 8 dub¬ 

belt. Arkiv Bot. 6 N:o 14. 1907. 

Lidforss, B., Studier öfver artbildningen inom släktet Rubus. 

II. 43 s. -f 16 t. Arkiv Bot. 6 n:o 16. 1907. . 

Linnéska institutets skrifter. Första häftet. Med fullständig 

text och inledning ånyo utgifvet. 8:o IV -f- 2 + 23 s. 

+ 2 t. 1907. 

Carl V. Linnés Skånska Resa 1749. (De 2 första bladen 

omtryckta 1907, de öfriga tillhöra andra upplagan, 

tryckt i Lund 1874.) • . 

Lyttkens, A., Namnlista öfver svenska växtnamn på gagn- 

och ogräs-växter. 8:o, 43 s. 1907. 

Nathorst A. G., Über Thaumatopteris Schenki Nath. 9 s. -j- 

2 t. K. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd. 42 n:o 3. 1907. 

NÜS07Î, B., Die Flechten vegetation des Sarekgebirges. Natur- 

wiss. Untersuch, d. Sarekgebirges in Schwedisch-Lapp- 

land, von A. Hamberg. Bd. 3, Botanik, s. 1—70 t. 

1-9. 1907. 

NorGi, C. O., Zur Entwicklungsgeschichte des Juniperus 

. . communis. Akademische Abhandlung. 64 s. -f- 4 t. 

Uppsala Univ. Arsskr. 1907, Matemat. o. Naturvet. 1. 

Skärman, /. A. O., Kurs i botanik. Afsedd för realskolans 
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sjätte klass (supplement till B; J. Forsells inledning 

till botaniken) 8:o 39 s. 1907. . 

Sernander, R., Om några former för art- och varietetsbild- 

ning hos lafvarna, Sv. Bot. Tidskr. 1, 1907, s. 97—115. 

Skottsberg, C. Blommor och insekter på Skabbholmen i 

Roslagen sommaren 1901. Sv. Bot. Tidskr. 1, 1907, s. 

61—92, samt tysk resumé s. 92—96. 

Svedelms N., Über einen Fall von Symbiose zwischen 

Zoochlorellen und einer marinen Hydroide. Sv. Bot. 

Tidskr. 1, 1907, s. 32-52. 

Svensk utsädesförädling på Svalöf. Ett tjugoårigt arbete i 

kort öfversigt. 1907. 94 s. -Fit. 

Wille, N., En linnérelikvie. Nordisk Tidskr. 1907 s. 157—166. 

(Forts.) 

För studier öfver Melandrmm silvestre (Sch ku hr) 

Roehl. [M. rtibriim (Weig.) Garcke) har undertecknad 

för afsigt att påbegynna odling af dennas former och vore 

därför tacksam för att från botanister i olika trakter erhålla 

frön af densamma, helst samlade från ett individ (och gerna 

därjämte pressade exemplar). 
H. G. Simmons, 

Docent, Lund. 

Porträtt af Professor F. R. Kjell man i ljustryck. 

Pris 1 kr. genom Botaniska Sektionens sekrete¬ 

rare Upsala. 

Hos Frans Svanström & C:o 
Stockholm, Myntgatan 1 

kan erhållas: 
Hvitt blompressningspapper format 360X^45 mm. Pris pr ris 10,— 
Herbarieomslag 400X484 „ „ „ „ 4,— 
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Obs. De bada sistnämnda sorterna användas vid Riksmiisei Botaniska 
afdelning. 
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sikt af de svenska dikotyledonernas första och senare förstärknings- 
stadier. — Witte, Über das Vorkommen eines aërenchymatischen 
Gewebes bei Lysimachia vulgaris L. 
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Erwiderung. 

Von J. Witasek. 

Band VI. Nummer 17 des »Arkiv for Botanik» bringt 
eine Arbeit von Simmons »Über einige lappländische Pha- 
nerogamen», in welcher unter anderen Arten verschiedener 
Familien auch Campanula rotundifolia L. eine nähere Be¬ 
sprechung erfährt. Der Verfasser nimmt darin wiederholt 
Bezug auf meine beiden den gleichen Gegenstand behan¬ 
delnden Arbeiten »Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung 
Campanula» und »Einige Bemerkungen über Campanula 
rotundifolia L. und mehrere nächst verwandte Arten» ^), 
um dieselben in fast allen angezogenen Punkten in abfälli¬ 
ger Weise zu kritisieren. Ich sehe mich genötigt, auf die 
Angriffe des Verfassers in folgender Weise zu erwidern: 

Zunächst muss ich betonen, dass ich meine Arbeiten 
durchaus nicht als abschliessende über diesen Gegenstand 
betrachtet, sondern das Gegenteil ausdrücklich bemerkt ! 
habe. Wenn dieselben die Veranlassung geworden sind, 
dass weitere Beobachtungen über die behandelten Pflanzen 
an deren natürlichen Standorten gemacht und Kulturversuche 
herangezogen wurden, welche auf klärende Resultate erga¬ 
ben, so haben sie ihren Zweck erreicht und ihre Mühe 
gelohnt. 

Simmons sucht hauptsächlich das Verhältnis der C. 
Gieseckiana Vest so wie der C. lapponica m. zu C. rotun¬ 
difolia klarzustellen. 

b Abhandl. der k. k. zool.-bot. Ges. in Wien. Band I, Heft 3. 

in Meddel, af Soc. Faun, et flor. fenn. h. 29 (1903) S. 203. 

Was die Schreibweise dieses Namens anbelangt, so habe 
ich mich bisher, da ich verschiedene Formen vorfand, an die Ori¬ 
ginalschreibweise bei Roemer & Schultes gehalten. Ich folge nun¬ 
mehr der von Simmons für richtig erklärten Schreibung dieses Na¬ 
mens, da ich auch vonseiten eines Fachmannens die Bestätigung 
erhielt, dass sie dem Namen des Mineralogen entspreche. Sim¬ 
mons macht jedoch eine spöttische Bemerkung darüber, dass ich 
bei Anführung der Herbar-Exemplare an einer Stelle als Name des 
Sammlers »Giseke» setzte. Bekanntlich hat es einen Botaniker 

Hot. Not. 1907. 11 
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Ich habe C. Gieseckiana Vest nicht, wie Simmons be¬ 

hauptet, »als selbständige Spezies» in der Verwandtschaft 

der C. rotundifolia geführt, sondern ausdrücklich als Sub¬ 

spezies der C. rotundifolia s. 1. bezeichnet. 

Wer sich einmal näher mit der Gattung Campanula, 

insbesondere im Verwandtschaftskreise der C. rotundifolia 

beschäftigt hat, dem wird die Tatsache nicht verschlossen 

geblieben sein, dass man es hier mit Arten zu tun hat, die 

in weiten Grenzen variieren, und dass hier ganz zweifellos 

transgressive Variabilität eine sehr grosse Rolle spielt und 

in hohem Grade zur Verwischung des Artgrenzen führt. 

Ich will nur ein Beispiel herausgreifen. C. linifolia Scop. 

(—- C. carnica Schiede) wird von Kennern der österr. Flora 

wohl fast ausnahmslos als gute Art anerkannt. Aber sowohl 

C. linifolia Scop, als auch C. rotundifolia L. variieren in so 

weiten Grenzen, dass die Grenzwerte der einen immer schon 

in den Umfang der anderen fallen. Dasselbe gilt auch zwi¬ 

schen C. Scheuchzeri Vill. und C. rotundifolia L. Diese trans¬ 

gressive Variabilität nach verschiedenen Richtungen bildet 

auch oft ein fast unübersteigliches Hindernis bei der Auf¬ 

klärung der phylogenetischen Beziehungen vieler Arten die¬ 

ses Verwandtschaftskreises. 

Unter diesen Umständen wird natürlich die Unter¬ 

scheidung zwischen Arten und Varietäten eine sehr schwie¬ 

rige schon für denjenigen, der die Pflanze an ihrem natür¬ 

lichen Standorte kennt, noch mehr für denjenigen, der nach 

namens »Giseke» gegeben, nach dem auch die Ficoideen Gattung 
Gisekia benannt worden ist. Da nun auf jenem Herbar-Exemplar 
der Name des Sammlers deutlich und unzweifelhaft »Giseke» und 
nicht anders geschrieben ist, so hatte ich wohl kein Recht, diesen 
Namen zugunsten grösserer Beweisfähigkeit des Exemplars umzu¬ 
ändern. Ich möchte bei dieser Gelegenheit ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass ich mich bei Deutung des Vest’schen Namens C. 
Gieseckiana durchaus nicht auf dieses Exemplar, sondern nur auf 
die Originaldiagnose g'estUtzt habe. Denn wenn ich auch die Mög¬ 
lichkeit inbetracht ziehe, dass jener Name nicht vom Sammler selbst, 
sondern von fremder Hand irrtümlich falsch geschrieben worden 
war, so stand der Beweiskraft dieses Exemplars noch der Umstand 
im Wege, dass es nicht als »C. uniflora», sondern als »C. rotundi¬ 
folia» determiniert war. 
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Herbarmaterial arbeitet. Solange dabei nicht das Experi¬ 

ment zum Beweise herangezogen werden kann, wird es 

wohl der korrektere Vorgang sein, die verschiedenen, durch 

morphologisch-geographische Untersuchungen aufgefunde¬ 

nen Typen als gleichwertig neben einander zu stellen und 

ihre nahe Beziehung zu einander durch Subsummierung 

unter eine höhere Einheit anzudeuten. Simmons gibt zu, 

dass man die kurze und breite Form des Receptaculums in 

einem arktischen und nordischalpinen Herbarmaterial »wohl 

ziemlich unverändert» tindet, und auf eben denselben Befund 

habe ich die Sonderung jener geographisch wohlbegrenzten 

Form gegründet, da mit diesem, wenn auch wenig auffälli¬ 

gen Merkmal eine Variabilität in ganz anderer Richtung 

als bei der mitteleuropäischen Camp, rotundifolia verbunden 

ist. Die Einsicht in das Herbarmaterial allein gestattet also 

nicht, diese Form direkt als Varietät festzulegen. Nehme 

ich an, dass der Kulturvensuch, welchen Simmons flüchtig 

erwähnt, so angestellt ist, dass er die direkte Abhängigkeit 

der in Rede .stehenden Form von den klimatischen Faktoren 

erweist, dann kann ich erst auf Grund dieses Experiments 

C. Gieseckiana als Varietät von C. rotundifolia ansprechen. 

Bezüglich der Diagnose von C. Gieseckiana wirft mir 

Simmons einige Unrichtigkeiten in derselben vor. Was 

die Länge der Kelchzipfel anbelangt, so unterliegt dieselbe 

bei jeder Campanula Spezies der Variabilität und ist das 

V2 oder V4 solang als die Corolle von ganz untergeordneter 

Bedeutung. Wenn nun aber der Herr Verfasser behauptet, 

ich hätte die Kelchzipfel als »tenuissimi» bezeichnet, so muss 

ich richtig stellen, dass in meiner Diagnose dafür zu lesen 

ist: »lanceolato-subulat» und ich habe ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass der von Roemer und Schuhes gebrauchte 

Ausdruck »tenuissimi» aus dem Vergleich der Pflanze mit 

C. uniflora hervorgegangen ist, so dass diese Aufklärung 

Vonseiten Simmons nicht neu ist. 

Aus der ’ von mir angegebenen Synonymie konnte 

Simmons ersehen, dass ich von Langes Conspectus florae 
0 
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Groenlandicae nur Teil III vom Jahre 1892 kannte, der mir 

damals allein zugänglich war; das habe ich sehr klar und 

deutlich ausgesprochen. Daraus hätte er auch entnehmen 

können, dass ich weder die C. rotundifolia var. uniflora 

Lange^ noch auch die C. rotundifolia var. stricta Lange mit 

der C. Gieseckiana VevSt vereinigt habe. Es erscheint im 

Gegenteil bei mir die C. rot. var. uniflora Lange dev flora 

Danica mit der zugehörigen tab. 189 des Bandes IV im 

Anhang unter jenen Namen, welche ich nicht zu deuten 

vermochte, und C. rotundifolia var. stricta Schumacher (nicht 

Lange) unter den Formen der C. rotundifolia s. str. auf 

Seite 19 meiner erstgenannten Arbeit. Wenn ich den ersten 

Teil des »Conspectus fl. Gr.» gekannt hätte, so hätte ich 

schon damals, wie ich es nunmehr tun muss, meinem Erstau¬ 

nen Ausdruck gegeben, dass eine Pflanze, wie die in »flora 

Danica» tab. 855 abgebildele C. rotundifolia var. stricta 

Schum., in Groenland Vorkommen soll. Diese var. stricta 

ist von dem Autor unter Bezugnahme auf jene Abbildung 

für die Insel Seeland beschrieben worden und in der flora 

Danica wird ihr Vorkommen mit den Worten» In pratis 

sylvaticis Daniae haud vulgaris »gekennzeichnet. Erst Lange 

bezieht im,» Consp. fl. Gr. I. (1880) p. 92 die C. stricta Schum, 

auf Groenland. Nun muss ich erklären, dass ich auch auf 

das gedruckte Wort Langes hin es noch nicht glaube, dass 

eine solche 60 cm hohe reichästige Camp. — Pflanze (mit 

cca 8 blütentragenden und rahlreichen sterilen Achseltrie¬ 

ben) in Groenland vorkommt. Ehe ich das glaube, müsste 

ich etwas annähernd Ähnliches aus diesem Gebiete erst 

sehen. Es ist auch sehr bezeichnend, dass diese var. .stricta 

weder im 2. noch. 3. Teil des »Conspectus» wieder vor¬ 

kommt, obwohl in denselben Gebieten gesammelt worden 

war, von denen jene fragliche Varietät angegeben worden 

ist. Natürlich wird Simmons darin nur einen Beweis der 

Variabilität der Pflanze sehen, aber mir bleibt zunächst das 

') Schumacher, Enum. .Sael. 1801. p. 69, 
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völlige AUvSbleiben dieser var. stricta in der Folgezeit ver¬ 

dächtig. Ich glaube vielmehr, dass Lange mit dieser Varie¬ 

tät — mehr auf Grund des Namens als der Abbildung — 

die mehr steif aufrechten etwas höheren Formen dieser Art 

in der groenländischen Flora bezeichnen wollte. 

Ich komme nun zur Frage nach der Einwanderung 

der Spezies in Groenland, bei welcher Simmons insbeson¬ 

dere die Idee belustigt hat, dass eine postglazial in Europa 

entstandene Form nach Groenland und Labrador gelangt 

sein könnte. 

Simmons betrachtet C. Gieseckiana als Varietät der 

C. rotundifolia. Gut, dann ändert die Frage eben dahin ab: 

Wann und woher kann C. rotundifolia eingewandert sein? 

Ich mavSse mir über die Geschichte der Flora Groenlands 

kein eigenes Urteil an und halte mich selbstverständlich 

nur an die Ansichten, welche von hervorragenden Forschern 

vertreten worden sind. Im allgemeinen ist, glaube ich, die 

Ansicht verbreitet, dass keine höhere phanérogame Pflanze 

die Eiszeit in Groenland überdauern konnte und das Land 

postglazial vollständig neu besiedelt worden ist. Wenn nun 

auch von einigen Autoren die gegenteilige Anschauung 

verfochten wird, so haben doch auch diese der Überzeugung 

Ausdruck gegeben, dass ein grosser Teil der heutigen 

Groenlandflora postglazial ein gewandert ist. Campanula 

rotundifolia als ein Tertiärrelikt in Groenland aufzufas¬ 

sen — der Gedanke wird wohl keine Anhänger Anden und 

ich glaube mir jedes Wort darüber sparen zu können. Also 

gehört die Pflanze zu den postglazialen Einwanderungen. 

Sie kann dann natürlich ebensowohl in der Form der ty¬ 

pischen C. rotundifolia als in der Form der C. Gieseckiana 

eingewandert sein. Die Vegetation Groenlands hat bekann- 

termassen überhaupt einen stark europäischen Charakter 

und man hat, um dies zu erklären, ja längst die Hypothese 

einer Landbrücke von Schottland über die Färöer und Is¬ 

land nach Groenland geschaffen. Simmons scheint es mir 

besonders zu verübeln, dass ich von einer Einwanderung 
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der Pflanze in Groenland spreche und sie auf jenem vorge¬ 

schriebenen Pfad nicht nachweise. Ich habe in meiner Ar¬ 

beit, die ja nur ein »Beitrag», keine Monographie ist, prin¬ 

zipiell nur jene Standorte angeführt, von denen ich die 

Pflanze selbst gesehen hatte. Da ich sie von jenen Statio¬ 

nen ihrer eventuellen Wanderung nicht selbst kannte, so 

konnte ich ihr auch diese Standorte nicht beilegen und ich 

freue mich, wenn Simmons durch Hinzufügen derselben die 

Pflanze in eine Kategorie von Arten einreiht, die eine ganz 

ähnliche Verbreitung besitzen. 

Aber selbst wenn dieser Nachweis nicht möglich wäre, 

hätte ich noch keinen Grund gehabt, den Übergang einer 

in Europa postglazial entstandenen Art nach Groenland für 

unmöglich zu halten. Ich verweise hier auf die von War¬ 

ming ausgesprochenen auf BeohachUmg und Erfahrung 

gegründeten Anschauungen über die Möglichkeit des Sa¬ 

mentransportes direkt über das Meer. Dieser Gedanke, 

auch von anderen hervorragenden Denkern und Forschern 

erörtert und angewendet, kann wohl nicht mehr mit ein 

paar höhnischen Worten abgetan werden. Warming hat 

ganz insbesondere die Fänwanderung der nordwesteuropäi¬ 

schen Pflanzenarten in Island und Groenland im Auge. Aber 

seine Arbeit tut ungewollt auch die Umstände dar, welche 

eine Übertragung groenländischer Pflanzen nach Labrador 

begünstigen. Warming führt drei Faktoren an, welche ein 

Überschreiten von Meeresteilen durch Pflanzen veranlassen 

können: 1. Wind, 2. Zugvögel, 3. Meeresströmungen. War¬ 

ming kommt zu dem Schlüsse: alle 3 Faktoren sind einer 

Zugrichtung der Pflanzen von Europa nach Groenland gün¬ 

stig, aber der Richtung von Nordamerika nach Groenland 

ungünstig. Dieses letztere Resultat kehre ich aber um und 

linde eine Unterstützung einer Wanderung von Groenland 

nach Labrador: 

So hat nach Warming Südgroenland vorherrschend 

b Siehe Warming in Engl. bot. Jahrb. X. S. 406 (1889). 
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Ostwind, der also gegen den Norden Labradors gerichtet 

ist. Warming berichtet über die von Holböll an Zugvögeln 

gemachten Beobachtungen, dass sie bei ihrer Rückkehr aus 

Groenland nach Amerika regelmässig die Westküste Groen- 

lands entlang fliegen, um erst von Südgroenland nach Ame¬ 

rika überzusetzen, ein Flug der gerade zur Zeit der Samen¬ 

reife der meisten Pflanzen erfolgt. Der Polarstrom endlich, 

der die Küste Groenlands entlang geht und darauf die Kü¬ 

ste von Labrador trifft, kann gleichfalls zur Unterstützung 

der Anschauung herangezogen werden, dass Pfianzenarten 

gelegentlich von Groenland nach Labrador übergehen. Es 

ist ja eine ganze Reihe von Pfianzenarten bekannt, die ein 

gleiches Verbreitungsgebiet aufweisen: Nordeuropa, Groen¬ 

land, Nordostamerika und ich glaube dass es recht gut 

möglich ist, dass solche Pflanzen in postglazialer Zeit sich, 

westwärts wandernd, ausgebreitet haben. 

Zu der von mir beschriebenen C. lapponica endlich 

sagt Simmons nichts Nennenswertes, sondern er gibt nur 

eine Erweiterung ihres Verbreitungsgebietes an. Ich wende 

auch weiter nichts dagegen ein, wenn in Zukunft die C. 

lapponica, ebenso wie die Wstsche C. Gieseckiana mit dem 

Autornamen »Simmons» in die Welt geht. 

Rubus Sprengelii Whe har under sommaren fun¬ 

nits i liera snår i skogarna kring St. Olof i östra Skåne. 

Då emellertid endast ett af snåren är stort och rikt, angif- 

vas lokalerna ej närmare än som skett här. Exemplar kom¬ 

ma att insändas till Lunds botaniska förening i höst. 

L. M. Nciuniui. 

Döde utländske botanister. Den 17 mars 1907 dr 

R. Aderhold, direktor för den k. biologiska anstalten i 

Dahlem, vid Berlin. — Den 18 mars 1907 prof. M. P. E. 

Berhelot i Paris, f. d. 25 okt. 1827. — Den 13 febr. 1907 

prof. Ch. L. Conteiean i Paris, 82 år. — Den 28 dec. 1906 

prof. miss C. E. Cummings i Wellesley, Vass. — Den 9 

mars L)07 sir Th. Hanbury i La Mortala vid Wntimigiia, 
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född d. 21 juni 1832. — Den 5 dec. 1906 prof. K. Harz i 

München, 64 år. — Den 28 jan. 1907 dr Otto Kuntze i San 

Remo i Italien. Hans samlingar utbjudas till försäljning, 

däribland är ett bibliotek, som kostat 60.,000 Mrk i inköp. 

För den storartade samlingen af planscher öfver växter 

begäres 20,000 Mrk. — Dr August Maillard i Paris. — 

I jan. 1907 dr Alfr. Romet i Geneve, 38 år. —Den 6 mars 

1907 i Kufferberg i Schlesien forskningsresanden Paul 

Sintenis, 60 år. 

Den 11 aug. 1907 E. A. L. Batters å Gerrard’s Cross 

i England. — D. 28 maj 1907 prof. D. Brandis i Bonn, född 

d. 31 mars 1824. — D. 5 jan. 1907 KomitatsfyvSicus dr A. 

Feichtinger i Esztergom, Ungern, född 1817. — Prof, 

emer. L. Fischer i Bern, 79 år. — D. 11 maj skolrådet prof. 

Fr. Kras an i Graz. — D. 16 mars i Kandy på Ceylon G. 

K 1 askovits. — D. 30 maj IVI. T. IVIastei, utgifvare af the 

Gardeners Chronicle, å Ealing i England, f. d. 15 apr. 1833. 

— D. 5 juni dr. A. Sommerville i Ghisgow, f. 1842. — D. 

II mars prof. N. N. O. Speschnew i Tiliis. 

Thomés Flora von Deutschland, Österreich 

und der Schweiz. Bd. 5. Kryptogamenflora. \^on W. 

Migula. Gera, Reuss j. L. Friedrich von Zezschwitz. 1 Mrk 

pr häfte. 

De oss tillsända häftena 18—39 innehålla de blågröna 

och en stor del af de gröna algerna. Arbetet har blifvit 

något förändradt och förökadt, så att planen nu är att med¬ 

taga beskrifningar öfver alla inom området förekommande 

arter. Som äfven antalet af taflor ökats, har boken fått 

större värde. De enskilda figurerna i dessa häften tyckas 

vara utförda med omsorg. 

Engler, A., .Syllabus der Pflanzenfamilien. 5:te 

Aufl. 248 s. Berlin 1907. Gebrüder Bornträger. — 4,40 Mrk. 

Denna upplaga har blifvit reviderad på behöriga stäl¬ 

len. Bland annat har det angifna antalet arter vid algsläktena 

nu kommit mera i öfverensstämmelse med det verkliga än 

i föregående upplagor. 
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Digitalis lutea L. 
en ny medlem af Sveriges Flora. 

Af Carl Pleijel. 

Slagtet Digitalis, som enligt våra floristiska handböc¬ 

ker varit uti vårt land företrädt blott af den på några få 

ställen förekommande Digitalis purpurea, har dock sedan 

ett 40-tal år haft ännu ett representant i Sverige, hittills ej 

offentligt omnämnd, uti den vid Öfverum, Norra Kalmar 

län, växande. Digitalis lutea. L. 

När densamma år 1866 påträffades af lärjungen vid 

Westerviks högre allmänna läroverk A. Gustafsson (nu 

provinsialläkare i Eksjö distrikt) bildade den ett mindre 

bestånd af några få individ på en gräsbevuxen afsats invid 

vägen som söderifrån leder till Öfverums bruk, på omkring 

V-t kilometers afstånd från detsamma. 

Den har sedermera spridt sig betydligt på den ur¬ 

sprungliga växplatsen, och förekommer nu äfven ganska 

3^mnigt på andra sidan af vägen. 

Då den sålunda med fullt skäl kan sägas hafva vunnit 

hemortsrätt i vårt land torde några kortfattade meddelan¬ 

den om densamma ej vara ur vägen. 

Digitalis lutea. L. D. parviflora. All. Jacq. D. mi- 

crantha. Roth. 

Nyman uppgifver (uti Conspect. Florae Europææ) 

följande utbredning: 

Arrag. Catal. Gall. (exc. mer.-occ.) Belg. German. - 

occ., mer.-occ. Helv. Ital. cont., T^^rol. Carinth. Austr. Hung. 

Galic. Transsilv. Digitalis lutea förekommer dessutom äfven 

uti Ryssland. Ledebour upplyser derom: »hab. in Rossia 

media et australis inque provinciis caucasiis et Sibiria 

uraliensi». 

Från (den för öfrigt alls ej närstående) Digitalis pur¬ 

purea skiljer sig D. lutea, utom genom blomkronans form 

och färg, derigenom att stjelk och blad äro glatta, och de 

sednare oskaftade samt naggtandade. Vid jemförelse med 
Bot. Not. 1907. 12 



170 

uti Bergianska trädgården odlade former af D. lutea från 

olika trakter af Europa befans den svenska formen, såväl 

hvad blommornas storlek och färg, som habitus i öfrigt be¬ 

träffar, mest öfverensstämma med formen från Sydryssland. 

Beskrifning af den svenska formen, enligt lefvande 

exemplar: 

Från en kraftig rotstock utgå en, ofta 2—3 glatta, ned¬ 

till tätbladiga, 30—80 cm., vanligen 50—60 cm. höga stjelkar. 

De spiralformigt stälda, i storlek likformigt aftagande, oskaf- 

tade bladen äro lancettlikt elliptiska, naggtandade, på öfre 

sidan mörkgröna, glatta, på den undre ljusare, och der, 

samt i kanterna glest småhåriga. Genom den på undersi¬ 

dan synnerligen kraftigt framträdande medelnerven göra 

de nedre bladen intryck af att vara något rännformiga. 

Blommorna, på intill 5 m. m. långa skaft, sitta uti en 

ensidig, mycket mångblommig klase, ända upp till spetsen 

stödda af högblad. 

Blomkronan rörformig, 15—20 m. m. lång, på undre 

sidan utvidgad, obetydligt sammandragen mot öppningen, 

otydligt läppformig. 

Inuti, mest på undre läppen långhårig, i kanten kort 

glandelhårig. 

Utvändigt, i synnerhet på öfre läppen ± försedd med 

korta, blott med lup tydligt synbara, mot blomkronans kan¬ 

ter i antal tilltagande glandelhår. 

Kronblad hvitgula. 

Foder nästan till basen likformigt 5-klufvet; foderfli- 

kar på kanterna och i spetsarne glest glandelhåriga. 

Kapsel tätt och kort glandelhårig. 

Vid en jemförelse mellan nu lemnade beskrifning och 

såväl äldre som yngre författares beskrifningar synes det 

som skulle den svenska formen skilja sig från den sydligare 

förekommande derigenom att blomkronan utvändigt är mer 

eller mindre glandulös. (Ett undantag bildar B. v. Alanna- 

getta, som uti Fl. v. Nieder-Oesterreich (1893) om Digitalis 

lutea anför: »Krone gegen den Saum drüsig».) 

I 
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Det torde emellertid vara tvifvel underkastadt huru¬ 

vida denna skiljaktighet verkligen förefinnes. 

Enl. välvilligt meddelande från Professor O. Nordstedt • 

hafva nemligen samtliga uti Lunds Botaniska Institutions 

samlingar förvarade exemplar af Digitalis lutea (från 10 

olika lokaler) kronorna utvändigt mer eller mindre glandel- 

håriga. 

Samma förhållande råder med explr från Öfverum, 

insamlade så tidigt som 1867, hvilket tyder på att det ej är 

någon genom klimatombyte frambragt förändring. For¬ 

men från Öfverum bör därföre kunna anses fullt identisk 

med den syd- och vesteuropeiska Digitalis lutea. 

Det torde numera vara mycket vanskligt att afgöra 

huru Digitalis lutea kommit till sin nuvarande växplats. 

Att dess tillvaro der dock bör räknas uti blott få 10- 

tal år framgår af finnarens uppgift att den 1866 förekom i 

endast ett fåtal individ, från hvilka det nu befintliga bestån¬ 

det härstammar. 

Ännu t3^dligare s^mes detta af att den med all säker¬ 

het varit obekant för den framstående kännaren af Små¬ 

lands flora, lektor N. J. Scheutz, hvilken, ehuru han under 

sin tjenstgöringstid i Westervik troligen ofta besökt Öfve¬ 

rum, ej omnämner Digitalis lutea i något af de arbeten, 

som beröra denna trakts flora. 

Mot det antagande att den kommit ut från någon 

trädgård talar först och främst växplatsens belägenhet på 

stort afstånd från dylika anläggningar. Det är dessutom 

ganska sällsamt att denna växt uti Sverige odlas för annat 

än vetenskapliga ändamål, och såvidt jag genom förfråg¬ 

ningar kunnat utröna har väl Digitalis purpurea, men ej 

Digit, lutea varit odlad i trakten. 

Riktigare s^mes mig därför att antaga det den inkom¬ 

mit med (ryskt?) utsäde (åkrar finnas i omedelbar närhet) 

samt funnit sig väl i sitt n^ai fosterland. 
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Vetenskapsakademien d. 13 Apr, Prof Nathorst 

redogjorde för sina undersökningar öfver några förmodade 

C vras-arter från Grönlands kritlager, hvilka i verkligheten 

visat sig tillhöra ett nytt släkte, Psetidocycas. Till införande 

i Arkiv f. Bot. antogos 2 afhandlingar: 1) A Linnean Her¬ 

barium in the Natural History Museum in Stockholm, af 

C. Lindman.; 2) Über die Anwendung von Kollodiumab¬ 

drücke bei der Untersuchung fossiler Pflanzen, af A. G. 

Nathorst. 

Den 8 maj. Till införande antogos följande afhand¬ 

lingar: i Handl.: Ueber abweichend gebildete Blätter der 

Rothbuche, af A. G. Nathorst.; i Arkiv f. Bot.: Einige 

krautige Lycopodiaceen palæozoischen und mesozoischen 

Alters, af Th. Halle. 

Den 12 juni. Bref hade ingått från sir Jos. Dalton 

Hooker, i hvilken denne betygar akademien sin tacksam¬ 

het för den honom vid Linnéjubileet tillerkända nya större 

Linnémedaljen i guld. Akademien beslöt att till sir Hoo¬ 

ker aflåta ett lyckönskningstelegram vid dennes snart in¬ 

trädande 90-års födelsedag. — Till införande i Arkiv f. Bot. 

antogs en uppsats af H. Dahls te dt: Taraxacum palustre 

und verwandte Arten in Skandinavien, 

Reseanslag. Lunds botaniska förening har tilldelat 

sitt resestipendium åt fil. kand. Heribert Nilsson för 

undersökning af norra Skånes Salices. — Föreningen har 

äfven anslagit 500 kr. åt kand. E. L, Ekman för en resa 

till Argentina. 

Swederus, M, B., Linné och växtodlingen. 102 

s. — Uppsala Universitets Årsskr. 1907. 

Förf. har här sammanställ och bearbetat Linnés 

framställningar om växtodling såväl efter tr3"ckta som 

otryckta källor, därvid förf. öfverallt begagnar svenska 

språket. 

Som bihang aftr\"ckes E. O. dbecks Tal om Plan¬ 

terings Nytta och Nödvändighet i synnerhet på slättlandet 

i Östergötland, hållet-i Uppsala 1762 (på vers). 
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Oentaurea-studier. 

Af Otto R. Holmberg. 

Vid Lund förekommer sedan längre tid tillbaka 

en Centaurea^ som hittills hos oss gått under namnet 

C. nigrescens Wil Id. Vid en jämförelse med be- 

skrifningar och afbildningar af den Willdenowska 

arten fann jag emellertid, att dessa ej passade in på 

ifrågavarande växt. C. nigrescens Willd. har uäm- 

ligen de mellersta hålkfjällens bihang korta, triangu¬ 

lära, tilltryckta eller i spetsen något utstående, med 

fransflikar, som ej äro längre än bihangens bredd 

nedtill, medan exemplaren från Lund hafva bihangen 

smala, utdragna, med fransflikar, som äro (ofta flera 

gånger) längre än själfva bihangets största bredd. 

Bland nyare botanisk litteratur, som närmare 

behandlar släktet Centaurea^ vill jag här särskildt 

framhålla en afhandling af D:r A. von Hayek: 

”Die Centaurea-k.r ten Österreich-Ungarns”, införd i 

”Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften”, 

Wien 1901. Här finnas ypperliga beskrifningar 

öfver ett stort antal Centaureœ med tillhörande af¬ 

bildningar, och med ledning af detta arbete blef jag 

snart öfvertygad om, att jag hade att göra med en 

från nämnda område införd art, nämligen Centaurea 

oxylepis (W. & Gr.) v. Hayek. 

Arten synes emellertid här vid Lund rätt snart 

efter sitt första uppträdande hafva försvunnit i sin 

typiska, oblandade form, men lemnat spår efter sig i 

en riklig, varierande hybridserie, som ännu finnes kvar 

på lokalen. I Lunds Botaniska Museums herbarium (L. 

B. M.), i professor S. Murbecks och i eget herbarium 

har jag sett följande exemplar af denna växt, alla 

från Lund : 

1) Sept. 1880. N. Hjalmar Nilsson (L. B. M.). 

— Ar hybrid mellan C. oxylepis (Wimm & Grab) 

Bot. Not. 1907. 
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V. Hayek 1. c. pag. 718 ocli C. Jacca L., men står 

mycket nära den förstnämda. 

2) Sept. 1880. Sv. Murbeck (i Murb:s herb.) — 

Intermediär hybrid. 

3) Aug. 1882. Hjalmar Möller (i L. B, M. och 

Murbis herb.) — Intermediär hybrid. 

4) Sept. 1882. L. Henman (L. B. M.). — 

Ofverensstämmer till alla delar med den af v. Hayek 

i Dörflers Herbarium normale N:r 4155 utdelade 

C. oxylepis utom däri, att hålkfjällen äro något mör¬ 

kare till färgen. 

5) Sept. 1883. Hjalmar A. Möller (i Murb:s 

herb). — Det ena individet är en kraftig C. oxylepis 

(Herb, norm.), det andra hybrid med Jacea. 

6) Aug. 1884. Johan Möller (i L. B. M. och 

Murb:s herb.) = föregående. 

7) Aug. 1890. B. F. Oöster (i L. B. M. — 

Intermediär hybrid. Alla dessa hafva på etiketten 

bestämts till C. nigrescens Willd. 

8) Juli 1891. B. F. Cöster (i L. B. M.) — 

Intermediär hybrid (”C. Jacea X nigrescens”). 

9) Aug. 1894. B. F. Cöster (i L. B. M., Murbis 

och eget herb., nomine C. Jacea X nigrescens). — 

Hybrid, dels intermediär, dels närmande sig C. oxylepis. 

10) Sept. 1898. Otto R. Holmberg (eget herb.). 

Hybrid, närmande sig C. oxylepis. 

C. Jacea L. X oxylepis (W. & Or.) v. Hayek 

C. Fleisclicri v. Hayek) har i sina mera inter¬ 

mediära former de nedre och mellersta hålkfjällens 

bihang korta och försedda med mer eller mindre hinn- 

aktiga, oftast plattade fransflikar, af hvilka de nedre 

på hvarje fjäll äro gruppvis sammanväxta till omkring 

hälften af sin längd, de öfriga fria ooh utböjda; de 

Dylika ex. stämma rätt väl öfvereiis med beskrifningen på 
C. macroptilon Borb. i v. Hayeks moiiograli pag. 715, hvilket 
gjorde, att jag i början ansåg denna art vara en af föräldrarne. 
I Lunds Botaniska Förenings växtbyte utdelades därför år 190(> 
exemplar af li3^briden under den felaktiga benämningen C. Jacea 
X macroptilon. 
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öfre hålkQällens biliang likna mera dem hos C. Jacea 

V. lacera Koch, men aro något mera utdragna och 

nästan platta. -— Ytterlighetsformer äro: 

f. subjacea n. f. : appendices squamarum, infi¬ 

mis exceptis, latæ, irregulariter pectinato-laceræ, in 

apicem 3—5-furcatam brevem productæ, interiores con¬ 

ea væ; folia angustiora; 

f. suboxylepis n. f.: appendices squamarum 

elongatæ, paullo latiores quam apud C. oxylepidem^ 

margine inter deutes longos flexuosos hinc inde con¬ 

cretos integræ vel paullo incisæ, apice recurvae ; folia 

latiora. 

Bland de intermediära formerna af hybriden 

finnas sådana, som hafva hålkfjällens bihang korta, 

nästan liksidigt triangulära, och det är antagligt, 

att just sådana ex. hafva varit orsaken till, att 

växten från början tydts såsom en C. nigrescens Wil Id. 

Ett exemplar i L. B. M. från Sk. Toppeladu- 

gård, 31 juli 1906, leg. Robert Larsson (nom. C. 

Jacea f. lacera) torde äfven höra till C. Jacea X w^a- 

cr opt il 071. 

Då jag hösten 1906 granskade det gamla Centau- 

^•e<^-beståndet vid Lund., kunde jag ej finna något 

exemplar, som öfverensstämde med den förut där in¬ 

samlade C. oxglepis^ hvilken redan på 1880-talet sy¬ 

nes hafva försvunnit. Däremot påträffade jag — 

jämte ett par ex. af C. Jacea — ett större antal sins 

emellan olika former af C. Jacea X oxylepis.^ hvilka 

synas vara fullt fertila eller åtminstone visa mycket 

ringa minskning i fröutbildningen och sålunda kunna 

fortplanta sig, oaktadt den ena af arterna för länge 

sedan gått ut. 

Några hundra meter från den ursprungliga loka¬ 

len fann jag ett stånd af /. suboxylepis.^ som skilde 

sig från de öfriga genom betydligt bredare blad och 

mindre hålkar, men för öfrigt gaf intryck af att kunna 

härstamma från det förut kända beståndet. 
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Centaurea nigra L. är en annan art af «7arm-grnp- 

pen, som stundom inkommer till vårt land med barlast 

eller med kulturfrön. I Skåne har jag funnit den på 

en banvall vid Björnstorp. På barlastplatser vid Göte¬ 

borg, i Medelpad m. fi. ställen är den som bekant 

funnen i mängd, likaså fierestädes i Danmark; i Norges 

sydvestra kusttrakter är den inhemsk. 

Äfven denna art hybridiserar lätt med C. Jacca. 

Från Vifsta varf i Medelpad har jag sett ett rikhal¬ 

tigt material af O. Jacea X nigra, bildande en full¬ 

ständig serie hybrida mellanformer mellan de båda 

arterna. Sådana exemplar hafva i allmänhet felaktigt 

gått under namnet C. decipiens Thu i 11. Enligt Neu¬ 

mans flora skola dessa '’^öfvergångsformer” på Vifsta 

varf vara vanligare än C. nigra, ett förhållande, som 

sålunda står i samklang med förutnämda hybrids före¬ 

komst vid Lund. 

Vid ett besök på en af Langes lokaler för C. 

decipiens, Jonstrup Søndersø på Sjælland, återfann jag 

(år 1906) samma förhållande; här voro emellertid 0. 

Jacea och de former af hybriden, som stodo denna 

art närmast, dominerande, och bland det öfriga mate¬ 

rialet kunde jag ej finna något exemplar, som var i 

högre grad fritt för inblandning af C. Jacea. Jag- 

lyckades därför ej öfvertyga mig om, hvilken den 

andra i hybriden ingående arten var; sannolikt är 

det väl C. nigra, som åtminstone förr är tagen på 

lokalen i fråga. Min tid har ej tillåtit mig att när¬ 

mare undersöka herbariernas exemplar från denna lokal, 

men det synes mig icke osannolikt, att ”L. decipiens'^ 

från Søndersø utgör samma hybrida kombination som 

exemplaren från Vifsta varf, men är af äldre datum, och 

att den rikliga förekomsten af ren C. Jacea på den 

danska lokalen gjort, att ”subjacea”-formerna nu upp¬ 

träda i majoritet, medan antydningarna om 0. nigra 

så småningom allt mera minskats. 

Ännu ett likartadt fall känner jag från en serie 
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hybrida Centaurea-^ormer^ som af prof. S. Mur beck 

insamlats mellan Pålsjö och Helsingborg i Oktober 

1884. I denna samling finnas dels former, som stå 

tämligen nära C. Jacea^ dels mera intermediära for¬ 

mer af hybriden; af den andra i hybriden ingående 

arten finnes icke något exemplar och sannolikt icke 

heller af någon form som kommer den så synnerligen 

nära. Det är därför svårt att bestämdt uttala sig om 

hvilken kombination som här föreligger; de smala, 

fjäderlikt förlängda, ljusfärgade bihangen på hålkfjäl- 

len*och förekomsten af en mer eller mindre väl ut¬ 

bildad pensel på frukterna tyda på C. phrygia eller 

någon denna närstående art. 

Åtskilliga andra dylika exempel vore säkerligen 

att anteckna. Bland annat har jag sett exemplar från 

såväl danska C. pseudophri/gia-loksilev som från finska 

lokaler för C. phrygia {= austriaca)^ hvilka från t}'- 

piska exemplar af arterna visa afvikelser, som otvif- 

velaktigt tyda på en om ock ringa inverkan af C. 

Jacea. För Finland är en sådan hybrid redan påvi¬ 

sad, och i Danmark synes det välkända men mycket 

bortbytta namnet decipiens innesluta äfven en del 

former af ofvan förmodade hybridkombination. 

Hvad C. decipiens Thuill. verkligen är, torde 

vara svårt att afgöra, då Thuilliers beskrifning är 

allt för knapphändig och redan de äldre författarnes 

afbildningar och beskrifningar af Thuilliers art sins¬ 

emellan visa föga öfverensstärnmelse. De tillfälligt 

förekommande svenska och danska exemplar af icke¬ 

hybrid natur, som gå under namnat decipiens^\ 

synas mig i allmänhet vara att hänföra till den i 

Osterrike-Ungern och angränsande delar af Tj^skland 

hemmahörande C. suhjacea (Beck) v. Hayek. 
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Kylin, H., Studien über die Algenflora der 

schwedischen Westküste. Akademische Abhandlung. 

Uppsala 1907. 288 s. (41 lig. i texten) -f ^ karta -f 7 pl. (ha¬ 

bitusbilder efter fotografier af 19 arter). 

Tyvärr utkom af Kjel Im ans Handb. i Skandinav, 

hafsalgflora icke mer an början, innehållande Fucoideerna 

(1900). Genom forks arbete får man visserligen icke en 

fortsättning af Kjellmans, men åtminstone en öfversikt öfver 

västkustens hafsalger. Det innehåller en stor mängd egna 

iakttagelser och kritiska anmärkningar. ^ 

Alla inom området iakttagna arter af Chlorofyceer, 

Fucoideer, Bangiaceer och Florideer medtagas. Af sådana 

äro kända från Östersjön 51 arter, från Skåne och sydliga 

Halland 132, från mellersta och norra Halland 173 och från 

Bohuslän 280. 

De nya arterna äro: Urospora grandis, IMyrionema 

subglobosum, Hecatonema diffusum, Streblonema effusum, 

Dermotrichum repens, Punctaria hiemalis, Acrothrix graci- 
* 

lis (nytt släkte vid Stilophora och Haloriza), Porphyra elon- 

gata (P. laciniata v. elongata Aresch.), P. hiemalis (P. laci- 

niata var. Aresch., P. vulgaris Kjellm. Algreg. och algform.). 

Choreocolax cystoclonii, Callithamnion spiniferum och hie¬ 

male Kjellm. mscr., Ceramium corticulatum, C. Areschougii 

(C. rubrum a decurrens J. Ag.), C. rescissum och rubriforme 

samt Rhodochorton endoph^ticum. — Antalet icke för Sve¬ 

rige förut kända arter äro nog ej ringa. 

Äfven behandlas de yttre villkoren för algvegetatio¬ 

nen, regionerna och formationerna, växtgeografiska förhål¬ 

landen samt biologiska frågor. 

Skottsberg, C., Zur- Kenntnis der sub an t ark¬ 

tischen und antarktischen Meeresalgen. 1. Phaeo- 

ph3"ceen. 172 s. 4:o + 10 Ijustiyckstallor (och 187 bilder i 

texten). Akademisk afhandling. Uppsala. 1907. — Wissen¬ 

schaftliche Ergebnisse der schwedischen Südpolar-Expedi- 

tion 1901—1903. Bd. 4. 

Oaktadt en stor del af de gjorda samlingarne gingo 
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förlorade vid fartj^gets, Antarctics, undergång, har förf. dock 

varit i tillfälle af få material till en värdefull afhandling 

öfver Phæophyceæ, Icke mindre än 8 nya släkten och 17 

n3"a arter uppställas och dessutom föras 8 förut kända for¬ 

mer till annat släkte eller få annan rang. Äfven förut kända 

arter hafva underkastats granskning. Så t. ex. egnar förf. 

52 s. åt Macrocystis pyrifera. Förf. försöker äfven att från 

växtgeografisk synpunkt gruppera de behandlade algerna 

och för då till den antarktiska gruppen 10 arter, till den 

subarktiska 38 och till gruppen med sådana, som ha större 

utbredning, 11 arter. Verkligen bipolara arter hafva icke 

anträffats. 

Dahlstedt, H., Ueber einige im Bergianischen 

botanischen Garten in Stockholm kultivirte Ta- 

r ax a c a. 31 s. + 8 ligurgrupper i texten -f 2 dubbeltab. 

(Act. Horti Bergian. 4 N:o 2. 1907.) Beskrifna äro här T. 

(uivaiitiaciiin från Petersburgs och Paris bot. trädg., albi~ 

dum och pJatycarpiim från Japan, Zermattense och rJiodo- 

carpiim från Schweiz, tirolense och cucidlatum från Tyrolen 

samt anmärkningar jämte figurer lämnas till de 2 förut 

beskrifna T. macvoceras och Hjeltii. 

Arnell, H. W. und Jensen, C., Die Moose des 

Sarekgebietes. Erste Abtheilung. (Naturwissenschaft¬ 

liche Untersuchungen des Sarekgebirges in Schwedisch- 

Lappland, geleitet von Dr. A. Hamberg. Bd. III, Botanik, 

p. 71-132. 1907.) 

I detta arbete lemnas många viktiga bidrag till Sverges 

mossflora; 4 nya arter och 3 nya varieteter uppställas, längre 

beskrifningar meddelas vid flera mindre kända arter och 

egna observationer förekomma vid ett flertal arter. 

Inom området, som utgör ett mycket högt beläget, 

2000 kvkm. stort alpparti, äro iakttagna 101 arter och 7 var. 

lefvermossor och 17 arter hvitmossor. 

Som nya för Sverge anföras följande: Sauteria-alpina 

(N. B.) Nees, Odontoschisma Macounii (Aust.) Underw., Hy- 
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grobiella laxifolia (Hook,) Spruce (af Spruce visserligen re¬ 

dan 1882 angifven för Sverge, men utan angifven speciel 

lokal), Cephalozia divaricata (Franc.) Dum. v, grimsulana 

(Jack.) Kaalaas, Martinellia Kaurini (Ryan), M. Spitzbergen- 

sis Lindb., M. h3"perborea (Joergens.), M. paludosa (C. Mül¬ 

ler), M. helvetica (Gottsche), Jungermania elongata Lindb., 

J. Bindsteadii Kaalaas, Marsupella aquatica(Lindenb.)Schiffn., 

i\I. capillaris (Limpr.) Kaalaas och Cesia varians (Lindb.) 

Lindb. 

De nya formerna, som nästan alltid åtföljas af ligurer, 

äro följande. 

Martinellia obscura. »Dioica, mollis, habitu, magnitu¬ 

dine et colore atrato Jungermaniae inflatae similis, 1—2 cm 

alta, foliata 0,3 mm lata, caule obscure colorato, fusco, in¬ 

ferne parce radiculoso. Folia æqualia, sat remota, verru¬ 

cosa, margine integro, ad Vs bifida; sutura loborum canali¬ 

culata, parum recurva; lobi obtusi, fere aequimagni, distan¬ 

tes; lobus anticus non vel parum decurrens, lobo postico 

parum minor, obovatus-rhombeus, convexus, intus caulem 
* 

non transiens, lobus posticus plus minusve longe et anguste 

decurrens, vulgo concavus; cellulæ quadratae-hexagonales, 

in lobis 0,02—0,027 mm latae et longae, in parte basilare 

circiter 0,027 mm latae et 0,035 mm longae, membranis parum 

incrassatis, fuscis-luteis, trigoniis angularibus vix distinctis. 

Gonidia uni-bicellularia, rotundata, globosa-ovata, diam. 

0,013 X 0,013—0,017 mm. Androeciuni apicale vel intercalare, 

breve; bracteae foliis aequimagnae, paucae, in basi plus 

minusve saccatæ et interdum rubescentes. Planta feminea 

ignota.» — »Plantae suecicae et norvegicae perfecte similes 

sunt; in Lebermoosstudien im nördlichen Norwegen (Jön¬ 

köping 1892) a me forma atra, gracilis el lobis distantibus 

M. subalpinae, species affinis, nominata. Interdum tota folia 

fere applanata et tum lobis obtusis et incisura sæpissime 

acuta foliis J. inflatae sat .similia, sed forma assymetrica et 

multo latiore quam longa diversa sunt.» 

Martinellia sarePensis. ^AXoicaQ), rigida, habitu et 
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magnitudine Jwigerinaniac minutae similis, erecta, 1 cm 

alta, foliata circiter 1 mm lata, atra, caule fusco-nigro, sim- 

plice, inferne parce radiculoso. Folia aequimagna, parum 

densa, superne paullum magis approximata, squarrosa, inte¬ 

gra, non decurrentia, sutura loborum sat longa, plus minus- 

ve reflexa, canaliculata, non vel parum incisa, lobus anticus 

lobo postico ut plurimum duplo vel solum subtertia parte 

minor, convexus, distans, vulgo oblique triangularis, in apice 

rotundate obtusus, intus angustior et caulem non excedens; 

lobus posticus concavus, oblique obovatus, rotundate obtu¬ 

sus; cellulae fere aequimagnae, plus minus regulariter ro¬ 

tundatae, marginales in una serie quadratae, circiter 0,027 

(in cellulis basilaribus 0,03) diam., membranis luteis parum 

incrassatis, trigoniis angularibus bene evolutis et distinctis¬ 

simis, lumine cellularum granulis crebris hyalinis opaco. 

Gonidia bicellularia, rotundata, ovata, diam. 0,014 X 0,027 

mm, membrana incrassata. Cetera desunt.» — »Species, 

quamvis modo sterilis inventa est, a nobis ut nova species 

descripta, quum ad nullam aliam speciem nobis cognitam 

referenda est; ab M. obscura sat simili mox differt rigiditate 

et cellulis foliaribus fere aequimagnis et ad angulos multo 

magis incrassatis. — In plantis vetustioribus margo foliorum 

irregulariter quasi erosus est.» 

Martinellia lapponica. -»Dioica, minima, 1—2 mm alta, 

in arena pro maxima parte sepulta, obscure vel fere nigro 

colorata. Catdis crassus et carnosus, decumbens, ramosus, 

radiculis validis, hyalinis substrato affixus, innovationibus 

brevibus erectis eradiculosis ; cellulae corticales late rectan- 

gulares-rhombeae-triangulares, 0,03—-0,06 mm longae, circiter 

0,03 mm latae, membranis intermediis fusco-nigris. Folia 

sat densa, disticha, transverse inserta, secunda, ad latus 

anticum vel superius directa, non decurrentia, crassa, con¬ 

cava vel interdum fere complicata, obcordata, bilida, lobis 

aequimagnis vel superiore distincte minore, triangularibus, 

rotundate obtusis, incurvis, incisura ad Vs, plus minusve 

late rotundata, interdum sat distincte gibbosa, cellulae bre- 
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ves. 4—5-angulares, saepissime quadratae-breviter rectangii- 

lares, marginales semper quadratae, 0,025—0,03 mm longae, 

circiter 0,02 mm latae, membranis parum incrassatis, trigo¬ 

niis angularibus fuscoluteis parvis, lumine cellularum sub¬ 

stantiam gelatinosam hyalinam et granula pauca, vulgo sphae¬ 

rica continente. Gonidia bicellularia, rotundata, ovata, diam. 

0,015—0,02 X 0,03 mm, membrana incrassata, Androecium 

apicale; bracteae perpaucae, foliis parum majores, basi pa¬ 

rum saccatæ; antheridia 1—2. Planta femina haud visa» 

— »Planta incertae sedis, formae minimae Jiingermaniae 

alpestris similis, quasi inter genera Jungentiaiiiam et Mavti- 

}ielUam ludens, specimina melius evoluta ad locum syste- 

maticum certe dijudicandum necessaria sunt.» 

Jimgermmiia quinquedentata Huds. v. tenera. »J. quinq. 

f. gracilis Jensen (Enum. Hepat. Ö. K. Vet. Ak. Forh. 1900). 

Obscure colorata, olivaceo-viridis, gracilior, foliata circiter 

1 mm lata.» 

Mavsiipella Boeckii (Aust.) Lindb. v. nicrassata.y> Dioi- 

ca, intricato-caespitosa, fusco-rubra. Caidis primarius rhi- 

zomaceus et fragilis, dense tlagelliferus; flagella sterilia cre¬ 

bra, flliformia, tenuia, foliata, modo 0,15 mm lata, vulgo 

arrhiza, cellulae corticales majores et rectangulares, diam. 

0,02 X 0,033—0,045 mm, vel minores et rotundate quadratae- 

hexagonales, diam. 0,02—0,027 mm, membranis luteorubris 

sat incrassatis. Folia flagellaria cauli aequilata, sat conferta, 

aequimagna, semipatula, fere transverse affixa, concava, 

fere aeque lata (0,17 mm) ac longa (0,15 mm), rotundate 

ovata, ad Vs—Va bifida lobis et incisura acutis; cellulae ro¬ 

tundate quadratae-breviter rectangulares-hexagonales, diam, 

circiter 0 02 (0,17—0,26) mm, nembranis vulgo rubris, valde 

incrassatis et trigoniis angularibus bene evolutis praeditis, 

luminibus totis (vel in circuitu) granulis hyalinis repletis; 

cuticula laevis. Folia in ramo fenwieo clavato e basi rami 

interdum aphylla et parce radicellifera raptim magnitudine 

accescentia et globiformiter conferta, magis concava, majo¬ 

ra, perichaetium terminale formans. Bracteae superiores 
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perichaetii erectae et subconniventes, foliis caulinis multo 

majores et latiores, ad basim inter se connatae, lobis acutis 

saepe hyalino marginatis. Involiicnim (colesula, perianthium) 

bene evolutum, immersum, basi ad fere V2—^/5 cum peri- 

chaetio connatum, parte libera conicum, subplicatum, ore 

constrictum, crenulatum; cellulae involucri hyalinae, elon- 

gatae tenerae, parietibus tenuibus. Pistillidia pauca. Fruc¬ 

tus et planta mascula desunt.» — »Medium tenet inter Mar- 

supellam aemulam et M. ßoeckii ; ab illa differt foliis minus 

confertis, semipatulis, minoribus, acute incisis, ab hac den¬ 

sitate et forma foliorum, praecertim cellulis eorum optime 

angulato-incrassatis. » 

Som en var. af denna art betrakta förff. också den 

af Lindberg benämnda, men ej beskrifna Navdia eller Mar- 

siipella intricata och meddelas skillnaden mellan de två var. 

af M. Boeckii sålunda: 

»Var. intricata (Lindb.). Aufrecht, in dichten, schwar¬ 

zen Rasen; Blätter wenig abstehend oder angedrückt von 

der Breite des Stammes oder etwas breiter, ziemlich starr, 

häufig mit farblosem Rand; die obersten Involukralblätter 

gewöhnlich breit abgefärbt.» 

»Var. incrassata Arn. et Jens. Der vorgenannten 

Varietät ähnlich, aber etwas kräftiger und mehr bräunlich; 

Blattzellen etwas grösser, mehr dickwandig, in den Zellec¬ 

ken stark verdickt.» 

Öfver 8 mossor meddelas såväl habitus som analys- 

ligurer. 

Enander, S. J., Studier öfver Salices i Linnés 

Herbarium. 138 s. + 2 tab. (i: Inbjudning till Teologie 

Doktors Promotionen i Uppsala domkyrka d. 24 maj 1907). 

Förf., som gjort sig väl känd som Salixkännare genom 

sitt exsiccatverk, kom väl förberedd till London för att 

granska Salices i Linnés herbarium. Han beskrifver van¬ 

ligen utförligt på latin alla former allt efter som de ligga 

i herbariet, samt meddelar dessutom en del anmärkningar 
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på svenska. Äfven några Linnéanska Salices i herbarierna 

i Uppsala och Stockholm har förf. granskat. 

De båda salixplanscherna i Linnés Flora lapponica äro 

här för bekvämlighetetens skull meddelade i reproduktion. 

Dessutom meddelas en utredning öfver hybridkom¬ 

plexen af de små fjällvidena i Hartmans och Blytts tloror 

samt en lista Öfver 25 uppgifna, men obefintliga hybrider. 

I slutet kommer följande: 

Promemoria vid studiet af Salixarterna. 

»1. Pollen hafva hufvudformerna enligt Wie hur a 

ganska godt, minst c: a 95 proc. öfverhufvudtaget, hvaremot 

hybriderna hafva mer eller mindre dåligt.» 

»2. St ån darne lämna ypperliga skiljemärken, lämp¬ 

liga icke blott till indelningsgrund för tvenne eller trenne 

hufvudkomplexer af Salices, med fria eller sammanväxta, 

med två eller flere (3—5) strängar, utan äfven som karakte¬ 

ristiska kännetecken närstående arter emellan genom strän- 

garnes glatthet eller hårighet vid basen (filamenta basi gla¬ 

berrima eller filamenta basi pilosa). Härigenom skiljes 

lätt t. ex. S. nigricans Sm. med vid basen håriga strängar 

från S. phylicifolia L. som har dem glatta, såsom först är 

nämndt, S. glauca med vid basen mycket håriga från S. 

arctica Pali, och från 5. Lapponum L. med alldeles glatta 

strängar. — Vid basen håriga strängar hafva S. ptirpurea 

L., vS. incana L., S. triandra L., S. alba L., S. fragilis L., 

vS. pentandra L., (5. caprea L. undantagsvis och obetydligt, 

t. ex. den nordliga formen, annars glattsträngad), S. cinerea 

L., S. aiirita L., S. nigricans Sm., 5. glauca L., S. niyrsinites 

L. och vS. reticidata L. De öfriga arterna hafva strängarna 

totalt glatta utom S. rosrnarinifolia L., hos hvilken jag nå¬ 

gon gång påträffat strängar litet håriga vid basen. Den 

sistnämnda arten torde böra studeras ytterligare i detta 

afseende. Färgen på strängarna är i allmänhet ljus, hos 

vS. myrsinites purpurröd. 

»3. Nektarierna, liksom strängarna, negligeras i 

allmänhet, oaktadt de i många fall erbjuda förträfflig led- 
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ning vid en del h3^bridbestämningar. De inre ljusa, breda 

mer eller mindre klufna nektarierna hos 5. glauca L. svika 

sällan, lika litet som de breda, nästan tvärhuggna, hela, 

rosenröda nektarierna hos 5. myrsinites L. Och mången 

gång gifves ingen bättre hjälp att kunna knäcka en hård 

nöt än att hafva i minnet just 5. veticiilatæ L. och herbaceœ 

L. dubbla eller flikiga nektarier, af hvilka man hos en h}- 

bridform kan hitta spår,som leda in på den rätta vägen till 

möjligast säker bestämning. 5. polaris Wg. 9. liksom 5. 

arctica Pali. 9. har endast inre, enkla nektarier. O. von 

Seemen har aktat nektarierna värdiga till och med som 

grundval för byggandet af ett n^dt indelningssystem inom 

Salix-släktet, hvilket s^^stem dock hybriderna äro spjufver- 

aktiga nog att kvickt rifva sönder, såsom de hittills alltid 

gjort med hvarje stängsel eller systemförsök.» 

»4. Fjällens färg (och ibland deras form och bekläd¬ 

nad) uppmärksammas ej heller i tillbörlig grad. Med för¬ 

bigående af ^;77m;/agruppen och de exotiska formerna må 

framhållas, att hos en stor del af öfriga former är den ljusa 

färgen hos fjällen karakteristisk. Ljusa fjäll hafva följande: 

S. aurita L., S. livida Wg., (S. repens L. ofta, S. rosmarini- 

folia L. troligen likaså), 5. myrtilloides L., S. hastata L. 

(dess krusiga hårbeklädnad är enastående och jämväl ett 

utmärkt skiljemärke), 5. arhusctda L. (dess korta fjäll, mer 

eller mindre tvärhuggna i toppen äro dessutom för arten 

typiska), S. herbacea L. (till skillnad från S. polaris Wg. 
« 

med alltid svarttoppade fjäll) och 5. rotimdifolia (Trautv.) 

Lundstr. De kunna väl vara litet missfärgade i toppen 

ibland, men äro de mörka i spetsen, tyder sådant på hybri- 

ditet. 5. reticidata L. har i början något purpurascenta, 

slutligen rostfärgade fjäll. 5. myrsinites L. har alltid svart- , 

röda, helst breda, rundtoppade fjäll. Öfriga arter med förut 

nämnda undantag hafva svartspetsade fjäll.» 

»5. Märkena hos 5. inminalis L., 5. Lappomtm L. 

och 5. lanata L. äro, snart sagt fullkomligt lika hvarandra : 

hela, långa, trådformiga, tentakel-lika. Inga andra, 
Bot. Not. 1907. 13 
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åtminstone europeiska, Salixarter hafva dylika märken. Äro 

de tillfälligtvis någon gång klufna, beroende på monstrosi- 

tet eller annan icke ännu uppdagad påverkan, så äro flikar- 

na hårsmala, långa för så vidt de icke genom något yttre 

våld blifvit stäckta. De följa gärna med vid eventuella hy- 

bridiseringar såsom tydliga ursprungsbeteckningar, mesta- 

dets oklufna, om ock mer eller mindre förkortade eller ock, 

ifall de blifva klufna, hafva de jämförelsevis smala lober. 

5. glauca L. är alldeles ensam och fristående med af seende 

på sina märken, som till utseendet likna ett stycke af ett 

älghorn, i största miniatyr och med litet fantasi förstås. 

Äfven dessa följa respektive hybrider såsom ett sent utplå- 

nadt föräldra-arf. Om Cinerascentes-trion se ofvan pag. 110! 

Öfriga arter hafva mer eller mindre klufna, korta märken, 

tillsammans sedda liksom mer eller mindre tulpanformiga.» 

»6. Stiftets nästan frånvaro eller olikhet i längd 

gifver också hållbara utgångspunkter i många fall vid art¬ 

begränsningen. S. daphnoides Vill., S. viminalis L., S. 

Lapponum L., S. lanata L. och 5. nigricans Sm. hafva de 

längsta (c:a 1—2 mm. långa) stiften, som därjämte äro okluf¬ 

na, eller något klufna ibland hos den sistnämnda. De kor¬ 

taste stiften hafva 5. alba L., 5. purpurea L., S. aurita L., 

S. livida Wg., S. myrtilloides L., S. reticulata L. och S. ro- 

tundifolia (Trautv.) Lundstr. Nästan lika kortstiftade som 

dessa senare äro: S. caprea L., S. cinerea L., S. repens L., 

S. rosmarini folia L., 5. arbusctda L., S. herbacea L. och S. 

polaris Wg. — S. glauca L. har stiftet nästan helt och hållet 

klufvet och utböjdt, en egenskap, hvilken, liksom de karak¬ 

teristiska märkena, hvarom förut är nämndt, oftast i mer 

eller mindre mån slår igenom vid hybridiseringen.» 

»7. Kapslarna äro glatta hos S. dapJmides L., S. 

lanata L., S. hastata L., S. nigricans Sm. (se ofvan!), S. her¬ 

bacea L. och S. rotundifolia (Trautv.) Lundstr. samt hos 

en del former af 5. repens L. Öfriga arter, Amerinœ undan¬ 

tagna, hafva ludna kapslar. Äro kapslarna h a 1 f g 1 a 11 a eller 

mer eller mindre glattfläckiga eller, såsom unga gles- 
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håriga, så betyder det, att de tillhöra hybridformer. vS. 

vepens L, gör dock ett undatag härifrån, ty dess kapslar 

variera i alla gradationer från helglatthet till tätaste luden¬ 

het. Detta enda undantag, om man härifrån på icke så 

svaga grunder utesluter 5. nigricans Sm., är ännu oför¬ 

klarligt och väntar på utredning.» 

»8. Kapselskaften äro långa (c:a 2—4 mm långa) 

hos Cinevascens-\x\ovi, S. livida W g., 5. niyrtilloides L., längst 

hos hvbriderna mellan dessa arter, medellånga hos S. nigri- 

cans Sm., kortast till minimala (0,4 mm långa) hos Anievince 

utom S. triandra L., samt hos S. viminalis L., S. lapponum 

L., S. lanata L., 5. glauca L., S. reticulata L., S. rotundifo- 

lia (Trautv.) Lunds t r.» 

»9. Hängeskaft med utvecklade blad, liknande de 

öfriga bladen, hafva: Amerince, S. livida Wg., (stundom 5. 

repens L.), 5. niyrtilloides L.^ 5. hastata L., (stundom 5. ni¬ 

gricans Sm. och kanske S. phylicifolia L.),^ S. arbusculal^., 

vS. glauca L., 5. niyrsinites L., Falska hängeskaft (pseu- 

dopedunculi), d. v. s. med bladknoppar (gemmæ) i bladvec¬ 

ken hafva: S. reticidata L. S. avctica Pali., S. herbacea L. 

och S. polaris Wg. Vid undersökningen af hybrider, där 

man misstänker, att någondera af dessa små fjällviden är 

en af föräldrarne, får man säker bekräftelse på denna miss¬ 

tanke, om man kan uppspåra en tillstymmelse, huru svag 

som helst, af då ej svikande knoppbildning i bladvecken 

på det bladiga hängeskaftet. Dessa falska hängeskaft äro 

egentligen små bladgrenar med ett oskaftadt hänge i top¬ 

pen. Sådana bladiga hängeskaft kunna väl alla Salixarter, 

som eljest sakna hängeskaft, erhålla, om de t. ex. under en 

blid, lång höst lockas till blomning för andra gången på 

samma år. Uppträder äkta S. aurita L. utrustad med bla¬ 

diga hängeskaft, så äro dessa utan tvifvel äfven bladknopp- 

bärande (gemmiferi). Vidare upplysning härutinnan läm¬ 

nar A, N. Lundströms Studier öfver släktet Salix (akade¬ 

misk afhandling 1875). Skillnaden mellan äkta och oäkta 

hängeskaft är jämväl, att i förra fallet affaller hela skaftet 
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jemte rachis, i senare fallet sitter det kvar och endast rac¬ 

his faller af. — S. lappoiuini L. saknar absolut hängeskaft; 

•om den i minsta män är försedd med sådana och därtill 

med hängebladsbildningar, huru obet3^dliga som helst, är 

det ett säkert tecken på mer eller mindre h5^briditet». 

»10. Bladen helbrädd a de hafva gärna S. caprca 

L., S. cbierea L., 5. mivita L., ehuru de stundom äfven haf¬ 

va ej så litet sågsargade blad, men äro då af mer eller 

mindre misstänkt h^^bridursprung. S. myvtilloides L., vS. 

lapponwn L., 5. Ia7iata L., 5. glauca L., gärna 5. arctica 

Pali., 6'. reticulata L., 5. polaris Wg. och 5. rotinidifolia 

(Trautv.) Lundstr. hafva fullständigt helbräddade (integer¬ 

rima) blad, om dessa arter äro fullt äkta.» 

»Bladfärgen är på båda sidor nästan lika hos S. 

7uyrsi}iites L., 5. herbacea L., 5. rotimdifolia (Trautv.) 

Lundstr. och 5. polaris Wg. (folia concolora).» 

»Bladnerverna på bladens ofvansida lämna goda 

karaktärsmärken t. ex. intrycka (nervi impressi) hos 5. aurita 

L., 5. lapponwn L. och vS. reticulata L.; skarpt upphöjda 

(nervi argute elevati) hos 5. repens L., S. my r sindes L. och 

5. herbacea L., hvilka karaktärer oftast tjäna till god hjälp 

vid hybridbestämningar på bastardformer, däri någon af 

nämnde arter är ena faktorn.» 

»Bladhårigheten hos Cinerascentes är typisk, ena¬ 

stående för hithörande former och därom är förut taladt. 

vS. viminalis L., S. repens L. och S. rostnarinifolia L. hafva 

äfven för dem karakteristisk, af korta, raka, parallela, till- 

tr3mkta hår bildad silfverglänsande beklädnad. 5. nigricans 

Sm. har blad med nästan raka, korta (c:a 0,5—0,7 mm långa), 

m3mket löst tilltr3"ckta hår. S. Lapponum L. och 5. glauca 

L. hafva m3mket långhåriga blad, men de båda arterna 

skiljas i allmänhet lätt från hvarandra, därigenom att håren 

på bladen hos den förra äro med hvarandra hoptrasslade 

(intricati) till mer eller mindre tät filtbeklädnad, som oftast 

fullständigt betäcker bladundersidan. Däremot är den senares 

bladhårighet glesare, så att bladbottnen väl S3mes. och hå- 
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ren äro i synnerhet på bladundersidan tämligen raka, fram¬ 

åt uppåt mot bladtoppen riktade, icke hoptrasslade. Båda 

arterna hafva bladhår öfver 1 mm till inemot 2 mm långa, 

5. glauca L. har dock de längre håren, men 5. lanata L. 

kan uppvisa ännu längre hår. Den sistnämndas hårighet 

stöter dessutom alltid mer eller mindre i gult, liksom de 

långa håren på hängefjällen, och på bladundersidan i toppen 

sitter en tofs af hopträngda hår. S. arctica Pali, är väl 

skild från 5. glaiica L. äfven i bladen, som på öfversidan 

äro utan hår och på undersidan hafva de långa, raka håren 

mera spridda, än hvad fallet är hos den sistnämnda. 5. ve- 

pens L. varierar med fullkomligt glatta till på båda sidor 

tätludna blad och däremellan med alla tänkbara hårighets- 

gradationer. 5. livida Wg. ß einer ascens Wg. har bladen 

på båda sidor ganska håriga. Håren äro långa och tämli¬ 

gen raka. x4f bladhårigheten får man ett intryck, som om 

här förelåge en fixerad bastardform af vS. livida Wg. och 5. 

lapponuni L. Men allt annat strider emot ett sådant anta¬ 

gande, liksom ock bladhårighetens beskaffenhet tillbakavisar 

tanken på en kombinering S. caprea L. X Uvida Wg. For¬ 

men har äfven ett helt olika utseende, än de håriga varian¬ 

ter af vS. livida Wg., hvilka ej sällan påträffas.» 

»Fullkomligt glatta (glaberrima) blad hafva: X livida 

Wg. genuina, S. niyrtilloides L., vS. hastata L. (med undan¬ 

tag af hufvudnerven på öfversidan^ som alltid åtminstone 

vid basen är pubescent), X phyticifolia L., 5. arbnscnta L. 

(har understundom korta, glesa, tilltryckta hår på bladun¬ 

dersidan), 5. niyrsinites L., 5. herbacea L.. .S. rotnndifolia 

(Traut V.) Lun ds t r. och S', potaris Wg.» 

»Hvitprickiga (med t3Mliga inhalationsöppningar 

försedda) blad hafva utom S. nigricans Sm. äfven följande: 

S. niyrsinites L. och S. herbacea L. (båda med remarkabla 

hvitprickningar på såväl bladens under- som öfversida), S, ar¬ 

buscula L. (då undersidan är mindre glaucescent än vanligt), 

S. arclica L. (mot bladtoppen) och S. polaris Wg. De tre 
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sistnämnda arterna hafva dock denna prickning mycket lin 

och icke alltid tydlig samt helst på bladens undersida.» 

»11. Bladskaften skola typiskt vara långa hos 5. 

lappomirn L., som äfven härigenom godt skiljes från 5. glmi- 

ca L., hvilken har mycket korta sådana. 5. arctica Pali, 

skiljer sig också från den sistnämnda genom långa blad¬ 

skaft, liknande dem hos 5. reticulata L,, hvilken art i för¬ 

hållande till sin storlek har längst skaftade blad, hvilkas 

skaft dessutom gärna hafva rödbrun färg, som fortsätter 

upp i nerv aturen.» 

»De kortaste bladskaften (aldrig öfver 5 mm långa) 

har 5. inyvsinites L. Det märkvärdiga med dem är, att de 

icke bli längre, luiru mycket än bladen utväxa i storlek. 

Ungefär lika korta bladskaft hafva 5. hastata L. och S. la¬ 

nata L. Det är mycket sällsynt att få se den senare med 

utdragna bladskaft.» 

»12. Stipl er hafva alltid följande: 5. aurita L., S. 

lanata L., S. hastata L. och 5. inyrsinites L. — men icke 

alltid S. caprea L., vS. cinerea L. och S. nigricans Sm. — S. 

Uvida W g. och S. repens L. äro understundom försedda med 

mindre stipler, som mot hövSten kunna utväxa betydligt. 

Med förbigående af Anierinœ må vidare nämnas som stipel- 

bärande: S. daphnoides Vill. och S. viminalis L. Den sist¬ 

nämnda saknar åtminstone icke på de vegetativa kvistarna 

stipler, som äro lancettlika (liksom litet skaftade?) och egen¬ 

domliga. De öfriga arterna sakna stipler, och skulle någon 

af dem påträffas prydd med sådana bihang, beror det utan 

tvifvel på hybriditet.» 

»13. Bladknopparna (gemmæ) äro glatta hos de 

hesta glattkvistade arterna. Hos S. caprea L. blifva de 

slutligen glatta. Hos S. aurita L. däremot äro de pubes¬ 

cent a.» 

»14. Kvistarna och grenarna lämna äfven goda 

fingervisningar vid artbestämningarna och i många fall vid 

h3^bridbestämningar. 5. caprea L. skiljer sig genom sina 

grenars glatthet från 5. cuierea L., som har grenarna 
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mycket tätludna. 5. aurita L. har smala, glatta grenar. S. 

repens L. har oftast hvitludna kvistar. Mycket remarkabla 

äro 5. hastatce L. ludna kvistar, en ludenhet som oftast 

följer med såsom ursprungsbeteckning vid bastardbland¬ 

ningar. Skulle de unga kvistarna däremot icke vara glatta 

hos S. Uvida Wg., S. inyrtilloides L., S. phylicifolia L., S. 

arbusctda L., S. herbacea L., S. rotundifoli a (Trau t v.) 

Lundstr. och 5. polaris Wg., så har man goda skäl för 

ett antagande, att de äro af oäkta börd, om ock i sista re- 

cedens-stadiet.» 

Linnéjubileum firades sistlidne maj icke endast i 

Uppsala, Stockholm och Lund utan också i många städer 

och å landsb3"gden i Sverge. Äfven utomlands högtidlig- 

hölls d. 23 maj på ett m}xket stort antal ställen snart sagt 

öfver hela världen. Många uppsatser äro publicerade i an¬ 

ledning häraf; titlarna å några af dem publicera vi här. 

Carruthers, W., On the Original Portraits of Linnæus. — 

Proc. Linn. Soc. London. Oct. 1906, s. 59 —69, pl. 

1-8. 

Fries, Rob. E., Carl von Linné. Zum Andenken an die 200 :- 

ste Wiederkehr seines Geburtstages — Engler, Bot. 

Jahrb. 1907. 

Harms, H., Carl von Linné. Sein Leben und seine wissen¬ 

schaftliche Bedeutung. — Naturwiss. Wochenschr. N. 

F. 6, 1907, s. 305—312, 2 portr. 

Holm, Th., Linnæus May 23. 1707 — January 10, 1778. — 

Bot. Gazette. Vol. 43, 1907, s. 336—340 (med 2 por¬ 

trätt). 

Holmbæ, J., Carl v. Linné, ett twåhundraårsminne (1707— 

1907). — Naturen 1907 s. 97—106,^2 portr. 

Jackson, B. D., On a manuscript list of the Linnean Her¬ 

barium in the handwriting of Carl von Linné, presum- 

abl}" compiled in the ^æar 1755. — To wich is appen¬ 

ded a Catalog of the Genera in the Herbarium, with 

the numbers of sheets of specimens. — Prepared for 

the Anniversary Meeting of the Linnean Society of 
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London, 24th May, 1907 in celebration of the 200 

Anniversary of the birth of Carl von Linné. 49 s. 4:o 

4- 6 photo. 

A letter from Carl voii Linné to Professor Pietro Arduino 

at Padua, with an introduction by 'Dr. G. B. de Toni. 

4 s. — Contributed to the Anniversary Meeting of the 

Linnean Society of London, 24th Ma}^ 1907, in com¬ 

memoration of the 200th Anniversary of the birth 

of Carl von Linné. 

Homenaje a Linneo en el segundo centennario de su naci- 

miento 1707—78. Madrid 1907. 35 ty 134 s. — Memo¬ 

rias de la Real Sociedad Espanola de historia Natu¬ 

ral. T. 5. — Innehåller åtskilligt om Löfling, ss. 

flera bref från Linné till Löfling. 

Junk, W., Carl von Linné und seine Bedeutung für die Bib¬ 

liographie. Festschrift. 1907. 19 s., 2 portr. 

The LUinceus Bi-Centenar}^ — Gardener. Chron. 41 s. 325 

-6, 2 fig. 

Möbius, M., Zum 200jährigen Geburtstage Carl von Linnés. 

— Garten weit. 11. p. 361—6, 2 portr. 

Wettstein, R. v. Festrede. (Linné-Feier) — Verh. Zool.-bot. 

Ges. Wien, 1907 s. (140)—(152). 

Wille, N., Carl von Linné. 11 s. (med 1 porträtt). — Samti¬ 

den for 1907. 

—, Carl von Linné. — Tidsskr. f. kemi, farm., terap. 

(Pharmacia). 4. 1907 s. — 145—160 (med 1 porträtt). 

—, Carl von Linné. 6 sid. — Ntyt Magaz. f. Lægevid. — 

1907 n:o 6. 

Blhik, K., Carl von Linnés lefnadssaga. Samlade anteck¬ 

ningar. 

Berggren, /., Typha angustifolia L. X latifolia L. — Sv. 

Bot. Tidskr. 1907 s. 291—293. 

Erikson Carl Linnæuis »Botanisternas furste». 104 s. -\- 

1 pi. (13 illustrationer och 2 faksimiler). 1907. 

Eriksso)i, Jakob, Hvad är amerikansk -krusbärsmjöldagg 
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och hvad bör göras mot densamma? 26 s. -- Små¬ 

skrifter i landtbruk. XVI. 

Fries, Rob. E., Linné. — De största märkesmännen. IV. 1907. 

(Forsstrand, C.) Carl von Linnés Öländska resa förättad 

1741. 152 s. 1907. (Något förkortad). — De Bästa Böc¬ 

kerna. 

Hallsten, N., Lärobok i Naturkunnighet för folkskolan enligt 

koncentrationsprincipen efter G. Partheil och W. 

Probst. 105 s. 1907. — Pedagogiska Skrifter utgifna 

af Sveriges allmänna Folkskollärareförenings littera¬ 

tursällskap. 

Heniniendorß] E., Fazenda Santa Albertina. — Sv. Bot. 

Tidskr. 1907 s. 249—269.. 

Hesselnian, H., Carl von Linné 1707—23/5 1907., Ett två¬ 

hundraårsminne. — Skogsvårdsfören. Tidskr. 1907 s. 

225—238 (med 2 porträtt). 

—, Linné — Sv. Bot. Tidskr. 1907. 1 s. -j- 1 portr. 

Holst, N. O., Preglaciala Dryasförande inneslutningar i den 

undre moränen vid Bjäresjöholms tegelbruk nära 

Ystad. — Geol. För. Förh. 29, 1907, s. 228-234. 

Johansson, K., Till Gotska Sandöns iloristik. — Sv. Bot. 

Tidskr. 1907 s. 210-214. 

Jnel, O., Öfversikt af våra värdväxlande rostsvampar. — 

Sv. Bot. Tidskr. 1907 s. 243-248. 

Rrok, Th. & S. Alniquist, Svensk flora för skolor. 1. Fane- 

rogamer. ll;e uppl. 292 s. — 2. Krytogamer. 3:e uppl. 

VHI + 334 s. Förutom medarbetarne i de föregående 

upplagorna hafva nu tillkommit: prof. G. Lagerheim 

för de lägre svamparne, lektor G. O. Malme (jämte 

S. Almquist) för lafvarne, lektor H. W. Arnell för 

lefvermossorna, af hvilken beskrifvits alla för Sverge 

kända arter förutom några få af de allra sällsyntaste. 

Svenska växtnamn hafva i större utsträckning än förut 

användts. 

Lagerberg, T., Über die Blüte von \4ola mirabilis. — Sv. 

Bot. Tidskr. 1907 s. 187-209. 
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Lauvell, J. G., Biblens liljor i ord och bild. Bidrag till blom¬ 

sterkungen Carl von Linnés 200-åriga födelseminne. 

64 s. 1907. 

Levevtin, O., Carl von Linné. — Svenskar, n:o 1. 107 s., 9 pi. 

Lindfors, A. O., Linnés dietetik på grundvalen af dels hans 

eget originalutkast till föreläsningar: Lachesis natu¬ 

ralis quæ tradit diætam naturalem och dels lärjunge- 

anteckningar efter dessa hans föreläsningar: Colle¬ 

gium diæteticum. 249 s. — I Inbjudning till medic, 

doktors promot. i Uppsala 1907. 

—, Några Linné-Studier. 59 s. 1907. 

Lindman, C. A. M., Carl von Linné. En minnesteckning. 

— Heimdals småskrifter. 1907. 89 s. (med 1 portr.). 

Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare. 

Skildringar utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsaka- 

demien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés 

födelse. Häri 

1. Hjelt, O. E. A., Carl von Linné som läkare och medi¬ 

cinsk författare. 224 s. 1907. 

2. Lindniaii, C. A. M., Carl von Linné såsom botanist. 116 

s. 1907. 

Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné med under¬ 

stöd af svenska staten utgifna af Uppsala universitet. 

Första af delningen. Del. 1. 1907. 341 s. 

Skrifter af Carl von Linné, utgifna af Kungl. Svenska Veten¬ 

skapsakademien. III. Classes plantarum, opus denuo 

editum. 656 s. 1907. 

Caroli Linncei Systema Naturæ\ Ed. 1, MDCCXXX^^ Ad 

memoriam primi sui præsidis eiusdemque e conditori¬ 

bus suis unius Caroli Linnæi opus illud quo primum 

systema naturæ per tria regna dispositæ explicavit 

Regia Academia Scientiarum Suecica biseculari natali 

auctoris denuo edidit. Holmiæ MCMMI. Fol. 19 onumr. 

s., 1 portr. 11 pl. 

Katalog öfver K. Vetenskaps-societetens utställning af Linné- 

porträtt. Uppsala L)07, 14 s. (6 portr.). 
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Malme, Gust. O. A:u, Några bildningsafvikelser i blomman 

hos P^^rola uniflora L. — Sv. Bot. Tidskr. 1907 s. 

270—275. 

—, Några anteckningar om Victoria Lindi., sarskildt om 

Victoria cruciana D’Orb. 16 s. + 4 pi. (f. mattogros- 

sensis Malme et f. Tricheri (Henkel) Malme). — Acta 

Horti Bergian. T. 4. 1907, 

Pihi, A. &/. Erikssoii, Svenska fruktsorter i färglagda af¬ 

bildningar, utgifna af Svenska trädgårdsföreningen. 

Häft. 11. 4:o. 1907. 

Schéele Charlotte von, Färgväxter. 34 planscher med text 

till folkskolornas och skollovskoloniernas tjänst. 20 s.. 

34 pl. — Nyttiga växter. II. 

Sevnander, R., Om några former för art- och varietetsbild- 

ning hos lafvarne. — Sv. Bot. Tidskr. 1907 s. 135—186 

(t3"sk resumé s. 176—186). 

Skårtnaji, J. A. O., G^^mnadenia conopea (L.) R. Br. X G^^m- 

nadenia albida (L.) Rich, från Torne lappmark. — Sv. 

Bot. Tidskr. 1907 s. 293—295. 

Sondén, M., Anteckningar om floran inom Tornejavreom- 

rådet. - Sv. Bot. Tidskr. 1907 s. 215-242. 

Svede lins. A'., Frans Reinhold Kjellman. — Sv. Bot. Tidskr. 

1907 s. 276—285 (med porträtt). 

Sylvan, Ebba, Gottska Sandön. Skogsvårdsf. Tidskr. 5, 

1907, s. 117-130: 

Sylvén, N., Zwei im Bergianischen Garten im Sommer 1906 

gefundene Senecio-H^driden, S. nebrodensis L. X 

viscosus L. 8 s. + 1 pl. — Acta Horti Bergiani T. 

4. 1907. 

—, Eigenartige, rein florale Sprosse bei zwei schwe¬ 

dischen Artemisia-Arten. — Sv. Bot. Tidskr. 1. 1907, 

s. 51—55. 

—, N}^ .svenska fyndorter för Gentiana uliginosa Willd. 

— Sv. Bot Tidskr. 1, 1907, s. 126. 

Tedin, H., Linné och jordbruket. 4 s. + 1 portr. — Landt- 

mannen 1907 n:o 21. 
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Vestergreti, Th., Discosia artocreas (Tode) Fr,, eine Lepto- 

stromacee mit eigentümlichem Pyknidenbaii. — Sv. 

Bot. Tidskr. 1. 1907, s. 56—60. 

Vvies, H. de, Uppkomsten af arter och bastarder. Två före¬ 

drag. Auktoriserad öfversättning af O. H. D. 111 s. 

1907. 

Wiheck, E., Bidrag till kännedomen om törskatesvampens 

uppträdande i Mellersta Sveriges skogar. — Skogs- 

vårdsför. Tidskr. 5, 1907, s. 8—20. 

Wittvock, V. B., Några ord om Linné och hans betydelse 

för den botaniska vetenskapen. 32 s. + 3 porträtt. — 

Act. Horti Bergian. T. 4. 1907, 

W—n, E., Carl von Linné. Tvåhundraårsminnet 1707 

1907. 7 s. 4;o. 

Nathorst, A. G., Kollodiumaftryck såsom hjälp¬ 

medel vid undersökning af fossila växter. — Geol. 

Fören. Förh. Bd. 29, apr. 1907, s. 220—227. 

Användandet af kollodiumaftryck vid botaniska under¬ 

sökningar tyckes vara helt ungt. Förf. har med stor fördel 

användt denna metod vid undersökning af fossilt trä, fossila 

ormbunksblad, bladaftryck från Benestad m. m. 

En droppe kollodium hälles på den yta, hvaraf aftr^^ck 

önskas, och inom ett par minuter kan hinnan lossas från 

underlaget och underkastas mikroskopisk undersökning vid 

stark förstoring. Den kan naturligtvis också fotograferas. 

Den, som hos förf. sett sådana preparat, förvånas öfver 

aftiyckens skärpa och inser att metoden gifvit växtpaleonto- 

logien en nytt, värdefullt hjälpmedel. Dock pa.ssar ju meto¬ 

den ej för alla slags fossiler. 

Men äfven vid undersökning af recenta växter bör 

metoden i vissa fall blifva till god hjälp, t. ex. när man 

hastigt vill hafva en bild endast af ytan å en växtdel eller 

ett snitt. 

Tullberg, T., Linné porträt t. Vid Uppsala Uni¬ 

versitets minnesfest på tvåhundraårsdagen af Carl Linnés 
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födelse å Universitetets vägnar. 187 s. 4:o + 21 pl. (1 färg¬ 

lagd) 4- 39 lig. i texten. 

Prof. Tullberg har länge hållit på med studiet af 

Linnéporträtten och har åstadkommit ett fullödigt praktverk. 

Det har icke varit ett lätt arbete, då såsom förf. skrifver: 

»Det torde knappast finnas någon enskild svensk man, hvil¬ 

ken under sin lifstid blifvit så många gånger afbildad som 

Linné, och än mindre någon, hvars bild af eftervärlden blif¬ 

vit så ofta återgifven och i sådan omfattning spridd genom 

gravurer, statuer, byster och medaljer.» 

Förf. har särskildt bemödat sig om att utreda de olika 

originalens porträttvärde, för att få reda på Linnés utseende 

på olika tider. 

Efter en historisk redogörelse följer sedan en förteck¬ 

ning öfver Linnéporträtt af alla slag (äfven kopior, dock ej 

fotografier), innehållande 515 nummer. 

Swederus, M, B., Linnés Vorlesungen über 

die Cultur der Pflanzen. .107 s. — Åtföljer Rektors In-• 

bjudning till Uppsala Universitets Linnéfest den 23 och 24 

Maj 1907. 

Bibliotekarien A. Andersson i Uppsala fick i K. 

Vetenskapsakademien i S:t Petersburg reda på ett manu¬ 

skript, som enligt en å titelbladet af J. Ruprecht gjord 

anteckning skrifvits af Johan Gottlieb Georgi (hvilken 

fömodligen själf öfversatt föreläsningsanteckningarna till 

tyska). Linné hade år 1759 hållit föreläsningarne för stu¬ 

denterna Clas Alströmer af Västgöta landskap och Fré¬ 

déric Logie från Algier. 

Vid jämförelse mellan manuskriptet och Linnés ut- 

gifna arbeten visar det sig att det förra i vissa delar inne¬ 

håller åtskilligt annat och mera än som finnes i de senare. 

Utgifvaren har här så vidt möjligt återgifvit manu¬ 

skriptet ordagrannt, fastän han dock rättat uppenbara fel, 

och har han i form åf noter lämnat en del hänvisningar 

och upplysningar. 
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Almquist, S., Studier öfver Bergianska träd- 

‘gårdens spontana Rosa-former, 88 s. med 84 figur¬ 

grupper i texten samt 1 färglagd tafl. (Act. horti Bergian. 

4 N;o 4. 1907.) Förf. har grundligt studerat de i Bergianska 

trädgården förekommande vilda Rosæ och beskrifver här 

utförligt de där förekommande 40 elementar artern a jämte 

deras former. De flesta höra till R. solstitialis (Bess.) Almq. 

coll, eller ss. gruppen också kunde kallas R. glauca Fr. 

coll. Alla de undersökta buskarne äro nu numrerade och 

etiketterade. 

Genom Matssons bearbetning i Neumans flora kom’ 

studiet af släktet i ett nytt skede, och förf. granskar utför¬ 

ligt variationsförmågan hos växtens olika delar och ger 

goda anvisningar. Så t. ex. hafva exemplar med mogna 

nypon numera föga värde för växtbestämningen ; blom¬ 

mande grenar äro i dess ställe behöfliga. 

Almquist, E., Studien über die Capsella Bursa 

pastoris (L.). 92 s. med 62 afbildningar i texten. (Acta 

Horti Bergian. 4 N:o 6. 1907.) Förf. har genom-kultur medelst 

renodling fått reda på en stor mängd elementararter af 

Capsella Bursa pastoris, af hvilka här 65 utförligt beskrifvas 

och afbildas. 

Wittrock, V. B., Linnaea borealis L. Species 

polymorpha et polychroma. Linnæa borealis L. En mång- 

formig art. 187 s. + 13 mest kolorerade taflor och 18 text¬ 

figurer. — Acta Horti Bergiani. T. 4, 1907. 

Förf., som redan 1878 och 1879 i Bot. Not. påbörjade 

en afhandling om Linnæa, har nu i detta arbete hufvudsak- 

ligen, fastän ej uteslutande, behandlat blommans variations¬ 

förmåga. Blomkronans färgteckning har han funnit vara 

så konstant, att den kunnat användas icke blott såsom en 

hufvudkaraktär, då det gällt att särskilja de talrika formerna 

(och underformerna) utan äfven såsom grundval för de grup¬ 

per, i hvilka formerna sammanordriats. De 4 hufvudgrup- 

perna kallas: Poliochromæ, Mesochromæ, Xanthochromæ' 

och Erythrochromæ. Under dessa beskrifvas och afbildas 
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140 formæ och några underformer från Sverge samt 6 for¬ 

mer från Norra Amerika. Diagnoserna äro på latin och 

beskrifningarne på svenska. 

Å de flesta af de ypperligt utförda, färglagda taflorna 

framställas de öfre och de undre hälfterna af blomkronorna, 

sedda inifrån och 3 ggr förstorade. 

Fastän förf. icke, oaktadt gjorda försök, lyckats genom 

odling efter frösådd ådagalägga dessa formers konstans, 

anser han dem dock vara »elementararter», emedan deras 

uppträdande i naturen tyckes tala därför. 

Förteckning 
öfver Skandinaviens växter 

utgifven aî Lunds botaniska förening. 

1. Kärlväxter. 1,50 kr. 2. Mossor. 1 kr. 

Porträtt af Professor F. R. Kjellman i ljustryck. 

Pris 1 kr. genom Botaniska Sektionens sekrete¬ 

rare Upsala. 

Hos Frans Svanström & C:o 
Stockholm, Myntgatan 1 

kan erhållas: 
Hvitt blompressningspapper format 360X445 mm. Pris pr ris 10,— 
Herbarieomslag 400X484 „ 4 — 

M 99 99 ^9 
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Âm phi ch ro mi e bei Calluna vulgaris. 
Von C. A. M. Lindman. 

Das Kirchspiel Österåker in Uppland, einige Meilen 

nördlich von Stockholm, umfasst in seinem nördlichen Teil 

einen grossen Nadelwald, der hie und da durch ausgedehnte 

Calluna-Felder unterbrochen ist. Hier zeigt, wie es in Schwe¬ 

den nicht selten vorkommt, die blühende Calluna viele Nuan¬ 

cen von rosa bis purpurviolett, während auch die weissblü- 

tige Form, -»floribus albis», spärlich vorkommt. 

Besonders erwähnt zu werden verdient ein grosses, 

reich verzweigtes Exemplar aus dieser Gegend, dicht am 

Wege durch die nördlichste Partie des Waldes: die Blüten 

waren schmutzigweiss mit einem sehr schwach violetten 

oder gräulich-rötlichen Ton (flor. sordide albidis subviola- 

scentibus). Zum Unterschied von den rein weissen Blütep 

dieser Art zeigten sie einige sehr blasse blauviolette Strei¬ 

fen an den Kelchblättern und purpurne Farbe an Stylus und 

Stigma (letztere sind bei der weissblütigen Calluna gewöhn¬ 

lich gelb- oder weissgrün, zuletzt ins bräunliche überge- 
à 

hend); im älteren Stadium und in getrocknetem Zustand 

wurden die Kelchblätter grauweiss mit einem Stich ins 

graugelbe, weil sie von dem violetten Farbstoffe nicht ganz 

frei waren. 

Bei der Untersuchung dieser Pflanze beobachtete ich, 

dass sie zweierlei Blüten hatte und zwar von verschiedener 

Farbe, indem die soeben beschriebenen mit einer geringe¬ 

ren Anzahl von der gewöhnlichen, purpurvioletten Farbe 

(von mittelstarker Nüance) untermischt waren. Dieses Ver¬ 

halten wird hier mit dem Namen Amphi chromie bezeich¬ 

net. Wie aus unsrer Abbildung ersichtlich, sitzen zwei 

Inflorescenzen von verschiedener Farbe unmittelbar neben 

einander, und gehen von demselben Hauptzweig aus. Die 

eine hat violettrote, die andere weissliche Blüten. Auf der 

Abbildung sieht man auch noch eine zu demselben Zweige 
Bot. Not. 1907. 14 
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Amphichromes Exemplar von Calhi)in vulgaris L. aus Öster¬ 
åker in Uppland in der Nähe von Stockholm, Links zwei Blüten- 
stilnde von verschiedener Farbe, der eine rotviolett, der andere 
weisslich. Rechts ein Blütenstand von weisslicher Farbe, bis auf 
eine einzig'e Blüte (x). 
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gehörige Inflorescens, deren sämtliche Blüten weiss (sordide 

albidi) sind, bis auf eine einzige, x, die purpurviolett ist. 

Bei Calluna vulgaris als Art ist Heterochromie eine 

häufige Erscheinung, bei den einzelnen Individuen dahinge¬ 

gen ist ein Farbenwechsel, wenigstens mit so starkem Kon¬ 

trast wie in diesem Falle, äusserst selten. Eine Vermutung, 

dass irgend eine parasitische Krankheit dies Exemplar verän¬ 

dert habe, dass also seine Blüten eigentlich violettfarbig 

waren, aber zum grössten Teil ihre Farbe eingebüsst hatten 

und deshalb weisslich aussahen, hat sich als völlig unbe¬ 

gründet erwiesen. Die beiden Blütensorten sind in allen 

ihren Teilen durchaus normal und einander an Form und 

Grösse vollkommen gleich. 

Eine Erklärung der Doppelfärbung dieser Pflanze liesse 

sich vielleicht darauf begründen, dass die weisslichen Blüten, 

die hier die Hauptfarbe des Blühens darstellen, ins blass¬ 

violette spielen, während ausserdem Griffel und Narbe 

purpurrot sind, was sonst bei weissblütiger Calluna über¬ 

haupt nicht der Fall ist. Die Erscheinung dürfte dann 

dadurch erklärt werden können, dass das betreffende Indi¬ 

viduum als ein Bastard zwischen einer weiss- und einer 

violettblütigen Pflanze entstanden ist. Bei diesem Bastard 

ist also das eine Elternmerkmal, die weisse Blütenfarbe, im 

ganzen dominierend, wenigstens in den für die Blütenexpo¬ 

sition entscheidenden Organen, den grossen Kelchblättern; 

doch sind auch diese nicht ganz rein von dem Anthocyan, 

denn mikroskopisch sieht man an ihrer Basis einzelne Zellen 

mit violettrotem Zellsaft, und die kleinen eingeschlossenen 

Blumenblätter (petala) sind sehr häufig rosafarbig. Diese 

Tatsachen deuten auf eine »Farbenverschmelzung» (vgl. 

Kerner, Pllanzenleben, II, s. 557) zwischen den entgegen¬ 

gesetzten Blütenfarben der Eltern bei der Hauptmasse der 

Blüten der vorliegenden Pflanze hin. Um indessen auch ihre 

Amphichromie zu erklären, muss man dagegen annehmen, 

dass dieser vermeintliche Bastard auch durch »Farbenmen¬ 

gung» (Kerner, a. a. O., 558) seine Blüten färbe erhalten hat. 
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Dieses Verhältnis findet statt bei Art- und Varietätshybriden 

in den Gattungen Tulipa. Iris, DiantJms, Rosa, Petunia 

Aster (chinensis) u. s, w., wenn die beiden Farben der Eltern 

nicht verschmelzen, sondern in reinen Feldern, Streifen oder 

Flecken neben einander stehen. Dadurch kann eine Blume 

verschieden gefärbte Blumenblätter erhalten. Dasselbe ist 

auch der Fall bei der eigentümlichen Pfropfhybride Cytisus 

Adanii (Cyt. laburnum X purpureus), wie diese von Kerner 

(a. a. O., 560) beschrieben ist; hier kommt aber auch noch 

hinzu, dass verschiedene Blüten oder sogar Inflorescenzen 

durch verschiedene Färbung (gelb und rot) gegen einander 

kontrastieren. Bei dem allbekannten Bastard Medicago 

media (Med. falcata X sativa) erkennt man teils eine Far¬ 

benverschmelzung, dank welcher eine Menge Blumenkro¬ 

nen grünlich sind, teils eine Mengung, da sowohl gelbliche 

als violette Blumenblätter Vorkommen^). Auch bei Pflan-, 

zen, die nicht für Bastarde gehalten werden, hat man Blüten 

von zweierlei Farben beobachtet. Eine solche Art ist Poly- 

gala amarella, die Kerner in dieser Hinsicht mit folgenden 

Worten schildert (a. a. O., 559): »Von letztem finden sich 

ebenso häufig Stöcke mit blauen und weissen wie mit blau 

und weiss gesprenkelten Blüten; und auch Stöcke, welche 

neben weissen Blüten einzelne blau gesprenkelte tragen, 

sind keine Seltenheit». Die Farbenvariationen bei dieser 

Art scheint Kerner alle auf die sogen. »Heterochromie» 

zurückzuführen. Eine ähnliche Färbung mit gesprenkel¬ 

ten Blumenblättern sieht man bisweilen auch bei Viola 

canina; an rotblütigen Exemplaren von Asalea indica kann 

man bisweilen eine Blüte mit einem weissen Blumenblatt 

sehen, und viele andere Fälle dürften bekannt sein, wenn 

Ich habe im Juli 1895 eine grosse Gruppe dieses Bastards 
bei Wisby auf Gotland beobachtet, wo er mit den beiden Stamm¬ 
formen (Med. falcata und sativa) wucherte. Die hybriden (resp. 
hybridogenen) Stöcke zeigten daselbst folgende Blütenfarbe: die 
Fahne (vexillum) war entweder dunkel violett; oder sie fing mit 
violett an und wurde dann entweder dunkelgrün, oder schmutzig 
gelb mit violett-grünen Adern; oder sie war ziemlich blass gelb, 
jedoch nur bei den an den Boden gedrückten Blütenständen. 
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sie auch nicht in der wissenschaftlichen Literatur Erwäh¬ 

nung gefunden haben. 

Das Blühen der grossen Calluna-Bestände bietet fast 

immer einen Reichtum von verschiedenen Farbentönen dar, 

von hell violett bis tief purpurviolett. Dass diese Formen 

hybridisieren, ist wohl nicht dargetan, ist jedoch nicht in 

Abrede zu stellen, wenn man die vollständigen Farbenserien 

in Betracht ziehen will. Auf diesen Fall kann man deshalb 

ohne Zweifel die folgenden Worte von G. Mendel anwen¬ 

den: »Die Hybriden der Varietäten verhalten sich wie die 

Specieshybriden, nur besitzen sie eine noch grössere Verän¬ 

derlichkeit der Gestalten und eine mehr ausgesprochene 

Neigung, zu den Stammformen zurückzukehren». 

Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass unsre amphi- 

chrome Calluna eher ein Produkt anderer Kräfte ist, als 

einer Kreuzung zwischen verschiedenblütigen Eltern. Nimmt 

man aber an, diese seltene Erscheinung sei als eine Varie¬ 

tätshybride zu erklären, so dürfte der Vorgang weniger 

rätselhaft sein, als wenn man z. B. eine Knospenvariation 

(und zwar hier einen Rüchschlag zu einer Stammform), 

oder eine natürliche, spontane Pfropfung (durch zufälliges 

Verwachsen getrennter Stöcke in der Tiefe des feuchten, 

moosreichen Bodens) als Erklärungsgrund gebrauchen 

Avollte. 

Anlässlich dieser Mitteilung schlage ich folgende Ter¬ 

minologie vor hinsichtlich der Verteilung der Blütenfarben: 

1. Polychromie: Vielfarbigkeit oder Buntfarbig¬ 

keit einer Blumenkrone, z. B. die zweifarbige Linaria alpina 

(violett und orange), der dreifarbige Convolvulus tricolor 

(violblau, gelb, weiss). Hieher können auch die zweifarbigen 

Blütenköpfe vieler Corymbiferen gerechnet werden (Linné’s 

»fios compositus),* z. B. Aster, Leucanthcniwn und auch 

jene Form von Daticus carota, die eine purpurrote Mittel- 

In B. Daydon Jackson’s Glossary of botanical terms (ed. 
2, 1905) sind diese Pflanzen als »heterochromous» bezeichnet. 
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blute in der Dolde entwichelt. Die Polychromie eines Ba¬ 

stardes ist oft eine Folge der Mengung der Elternfarben, 

z. B. die gestreiften (»panachierten») Mischformen in den 

Gattungen Diantlms, Iris u. s. w. 

2. Heterochromie: Farbenunterschied zwischen den 

Individuen einer Art, die also heterochrome Stöcke 

erzeugt; er wird auch wohl Farbendimorphismus, resp. 

-polymorphismus oder Farbenvariation genannt. Beispiele 

sind Polygonum la pathijolium, Melarnpyrum cristatum, An- 

thyllis vulneraria, häufig auch, aber wenig ausgeprägt, Cal- 

lima vulgaris. Sehr häufig ist die sexuelle Heterochromie 

zwischen männlichen und weiblichen Stöcken einer diöcischen 

Art. Bei Kreuzung entstehen heterochrome Individuen teils 

durch Farbenverschmelzung in ungleichem Grade (z. B. 

Medicago media und nach Mendel Phaseolus multiflorus d 

X nanus 9)5 teils durch unregelmässige Farbenmengung 

(z. B. die verschieden geflammten Tulpenhybriden aus zwei 

bestimmten Stammformen). 

3. Amphi ehr omie: Verschiedenheit der Blüten eines 

Stockes, wahrscheinlich am häufigsten infolge einer Kreu¬ 

zung oder anderer zufälligen Einwirkungen. Sie ist entwe¬ 

der habituell, wie man sie z. B. bei Cytisus Adanii und 

Medicago media kennt (vgl. auch die von Kerner geschil¬ 

derte Viola polychroma, Pflanzenleben, II!), oder indivi¬ 

duell, wenn sie nur lokal und zufällig auftritt, z. B. Poly- 

gala amarella, Viola canina, Asalea indica (s. oben!) und 

der hier besprochene Callima-^tocM. Mojiöcische Pflanzen 

sind oft sexuell amphichrom mit lebhafterer Earbe in den 

männlichen Blüten (vgl. auch die oben angeführten Corym- 

hiferen). 

Als Polychromie muss man auch den Kontrast zwischen 
Blüte und farbigen Hochblättern auffassen, z. B. Melanipyriim 
iiemorosinn, viele Bromeliaceen u. s. w. 

“) Auf diese Erscheinung bezieht sich wahrscheinlich zum 
Teil die Benennung »Heterochromatism» bei B. Daydon Jackson, 
a. a. O. 

Eine zufällige Amphichromie tritt häufig bei gewissen Gra¬ 
mineen auf (z. B. in den Gattungen Pon, Festuca, Dactylis u. a.), 
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4. Met achromie: Umfärbung oder Farbenwechsel 

einer Blüte während ihrer verschiedenen Altersstufen, also 

die zeitliche Farbenverschiedenheit einer versicoloren Blume. 

Beispiele sind mehrere Boyaginaceeu, Ribes auvciun, gewisse 

Formen von Viola tricolor u. s. w. Auch die Entfärbung 

einer älteren Blüte kann hieher gerechnet werden. 

Es versteht sich von selbst, dass mehrere von diesen 

Kategorien bei derselben Plianze Zusammentreffen können. 

Medicago media zeigt neben Amphichromie eine unregel¬ 

mässige Heterochromie und manchmal auch Metachromie. 

Viola tricolor f. versicolor ist polychrom, metachrom und 

ziemlich heterochrom, zuweilen vielleicht sogar amphichrom. 

Linncea borealis ist polychrom (mit 2- oder 3-farbiger Blu¬ 

menkrone) und in hohem Grade heterochrom, d. h. reich 

an verschiedenfarbigen Formen (sie ist deshalb von V. B. 

Wittrock, Acta Horti Bergiani, Bd IV, 1907, »species poly¬ 

morpha et polychroma» genannt worden). Orchis maculata 

ist polychrom (d. h. dichrom, weiss und purpurn) und bietet 

zugleich in Bezug auf die violette Zeichnung des Perigons 

einen reichen heterochromen Wechsel dar (vgl. des Verf;s 

Aufsatz: Die Variationen des Perigons bei Orchis maculata, 

1897, Bih. tili K. S. Vet.-Akad. Handl., Bd 23, Afd. III, N:o 1). 

Schliesslich sei daran erinnert, dass gewisse Bilanzen in 

verschiedenen Jahreszeiten anders gefärbte Blüten erzeugen. 

Je nachdem dieser Wechsel an einem und demselben oder 

an getrennten Stöcken stattlindet, kann er Sais on-A mp bi¬ 

chromie oder Saison-Heterochromie genannt werden. 

indem die stärker beleuchteten Ährchen der Rispe eine rotbraune 
oder violette Färbung' annehmen können, die der anderen vSeite 
aber grünlich bleiben. Dieser Farbenwechsel gehört auschliesslich 
der floralen Region an. Etwas ähnliches dürfte indessen bei keiner 
entomophilen Pflanze Vorkommen. 

B. Daydon Jackson a. a. O. erwähnt das Wort »allochrous» 
in folgendem Sinne: »changing from one colour to another». 
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Murbeck, Sv., Die Vesicarius-Gruppe der Gat¬ 

tung Rumex. 31 s. + 2 pl. — Lunds Universitets Årsskrift. 

N. F. Afd. 2 Bd. 2 N:o 14. — Ingår äfven i rektorns vid 

Lunds Universitet inbjudning till den högtidlighet hvarmed 

tvåhundraårsminnet af Carl von Linnés födelse kommer 

att firas. 

Förf. har sökt grundligt bearbeta denna grupp såväl 

i morfologiskt som i växtgeografiskt hänseende, och han 

har funnit att de resultat som vunnits på den ena vägen 

godt öfverensstämma med dem som erhållits på den andra 

vägen. Beträffande 4 typer antager förf. att de morfologi¬ 

ska skillnaderna från deras hufvudform äro en följd af 

klimatiska olikheter, således af långsamt verkande yttre 

faktorer. 

Följande former urskiljer förf.: Rumex vesicarius 

L. a typicus, ß inarticulatus Meisn., y rhodophysa Ball.; R. 

planivalvis Murb. ; R. simpliciflorus Murb. a typicus, ß ma¬ 

der ensis Murb., y libyens Murb.; R. vesceritensis Murb.; R. 

cyprius Murb. och R. roseus L. 

Då varieteterna äro fröbeständiga består gruppen af 

10 »elementararter». 

Dahl, O., C arl von Linnés forbindelse med 

Norge. 41 + 71 s. — Udgivet af det kongl. Norske Viden¬ 

skabers Selskab i anledning af 200-aarsdagen for Linnés 

fødsel 23 Maj 1907. 

I arbetet redogöres för Linnés vistelse i Norge 1732 

och 1734, hans förhållande till norska naturforskare, om 

hans norska elever, och hans brefväxling med norrmän. 

Senare delen utgör ett aftryck af ett manuskript i 

Videnskabsselskabets i Trondhjem bibliotek med titel: »Col¬ 

legium botanicum linnæanum calamo exceptum a Borch- 

grewink Upsaliæ A:o 1766 et exscriptum ab eodem Nidaro- 

siæ A:o 1767 observationibus propria mea manu adjectis J. 

E. Gunnerus.» Språket är norska med något latin. Manu¬ 

skriptet omfattar Linnés klasser Tetrandria — Pentandria, 

Didynamia — Ciyptogamia samt dessutom en del gräs. 
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Svensk botanisk litteratur 1906 jämte tillägg. 

Af Th. o. B. N. Krok. 

Almqtiist, S., Lärobok i botanik för allmänna läroverkens högre 

klasser. Tredje omarbetade upplagan. Andra tryckningen. 

Stockholm 1905 [distrib. 1906] 8:o [2; II, 163 s. -[“ 1 onum.]. 

—, en del svenska fanerogamer: al — andmat (delv.) — dryas; 

utländska fanerog. : alpinia, alpros, alrun o. alstroemeria samt 

svenska växtfam. alsineæ — crassulaceæ, oförändrade från l:a 

uppl. el. reviderade af G. Lagerheim. — Nord. Familjebok, 

2:a uppl. bd. 1—6 (1903—1906). 

—, se Krok, Th. O. B. N. -j- Lagerstedt, N. G. W. 

Andersson, Gnnnar, Die Entwicklungsgeschichte der skandinavi¬ 

schen Flora. Mit 30 Textabbildungen. — Resultats scient, du 

Congrès internat, de Bot. Vienne 1905 (tryckt 1906): s. 45— 

97. 4:o. 

—, Nordligaste kända lokalen för fossil hassel i Sverige [Lill- 

tjärnsmyren, 1 km. sv. om Badstuträsk by i Bjurholms s:n] 

— Ymer 26: s. 119—120. 

—, Om barrträdsraser och deras renodling, föredrag. — Skogs- 

vårdsfönns tidskr. 4: s. 319—331. 

Diskussion: s. 331—340; jfr Kempe, F. 

—, en del svenska o. utländska växter: achlya — crepis aldro- 

vandia — dicksonia (delv.), växtfam. el. växtgrupper: abietineæ 

— discolichenes, allmän botanik: agam — dvärggren samt 

art. Bergianska stiftelsen o. botaniska sällskap; biogr. uppgifter 

om Aldrovandi, H. W. Arnell, Bentham, Besler, Al. Braun (delv.) 

o. Bref eld, oförändrade från l:a uppl:s supplement el. revide- 

vade af G. Lagerheim el. H. Hesselman, de biografiska af 

T. Krok. — Nord. Familjebok, 2:a uppl. bd. 1—6 (1903—1906). 

Andersson, L. G., Ett försök till biologiska öfningar. — Pedag. 

tidskr. 42: s. 270—275. 

f Andersson, N. J., en del svenska växter: achillea — ajuga, alche- 

milla o. alisma samt agaricus; utländska fanerogamer: abel- 

moschus — allamanda; växtfam. el. växtgrupp.: acanthaceæ 

— agrostideæ; allmän botanik: accessoriska organ — agnborst 

samt biografiska ugpgifter om Ad. Afzelius, J. G. & K. A. 

Agardh (delv.) samt Aiton, oförändrade från l:a uppl. el. revi¬ 

derade af G. Lagerheim, de biografiska af T. Krok. — Nord. 

Familjebok, 2:a uppl. bd. 1 (1903). 

Areschotig, F. W. C., Ueber die Bedeutung des Palisadenparen- 

Bot. Not. 1907. 15 
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chyms für die Transpiration der Blätter. — Flora 96 : s. 329 

*-336. ,, . - 

Arneil, H. Wilh.^ lieber die Jungermania barbata — Gruppe. — 

Bot. Not. 1906: s. 145—157. 

Atterberg, Albert, Om inflytandet af belysning och växlande tem¬ 

peratur vid groningen af kulturväxternas och särskildt af tallens 

frön. — Landtbr.-Ak. handl. o. tidskr. 45: s. 299—315. 
Tallfröens groningsvillkor; s. 308—312. 

Anlin, F. R., Ett rikblommigt stånd af Cirsium palustre. — Bot. 

Not. 1906: s. 303—304. 

Berg, Hj. o. Lindén, And., Lärobok i naturkunnighet [på omsla¬ 

get:] N:r 2. Femte förkortade uppl. Sjätte tryckningen. Stock¬ 

holm 1905 [distr. 1906]. 8:o [3 onum. ; 144 s. -j- 1 pi.]. 
Växterna: s. 61—84. 

—, Naturläran för folkskolan I. Djuren. Växterna. Valda företeel¬ 

ser. Stockholm. 8:o [4 onum.; 161 s. -j- 1 on.]. 
Växterna: s. 84—128. 

Birger, Selim, Bidrag till Hälsinglands flora. — Bot. Not. 1906: 

s. 81—84. 

—y die Vegetation bei Port Stanley auf den Falklandsinseln. Mit 1 

Figur im Text und Taf. I u. II. — Engler, Bot. Jahrb. etc. 

39:. 2 (1906): s. 275—305 + t. 1—2 -f 1 textfig. 

[—], Snäckgärdet och dess flora. En af Skandinaviens rikaste 

växtplatser. — Tidn. Kamraten 1897: s. 182—183 -j- 1 text¬ 

fig. (karta). 

Björkbom, Carl, Är skyttesvampen (Lophodermium pinastri) en 

parasit? — Skogsvårdsfönns tidskr. 4: s. 548—550.—Hufvud- 

sakl. referat af en uppsats af prof. H. Mayr i München i forst- 

wiss. Gentralbl. 1892. 

Bohlin, Kniit, Üeber die Kohlensäureassimilation einiger grünen 

Samenanlagen. — Bot. stud. tillägn. F. R. Kjellman. s. 102 

— 112. 

Borge, 0., Beiträge zur Algenflora von Schweden. Mit 3 Tafeln. 

Uppsala. 8:o [88 s.]. — Arkiv f. bot. 6. N:o 1. 

—, Algen aus Argentina und Bolivia. Mit 5 Textfiguren. Sammast. 

8:o [13 s.]. — Sammast. 6. N:o 4. 

—, Süsswasser — Chlorophyceen von Feuerland und Isla Desola- 

cion. Mit Tafel 2. — Bot. stud, tillägn. F. R. Kjellman: s. 21 

— 34 -|- 6 Textfig. 

Billow, W., De ätliga svamparna. Helsingborg 1905. 8:o [13 s.]. 

Carlson, G. W. F., Über Botryodictyon elegans Lemmerm. und. 

Botryococcus Braunii Kütz. Mit Tafel 5. — Bot. stud. tillägn. 

F. R. Kjellman. s. 141 —146. 
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Geländer, G. M., Naturlära för folkskolor och läroverkens lägre 

klasser, [på omslaget:] N:r 1. Tolfte uppl. Femte tryckningen. 

Stockholm. 8:o [219 s.; 1 on.]. 
Kap. 7 o. 8. Inledning till växtläran o. växtriket: s. 88—120. 

Charlier, C. V. L., Researches into the theory of probability. Lund. 

4:o [51 s. 19 fig^-] — Lunds univ. årsskr. Ny följd. Afd. 2. 

Bd. 1. N:r 5. 
Botan, uppgifter s. 18, 19, 20, 31, 32, 39; fig. 7—10, 14—15 o. 19 beröra 

växter. 

f Cleve, P. T., On the Plankton from the Swedish Coast-stations 

Måseskär and Väderöbod, collected during August 1902—July 

1903, and on the seasonal variation of the Plankton of the 

Baltic Current. Fol. [9 s.] — Ur svenska hydrografisk-biologi- 

ska kommissionens skrifter II. Göteborg 1905. 

—, Report on the Plankton of the Baltic Cm rent, collected from 

August 1903 to July 1904 at the Swedish Coast-stations Måse¬ 

skär and Väderöbod and examined by — Fol. [6 s. dubb. 

pi. -}- porträtt af P. T. Cleve]. — Sammast. II (1905). 

Dahlstedt, H., Arktiska och alpina arter inom formgruppen Taraxa¬ 

cum ceratophorum (Led.) DC. Med 18 taflor. Uppsala 8:o 

[44 s.]. — Arkiv för bot. 5. N:o 9. 

—, Einige wildwachsende Taraxaca aus dem Botanischen Garten 

zu Upsala. — Bot. stud, tillägn. F. R. Kjellman: s. 164—183 

(-j- 4 Textfig.). 

—, Taraxacum Juss. — A. Blytt, Handb. i Norges flora; s. 721—727. 

Danielson, Uno, Den stora eken vid Norra Qvill [i Tjust revir] 

— Skogsvårdsfönns tidskr. 4: s. 93—94 -f- 1 fig. 

Dtisén, P., Beiträge zur Bryologie der Magellansländer, von West¬ 

patagonien und Südchile IV—V. Mit 12 Tafeln und 1 Text¬ 

figur 6 Tafeln und 2 Textfiguren. Uppsala. 8;o [IV = 40 s.; 

V = 32 s.]. — Arkiv f. bot. 6. N:o 8 + 10. 

Edwall, Gustavo, Ensaio para uma synonymia dos nomes popula¬ 

res das plantas indigenas do Estado de S. Paulo. 2:a parte 

por —. Sao Paulo 1906. 8:o [70 s.] — Ur : Commissao geogr. 

e geol. de Sao Paulo Boletim N:o 16. — l:a parte, se Löf- 

gren, A. (Litteraturfört. f. 1894). 

Erikson, Johan, Hallands Väderö en geografisk och historisk be- 

skrifning. Med 15 illustrationer. Stockholm. Liten 8:o [69 s.]. 
Växtsamhällena: s. 19—14. 

Eriksson, Jakob, Den rätta betydelsen af Berberisbusken såsom 

spridare af sädesrost. — J. Eriksson, Kgl. Landtbruks-akade- 

miens växtfysiologiska försöksanstalt (1906): s. 14—22. 

—, Landtbruksbotanisk Berättelse af år 1906. — Landtbr.-Ak. handl, 

o. tidskr. 45: s. 237—298. 
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B. Amerikanska krusbärsmjöldaggen. Tafl. 1. — Sid. 238—244 

textfig. 1. 
Jfr förra litteraturfört. o. förf:ns förkortade uppsatser i Sv. Träd- 

gårdsför:ns tidskr. 1905: s. 81—92, Trädgården 1906: s.ll5—117, 

Svenska Kalendern f. 1907 (tryckt 1906): s. 201—204 (+ 2 text- 

fig.) samt på tyska i Zeitschr. f. Pflanzenkr. 16 (1906): 83—90 

+ Taf. V—VI u. 1 Karte; slutl. utförligt: Eriksson J. o. 

Wulff, Th., Den amerikanska krusbärsmjöldaggen, dess na¬ 

tur och utbredning etc. i Landtbr.-Ak. handl. o. tidskr. 46 (1907); 

s. 241 -323 -f 13 textfig. + 2 tafl. 

C. Amerikanska vinmjöldaggen. Tafl. 2. — Sid. 244—253 

textfig. 2—4. 

»C». Klumprotsjuka å kål. — Sid. 253—264 textfig. 5—9. 
I sammandrag: Landtbr.-Ak:s Flygblad N:r 4. Stockholm 8:o [4 s. 

+ 4 textfig.]; Landtmannen 1906: s. 181—186; Trädgården 1906: 

s. 36—41. 

E. Bladmögel å törnrosor. — Sid. 268—270 -f- textfig. ll:e. 

F. Kräfta å hallon. — Sid. 270—272 textfig. 12:e. 

G. Sädesrostsvamparnas vegetativa lif inuti den uppväxande 

sädesplantan. — Sid 272—286 -\- textfig. 13—16. 

—, Om sädessvartrostens specialisering i Sverige och i andra län¬ 

der. Stockholm 1902. 8;o [tit.; 25 s.], — Meddel, från Landtbr.- 

Ak:s experimentalfält N:o 73. 
På tyska i Centralbi. f. Bakteriol. Abt. 2: 9 (1902): s. 590—607 ; 654 

-658. 

—, art. bakterios, betbrand, betmögel, betrost, bladmögel, brun- 

fläcksjuka. — Nord. Familjebok, 2:a uppl. bd. 2 o. 4 (1904, 

1905). 

—, se Pihl, A. 

V. Euler-Chelpin, A., Diatomaceæ. — A. Hamberg, Öfvers. af Lule 

älfs geologi i Sv. geol. unders, ser. C. N:o 202. 

Forssell-Skårman, Lärobok i botanik för de allmänna läroverkens 

högre klasser. Fjärde uppl. utgifven af J. A. O. Sk år man. 

Med 172 i texten intryckta figurer och 15 färgtryckta taflor. 

Stockholm. 8:o [6 on.; 238 s.]. 

Fries, Rob. F., Zur Kenntnis der Phanerogamenflora der Grenz¬ 

gebiete zwischen Bolivia und Argentinien. I—III. Uppsala. 8;o 

[I Mit 3 Tafeln -j- 36 s.; II Mit 2 Tafeln -|- 16 s.; III Mit 4 

Tafeln + 32 s.]. — Arkiv f. bot. 5. N:o 13; 6. N:o 2 + 11. 

—, Myxomycetfloran i de jämtländska fjälltrakterna. Uppsala. 8:o 

[9 s.]. — Sammast. 6. N:o 7. 

—, Systematische Übersicht der Gattung Scoparia. Mit 8 Tafeln. 

Uppsala. 8:o [31 s.]. — Sammast. 6. N:o 9. 

—, Morphologisch-anatomische Notizen über zwei südamerikanische 

Lianen [en Cissus-art o. Siolmatra brasiliensis]. — Bot. stud. 

tillägn. F. R. Kjellman: s. 89—101 (+ 4 Textfig.). 
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Fries, Th. M., art. alisma[ta]ceæ, cochlearia o. colchicum, från 

l:a uppl. reviderade af G. Lagerheim. — Nord. Familjebok, 

2:a uppl. bd. 1 o. 5 (1903 o. 1906). * 

—, se Linnæus, C. ^ 

Gerts, Otto, Studier öfver anthocyan. Akad. afh. för vinn. af filos. 

doktorsgrad vid Lunds univ. . d. 21 maj 1906. Lund. 8:o [4 

onum.; LXXXVII; 1 on.; 410 s. -|- 2 on.]. 

—, Ett nytt fall af kristalliseradt anthocyan. — Bot. Not. 1906: 

s. 295—301 (-j- textfig. A-D). 

Hagström, J. O., Holstia splendens n. g et n. sp. (Härtill tafl. 3.) 

— Geol. för. förh. 28: s. 90—92. 
Äfven, något tillökt, med titel: Beskrifning af ett nytt växtfossil, 

Holstia splendens. Med 1 tafla. — Sveriges geol. unders. Ser 

C. N:o 200: s. 43—45. 

Hartman, C. V., Die Baumkalebasse im tropischen Amerika. Ein 

Beitrag zur Ethnobotanik. — Boas Memorial vol. 1906: s. 196 

—207 -j~ pl- XII—XIV, Lancaster, Pa. 8:o. 

Hedlund. T., Über den Zuwachsverlauf bei kugeligen Algen wäh¬ 

rend des Wachstums. Mit Tafeln III, IV. — Bot. stud. tillägn. 

F. R. Kjellman: s. 35—54 (-[~ 3 Textfig.). 

—, Om några växtsjukdomars beroende af väderleken under som¬ 

maren 1906. — Tidskr. f. Landtmän 1906: s. 841—849. 

—, Om skilnaden mellan Lactuca Chaixii Vill. och L. quercina L. 

— Bot. Not. 1906: s. 277—293 (+ 1 textfig.). 
Ytterligare några ord. — Sammast. 1907: s 21—25. 

Henning, Ernst, Studier öfver kornets blomning och några i sam¬ 

band därmed stående företeelser. I. — Redogörelse f. verk¬ 

samheten vid Ultuna Landtbruksinstitut etc. 1905 (tryckt 1906); 

s. 98—142. 

—, Naturlära för lantmän. III. Botanik. Andra, omarbetade uppl. 

Stockholm. 8:o [6 onum.; 190 s. -j- 1 färgl. pl.]. 

Henriksson, J., Några förbisedda husshållsväxter och deras använd¬ 

ning. Stockholm. 8:o [2 on.; 41 s.j. 

—, Om användningen af Sveriges medicinalväxter. Sammast. 8:o 

[46 s.j. 

Hesselman Henrik, Om svenska skogar och skogssamhällen. 

Stockholm. 8:o [32 s. 4" 1 4“ H textfig.]. — Skogsvårdsfönns 

Folkskrifter N:o 5. 

—, Om allmänna betingelser för skogsväxten i landet. — J. O. af 

Zellén i Skogsvårdsför:ns tidskr. 4: s. 207—215. 

—, Hur träden skydda sig mot torka. — Sveriges väl 1906: s. 

—, art. botanikens historia i Sverige, bär, cell, cellbildning, cell- 

väfnad, cirkulation, cyathium, cystolit, diplostemon, dorsiventral 

o. dvärgbuske; art. botanik, buske, cilier, dikliner af V. B, 
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Wittrock, Casparyska punkter, centralcylinder, dvärggren af 

G. Andersson samt. art. drifved af N. G. W. Lagerstedt revide¬ 

rade. — Nord. Familjebok, 2:a uppl. bd. 3—6 (1905—1906). 

— O. Schotte, Gunnar, Granen vid sin sydvästgräns i Sverige. — 

Skogvårdsfönns tidskr. 4: s. 455—502 -\r fig. 1—9 -j- 1 karta. 

— Äfven i Meddel, fr. Statens skogsförsöksanstalt H. 3. 

Hollgren, C. A., SkogsförhMlandena å sydvästra Sveriges ljung¬ 

hedar [börj.]. — Skogsvaktaren 1906: s. 290—303 -f- 3 textfig 

Holst, N. O., De senglaciala lagren vid Toppeladugård [i Skåne]. 

— Geol. För. Förh. 28; s. 55—89 (-}- 2 textfig.). Växtlem- 

ningar: s. 61—65, 72, 79, 81, 89. 
Senare med tillägg, upptagande äfven flera nyfunna växtfossil, 

i Sv. geol. unders. Ser. C. N:o 200. Stockholm. 8:o. [46 s. + 

1 tafla]. 

Huss, Harald Axel, Beiträge zur Morphologie und Physiologie 

der Antipoden. Mit Tafel IV bis IX und 15 [läs: 13] Abbil¬ 

dungen im Text. — Beih. zum Bot. Centralbl. 20: 1 Abt. Heft 

2: s. 77—174. 
Äfven använda ss. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philos. 

Doktorwürde., d. Univ. Zürich. Zürich. 8:o [3 on.; 98 s.; Taf. I 

—VI u. XIII Afbild, im Text]. 

Högberg, J. R., Om vattnets betydelse för växterna och hvad som 

kan göras för att minska beroendet af nederbörden. — Landt- 

mannens månadsblad 1906: s. 40—43; 59—63. 

Högbom, A. G., Norrland. Naturbeskrifning. Uppsala. Stor 8:o 

[413 s.]. 
Växtverlden: s. 303—346 + växtgeografisk karta. 

Juel, H. O., Einige Beobachtungen an reizbaren Staubfäden. Hierzu 

Tafel I. — Bot. stud. tillägn. F. R. Kjellman: s. 1—20 (-]- 3 

Textfig.). 

Jungner, J. i?.. Ein nuer Getreidepilz [Psilocybe Henningsii Jungn.]. 

Hierzu Tafel VH. — Zeitschr. f. Pflanzenkr. 16: s. 131 —135. 

Kempe, Frans, Till frågan Om barrträdsraser och deras renodling. 

— Skogsvårdsfönns tidskr. 4: s. 429—430. 

Kindberg, N. C., Notes bryologiques. 1. Grimmia sardoa De Not. 

2: Pleuroweisia Schliephackei Limpr. — Revue Bryol. 33: s. 

30—31. 

f Kjellnian, F. R., art. blomma, brassica, briza o. bromus; art. briza 

oförändrad, öfriga reviderade af O. Rosenberg o. G. Lager- 

heim. — Nord. Familjebok, 2:a uppl. bd. 3—4 (1905). 

—, Zur Kenntnis der marinen Algenflora von Jan Mayen. Mit 

drei Tafeln. Uppsala. 8:o [30 s.]. — Arkiv f. bot. 5. N:o 14. 

—, Om främmande alger ilanddrifna vid Sveriges västkust. Sam- 

mast, 8:o [10 s.]. — Sammast. 5. N:o 15. 
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Krok^ Th. O. B. N., Svensk botanisk litteratur 1901 —1905. — Bot. 

Not. 1906: s. 169—210, 

—, Om Svenskar efter hvilka Växtsläkten blifvit uppkallade. Ett 

tillägg [till uppsatser af N. J. Scheutz]. — Sammast. 1906: 

s. 217—235. 

—, O. Almquist, 5., Svensk flora för skolor. 1. Fanerogamer. Uppl. 

10 [Andra tryckningen]. Stockholm 1905 [utdelad 1906], Liten 

8:o [2; 286 s.]. 

Kylin, Harald, En sublitoral algformation utanför Laholmsbukten 

(notis). — Bot. Not, 1906: s. 58. 

—, Några märkligare fynd af fucoideer från Sveriges västkust (no¬ 

tis). — Sammast. s. 80. 

—, Biologiska iakttagelser rörande algfloran vid svenska västkusten. 

— Sammast. s. 125—137. 

—, Nytt fynd af Polysiphonia fastigiata vid svenska västkusten. — 

Sammast. s. 245—247. 

—, Zur Kenntnis einiger schwedischen Chantransia-Arten. — Bot. 

stud, tillägn. F. R. Kjellman: s. 113—126 (-}" 9 Textfig.). 

Lagerberg, T., Zur Entwickelungsgeschichte des Pteridium aquili¬ 

num (L.) Kuhn. Mit 5 Tafeln. 8:o [28 s.]. — Arkiv f. bot. 6. 

N:o 5. 

—, Über die präsynaptische und synaptische Entwicklung der Kerne 

in den Embryosackmutterzellen von Adoxa moschatellina. — 

Bot. stud. tillägn. F. R. Kjellman: s. 80—88 (-[- 6 Textfig.). 

Lagerhehn, G., utländska o. svenska fanerogamer samt kryptoga¬ 

mer: abelmoschus o. abies — Duchesnea o. drosera ; växtfam. 

acanthaceæ — droseraceæ; allmän botanik: ablast — doma- 

tier; farmac. botanik (en del art. tills, med C, G. Santesson): 

acajou-dryobalanops samt biogr. uppgifter om Acharius. — 

F. W. K. Areschoug o. Borzi jämte art. Botaniska notiser. 

En del af dessa art. reviderade, de flesta nya. — Nord. Fa¬ 

miljebok, 2:a uppl. bd, 1—6 (1903—1806). 

—, bestämningar af mikroskopiska växtlemningar i: 

Hamberg, A., Öfvers. af Lule älfs geologi. — Sv. geol. unders, 

ser. C. N:o 202. 

Holst, N. O., De senglaciala lagren vid Toppeladugård [uppl. 

2]. — Sammast. ser. C. N:o 200. 

Munthe, H,, Beskrifning till kartbladet Sköfde. — Sammast. ser. 

Aa. N:o 121 (1905). 

V, Post, L., Norrländska torfmossestudier, 1. — Geol. för. 

förh. 28. 

Samuelsson, G., Om de ädla löfträdens forna utbredning i 

öfre Öster-Dalarna — Bot. stud. tillägn. F. R. Kjellman. 
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Witte, H., Stratiotes aloides etc. — Geol. för. förh. 27 (1905). 

Lagerstedt, N. G. W.j utländska fanerogamer: agathis, ananas — 

dracæna; utl. växtfam. anonaceæ — cucurbitaceæ jämte 

cyperaceæ o. diatomaceæ samt art. disblommor o. drifved; 

de fiesta af dessa art. reviderade af G. Lagerheim, den sist¬ 

nämnda af H. Hesselman. — Nord. Familjebok, 2:a uppl. bd. 

1—6 (1903—1906). 

Almquïst, S. o. Lagerstedt, N. G. W.. Lärobok i naturkunnighet. 

Första delens första avd. Läran om växterna (Botanik). Sjunde 

uppl. bearb. av Gust. O. A:n Malme. Stockholm. 8:o [IV; 

111 -j- 1 onum. s. 4" 19 färgl. pl. -[“ 91 textbilder]. 

Lidforss, Bengt, Studier öfver pollenslangarnes irritationsrörelser. 

II. Lund, 8:o [41 s. -j- 1 on.]. — Lunds univ. åssskr. Ny följd. 

Afd. 2. Bd. 1. N:r 6. — I. Sammast 1901. 

Lindell, L., En jättek [vid Bosjökloster, Skåne]. — Skogsförms 

tidskr. 4: s. 580—581 -j- fig. 1. 

Linder, Gunhild, Iakttagelser rörande undervisningen i naturkun¬ 

nighet vid brittiska seminarier och skolor. — Verdandi 24: s. 

215—234. — Undervisningen särsk. i biologi: s. 227—230. 

Lindman, C. A. M., Botanikens första grunder. Lärobok för real¬ 

skolan Stockholm. 8:o [4 on.; 118 s. 10 färgl. tavl. -j- 195 

textfig.]. 

—, Zur Kenntnis der Corona einiger Passifloren. — Bot. stud. 

tillägn. F. R. Kjellman: s. 55—79 (-[- 12 Textfig.). 

—, Växternas sinnesorgan. — Sv. Vet, Vet.-akad:s årsbok f. 1906 : 

s. 161—179. 
Något omarbetad i Nordisk tidskrift 1906:-s. 233—254 -f 18 textfig. 

L[ind]m[a]w, C., En Thuja på Stora Karlsön. — Bot. Not. 1906: s. 47 

f Linnæus, C., Flora lapponica öfversatt till svenska språket af 

Th. M. Fries. Uppsala 1905 [utdelad först 1907]. 8:o [9 on. 

-j- 318 s. -f- 12 tafl.). — Skrifter af Carl von Linné utgifna 

af K. Sv. Vetenskapsakademien I. 

—, Valda smärre skrifter af allmänt naturvetenskapligt innehåll. 

Sammast. 1906 [utdelad först 1907]. 8:o [5 on.; 296 s. -j- 1 

(rättelser). — Sammast. II. 

—, Classes Plantarum . . denuo editum. Upsaliæ [på omslaget:] 

1906 [utdelad o. på titelbladet: 1907] 8:o [9 on.; 656 s. -j- 1 on.]. 

— Sammast. III. 

—, (a) Species plantarum. Tomus 1. Holmiæ 1753. Facsimile-Edi¬ 

tion. Ed. W. Junk Berlin 1907 [i Stockholms bokhandel redan 

4 okt. 1906]. 8:o [12 on.; 560 s.]. 

(b) Index abecedarius: An Alphabetical Index to the First 

Edition of the Species Plantarum of Linnæus, Compiled bv 
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William Philip Hiern. — Journ. of Botany 1906 supple¬ 

ment: s. 1—44. 8:o. 

Ljungberg, E. J., Bilder från trädgränsen i Schweiz. — Skogs- 

vårdsfönns tidskr. 4: s. 24—30 (-1- 6 textfig,). 

Ljungqvist, J. E., En gotländsk myr [Mästermyr]. — Sv. Turist- 

fönns årsskr. f. 1906: s. 208—234. — Växter: s. 209—211, 

214—217, 222 etc. 

Lundell^ P. M., svenska fanerogamer: convallaria, coronilla, cory- 

dalis, cuscuta o. cynoglossum samt art. cruciferæ, med ett un¬ 

dantag reviderade af G. Lagerheim. — Nord. Familjebok, 2:a 

uppl. bd. 5 (1906). 

Lyttkens, Aug., Svenska växtnamn. Häfte 3. Stockholm. 8:o. [s. 321 

—519 -f 1 on.]. 

Löfgren, Alb., Notas sobre as plantas exoticas introduzidas no 

estado de S. Paulo. Sao Paulo. 8:o [238 s.]. 

—, Contribuiçoes para a algologia Paulista, Familia Oedogoniaceæ. 

Sammast. 8:o [31 s. 6 pl.]. •— Boletim do Horto botanico. 

Malme, G. O. A:n, Ytterligare några ord om Prof. C. A. M. Lind¬ 

mans Vegetationen i Rio Grande do Sul. Stockholm 1905. 8:o 

[30 s.]. 

—, Xyrides austro-americanæ novæ [X. megapotamica, X. filiscapa 

O. X. Uleana], quas descripsit —. Fedde, Repert. nov. spec, 

regni veget. 3: s. Ill—113. 

—, se Lager stedt, N.' G. W. 

Murbeck, Sv., Bidrag till Pterantheemas morfologi. Mit deutschem 

Resumé und deutscher Erklärung der Textfiguren und der 

beigefügten Tafel. Lund. 4:o [20 s. -j- 1 Taf. -f- 5 Textfig.]. 

— Lunds univ. årsskr. Ny följd. Afd. 2. B. 2. N:r 6. 

Nathorst, A. G., De äldsta fröväxterna. En ny klass inom växt¬ 

riket [= Pteridospermeæ]. — Fauna o. Flora 1906: s. 30 — 45 

(-[- textfig. 7 —15). ' 

—, Bemerkungen über Clathropteris meniscioides Brongniart und 

Rhizomopteris cruciata Nathorst. Mit 3 Tafeln. Uppsala. 4:o 

[14 s.]. — Sv. Vet.-Ak. handl. 41. N:r 2. 

—, Über Dictyophyllum und Camptopteris spiralis. Mit 7 Tafeln 

und 4 Textfiguren. Sammast. 4:o [24 s.]. — Sammast. 41. N:r 5. 

—, Phyllotheca-Reste aus den Falkland-Inseln. Tafel 7. — Upsala, 

Geol. inst, of the univ. bull. 7. N:r 13—14: s. 72—76. 
Jfr: Nath or St, A. G., Sur la flore fossile des régions antarctiques. 

— Ann. des sc. Comptes rendus 138 (1904): s. 1447—1450. 

—, De Skånska stenkolslagrens bildning. — Svenska Kalendern f. 

1907 (tryckt 1906): s. 172—173. 

—, paleobotanik: ailanthus — dryas; växtgr. araliaceæ, Bennettia- 
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les, calamarialeS; cordaitales, cycadofilices, cycadofyter; art. 

alzonen; biogr. uppgifter om Ad. Brongniart, Carruthers, Con- 

wentz, Corda. — Nord. Familjebok, 2:a uppl. bd. 1—6 (1903 

— 1906). 

Nordstedt, O., Algological Notes. 1—4. — Bot. Not. 1906: s. 97—124. 

—, se Notiser, Botaniska. 

Nordwall, J. F., Den lefvande naturen. Anvisningar för självstudier 

i biologi. Stockholm. 8:o [44 s.]. 

Norén, C. O., Om vegetationen på Vänerns sandstränder. — Bot. 

stud. tillägn. F. R. Kjellman ; s. 222—236 (-j- 3 textfig.). 

Notiser, Botaniska, för år 1906 . . utgifne af C. F. O. Nordstedt. 

Lund. 8:o [tit.; IV; 304 s.]. 

Pihl, Axel o. Eriksson, Jakob, .Svenska fruktsorter i färglagda af- 

bildningar. Utgifven af Svenska Trädgårdsföreningen under 

redaktion af —. Häft. 1—10. Stockholm. 1899—1906. Stor 

4-0 [120 onum. s. -]- 60 pl.]. 

Pleijel, Carl, Mutationsformer af Anemone Hepatica L. — Bot. 

Not. 1906; s. 237—243. 

von Post, Lennart, Norrländska torfmosstudier. I. Drag ur myrar¬ 

nas utvecklingshistoria inom »lidernas region». Härtill tafl. 

10—12. — Geol. fönns förh. 28: s. 201—308. 

Quensel, U.. Bakterierna och smittosjukdomarna. Upsala. 8:o [5 

on.; 113 s. -j- 1 on.]. — Ur vår tids medicinska forskning n:o 5. 

Retzius, Gustaf, Über die Spermien der Fucaceen. Mit 5 Textfigu- 

•ren. Uppsala 8:o [9 s.]. — Arkiv f. bot. 5. N:o 10. 

Romell, L., Kan äkta tryffel odlas hos oss? — Trädgården 1906: 

s. 182—184 (-[- 2 textfig.). — Jfr Romell, L., Tryffel och 

Tryffelodling. — Sammast. 1907: s. 75—76. 

Rosander, H. A., Studier öfver bladmossornas organisation. Mössa, 

vaginula och sporogon. Akad. afh. för vinnande af filos, dok¬ 

torsgrad . . d. 29 maj 1906. Uppsala. 8:o [VIII; 100 s. -|- 113 

textfig.]. 

Rosenberg, O., Über die Embryobildung in der Gattung Hieracium. 

Mit Tafel XI. — Ber. d. deutsch, bot. Ges. 24: s. 157—161. 

—, Erblichkeitsgesetze und Chromosomen. — Bot. stud. tillägn. 

F. R. Kjellman: s. 236—244 (-f- textfig. A-E). 

—, allmän botanik: aggregation — cellkärna; angiospermæ, an¬ 

vänd botanik; en del af dessa art., ursprungi. af G. Andersson, 

F. R. Kjellman o. V. B. Wittrock, reviderade af R. — Nord. 

Familjebok, 2:a uppl. bd. 1—4 (1903—1905). 

Rndberg, Ang., Exkursioner på området af botanisk litteratur rö¬ 

rande Västergötland. — Bot Not. 1906: s. 85—92; 159—165. 

■—, Nyfunne växter i Västergötland. — Sammast. 1906: s. 249—251. 
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Rydberg, P. A., Studies on the Rocky Mountain Flora. XVI. — 

Torrey hot. club bull. 33: s. 137—161. 

—, Flora of Colorado. — Bull. 100, Agricult. Experiment Station 

of the Colorado Agric. Coll. Col. 8:o [XXII; 447 s.]. 

—, Astragalus and its segregate^ as represented in Colorado. — 

Torrey hot. club 32: s. 657—668. 

Samuelsson, Gunnar, Bidrag till Archieraciumfloran i Säterstrak- 

ten. Med 1 tafia. Uppsala. 8:o [24 s.]. — Arkiv f. bot. 5, 

N:o 12. 

—, Om de ädla löfträdens forna utbredning i Öster-Dalarne. — 

Bot. stud. tillägn. F. R. Kjellman: s. 147—163. 

f Sandahl, O. T., farmac. botanik: acajou — dryobalanops; fane- 

rogamer: anchusa, angelica, anthriscus, arctostaphylos, arnica, 

artemisia, arum, asarum, asperula, besksöta, betonica, bryonia, 

calamagrostis, capsella, carex, chrysanthemum, comarum, co¬ 

nium, coralliorrhiza, crambe, cyperus, (delv.), dactylis, daphne, 

dentaria, diapensia, draba (delv.); kryptogamer: adiantum, bo¬ 

letus, caragheen, cetraria, clavaria o. cystopteris; fam. bixaceæ, 

(delv.), burseraceæ, canellaceæ; allmän botanik: baljkapsel, 

barr; samtliga artiklar redan i föreg. uppl., de flesta revide- 

derade af G. Lagerheim, några därjämte af C. G. Santesson. 

— Nord. Familjebok, 2:a uppl. bd. 1—6 (1903—1906). 

Santesson, C. G., farmac. botanik: anamirta (delv.), blodrot, bucko- 

blad, digitalis, dragant (delv.), dryobalanops, duboisia. — Nord, 

Familjebok, 2 uppl. bd. 1, 3—4, 6 (1903—1906). —Jfr. Lager- 

heim, G. 

von Scheele, Charlotte, Nyttiga växter. I — Apoteksväxter — 27 

planscher med text . . . Stockholm. 8:o [16 s.]. — II. Färgväx¬ 

ter o. s. V. Sammast. 1907. 

Schotte, Gunnar, Några uppgifter om lärkplantors tillväxt och 

växtform. — Skogsvårdsför:ns tidskr. 4: s. 18—23 (-[- 3 textfig.). 

—, se, Hesselman, H. 

Sernander, Rutger, Entwurf einer Monographie der europäischen 

Myrmekochoren. Mit 11 Tafeln und 29 Textfiguren. Uppsala. 

4:o [4 on.; 410 s.]. — Sv. Vet.-Ak. handl. 41, N:o 7. 

—, Über postflorale Nektarien. Ein Beitrag zur Kenntnis der 

myrmekotrophen Anpassungen im Dienste der Verbreitungs¬ 

biologie. — Bot. stud. tillägn. F. R. Kjellman: s. 275—287. 

—, Botanik. — Studiehandbøk för lärare utg. af Centralstyr, f. 

Sveriges allm. folkskollärareförening. Häft. 2: s. 93—104. 

—. Naturminnesmärken och naturskydd. Stockholm. 8:o [28 s. -j- 

11 bilder], — Verdandis småskrifter N:o 138. 

Simmons, H. G., The vascular plants in the flora of Ellesmereland. 
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With 10 plates, 5 figures and one map in the text. Kristiania 

8:o [197 s. 4" 1 on.]. — Report of the second Norwegian 

Arctic Exped. in the Fram 1898—1902. N:o 2. 
Äfven använd ss. gradual-afh.: . . By due permission of the Phi¬ 

losoph. faculty of Lund . . May 26 1906 . . for the degree of 
doctor of philosophy.* 

Skottsberg, Carl, Zur Flora des Feuerlandes. Floristische Beo¬ 

bachtungen über Gefässpflanzen, gesammelt in den Jahren 

1902. Mit 2 Tafeln und 1 Karte. Stockholm. 4:o [41 s.; 1 on.]. 

— Wiss. Ergehn, d. Schwedisch. Südpolarexp. 1901 —1903. 

Bd. 4: 4. 

—, Några anteckningar om Sydhafvets jättealg »Kelper» (Macro- 

cystis). — Fauna och Flora 1906: s. 97—104 fig. 26—28 

[— 106-(- fig- 29—31: djur]. 

—, Vegetationsbilder aus Feuerland, von den Falkland-Inseln und 

von Südgeorgien. Tafel 13—14. — G. Karsten & H. Schenck, 

Vegetationsbilder, 4:r Reihe, Heft. 3 u. 4. Jena fol. [8 on. s.]. 

—, Observations on the Vegetation of the Antarctic Sea. With 

map and plates 7—9. — Bot. stud, tillägn. F. R. Kjellman: s. 

245—264. 

Skärman. J. A. O., se Forssell, K. B. J. 

Strindberg^ Aug., Några blomstrens hemligheter. — Jultidn. Regn¬ 

bågen 1900: s. 29—30, 33, 36. 

Svedelius, Nils, Om likheten mellan Västindiens samt Indiska och 

Stilla Oceanens marina vegetation. — Bot. Not. 1906: s. 49—57. 

—, (a) Om postflorationen hos några Convolvulaceer. — Sammast. 

1906: s. 58—61. 

(b) Über das postflorale Wachstum der Kelchblätter einiger 

Convolvulaceen. (Mit 31 Figuren im dem Text.). — Flora 96: 

s. 231—259. 

—, Über die Algenvegetation eines ceylonischen Korallenriffes mit 

besonderer Rücksicht auf ihre Periodizität. Mit Tafel 6. — Bot. 

stud. tillägn. F. R. Kjellman: s. 184—220 (-f- 10 Textfiguren). 

—. Reports on the marine algæ of Ceylon. — N:o Ï. Ecological 

and Systematic Studies of the Ceylon species of Caulerpa. — 

Ce5don Marine Biological reports. Part. 11. N:o 4: s. 81—144 

-h fig. 1—51. 4:o [Colombo] 1906. 

Sylnan, Sam., Tallskogens farligaste fiende. (Bland svamparne). 

— Skogsvaktaren 1906: s. 77—81. 

Sylvén^ Nils. Om de svenska dikotyledonernas första förstärknings- 

stadium eller utveckling från frö till blomning. Uppsala. 4:o. 

I. Speciell del. Med 25 taflor. [348 s. -[“ 1 on.]. — Sv. Vet.-ak. 

handl. 40. N:o 2. — II. Allmän del. Akad. afh . . i Uppsala . . 

för filos, doktorsgradens vinnande . . d. 12 maj 1906. [75 s.]. 
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Sylvén, Nils, Jämförande öfversikt af de svenska dikotyledonernas 

första och senare förstärkningsstadier. — Bot. stud. tillägn. 

. F. R. Kjellman: s. 127—140. 

—, Ytterligare några ord om de svenska hapaxanthernas lifslängd. 

— Bot. Not. 1906: s. 41—43. — Jfr sammast. 1905. 

—, Om refloration eller omblomning. — Sammast, 1906: s. 63—79* 

Theorin, P. G. E., Om trichomerna hos några gräs och halfgräs. 

Med 1 plansch. Falun 1902. 4:o [16 s.]. — Ursprung!, i: In- 

bjudn. t. . . lärov. i Falun . . 1902: s. 3—16. 

—, Undersökning af några växtarters Trichomer. Med 1 tafl. 

Uppsala 1906. 8:o [23 s.]. — Arkiv f. bot. 6. N:o 6. 

Törne, Frans, (a) Das Vorkommen von Bakterien und die Flim¬ 

merbewegung in den Nebenhöhlen der Nase. Vorläufige Mittei¬ 

lung — Centralbl. f. Bakteriol, Abt. 1. 33 (19o3): s. 250—255. 

(b) Studien über die bakteriellen Verhältnisse der Nasenne¬ 

benhöhlen und über ihre Schutzmittel gegen Bakterien. Akad. 

Abh. zur Erlang, d. mediz. Doktorwürde , . Lund . , 25 Maj 

1904. Stockholm 1904. 8:o [tit.; 118 s.] — Ur Nord. Med. Ar¬ 

kiv 1904. Afd. 1. 

Wallis^ C., Bakteriologi. — Nord. Familjebok, 2:a uppl. bd. 2'(1904): 

s. 708—736 (-f- 28 textfig.). 

Vestergren, Tycho, Ein bemerkenswerter Pyknidentypus (Diplodina 

Rostrupii n. sp.). Mit 2 Tafeln. Uppsala. 8:o [14 s.]. — Arkiv 

f. bot. 5. N:o 11. 

Westerlund, C. G., Bidrag till Hälsinglands flora. I. — Bot. Not. 

1906: s. 1—40. 

Westling, R., På botanistfärd i Lappmarken. Reseberättelse. — 

Sv. Farmac. tidskr. 1906: s. 21—28. 

Bergh, G. F,, Blomquist, A., Delphin, T., Westling, R., Kommentar 

till Svenska Farmakopén — Pharmacopoea suecica ed. VIII . . 

Förra & senare delen. Stockholm 1904 [— 1906]. 8:o [2 titl.; 

'1280 s. + VIII], 
Föret. dat. 1906, — »Alla artiklar med farmakognostiskt innehåll» 

af R. Westling. 

Wibeck, Edv.^ Slättö-sand, dess vegetation och bildningshistoria. 

— Fauna och Flora 1906: s. 145—157 -|- textfig. 34—37. — 

Vegetation: s. 149—153, 156—157. 

Wiström P. W., Växtgeografiska studier rörande öfvergången 

mellan den nordsvenska och mellansvenska kärlväxtfloran. 

Falun. 8:o [43 s.j. 

Witte, Hemfrid^ (a) De svenska alfvarväxterna. Med 10 taflor. 

Uppsala. 8:o [94 s.j. — Arkiv f. bot. 5, N:o 8. 

(b) Till de svenska alfvarväxternas ekologi, Akad. afh . . i 
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Uppsala . . för vinnande af filos, doktorsgrad . . d. 23 maj 

1906. Sammast. 8:o [tit.; 119 s. 21 textfig.]. 

—, Riccia Bischoffii Hiibener. En för Skandinavien ny lefver- 

mossa. — Bot. Not 1906: s. 211—214. 

—, Über das Vorkommen eines aërencliymatischen Gewebes bei 

. Lysimachia vulgaris L. — Bot. stud. tillägn. F. R. Kjellman: 

s. 265—274 (-[- 11 Textfig.). 

Wittrock, V. B., allmän botanik: androecium — dikogami; art. 

alpväxter, apetalæ, beklädnadsväxter, botanik, botan, trädgård, 

corollifloræ, dicotyledoneæ ; bidens ; kryptogamsl. asplénium, 

cantharellusj champinjoner, cladonia, claviceps, conferva, co- 

prinus, cordyceps samt kryptogramgrupp. alger, andreæaceæ, 

cellulares, cyatheaceæ o. discomycetes samt biogr. uppgift om 

S. Berggren; dessa art. redan i l:a uppl., nu oförändrade el. 

reviderade af G. Lagerheim, H. Hesselman, G. O. Rosenberg. 

— Nord. Familjebok, 2:a uppl. bd. 1—6 (1903—1906). 

Wulff, Thorild, Nyare undersökningar öfver kräftsjukdomen och 

gummiflödet hos våra fruktträd. — Sv. Pomol. Förenings års- 

skr. f. 1904 (tryckt 1905): s. 75—87. 

—, Stenfruktmögel [Monilia cinerea]. En hotande svampsjukdom 

på körsbär och plommon. Stockholm 8:o [4 s. -|- 4 textfig.]. 

— K. Landtbr.-Ak. Flygblad N:r 5 (Bihang till Landtmannen 

-f- Trädgården 1906). 

—, Ur våra fruktträds äldsta historia. En studie i kulturhistorisk 

pomologi. — Sv. Pomol. Förenings årsskr. f. 1905 (tryckt 

1906): s. 40—70 3 textbilder. 

—, Fin wiesenschädigender Myxomycet [Physarum cinereum Pers.]. 

(Hierzu Tafel IX). — Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. 16: 202—206. 

Örtendahl^ Ivan, Om palmerna och deras kultur. — Svenska Kalen¬ 

dern f. 1907 (tryckt 1906): s. 266—269 (-]- 6 textfig.). 

(Biografier). 

Euler, H., Per Teodor Cleve. — Sv. Vet.-Ak:s årsbok f. 1906: s. 

187—217 -f- porträtt. 

Fries, Rob. E., Carl von Linné. — Svenska Kalendern f. 1907 

(tryckt 1906): s. 158—164 (-[- 1 textbild). — Utförligare på 

tj’-ska i Engler, Bot. Jahrb. 41: 1 (1907): s. 1—54. 

Kastman, Carl., Carl von Linné Hans lefnad berättad för svenska 

folket. Med bilder. Stockholm. 8:o [127 s.; 1 on. -|- 2 pl.]. — 

Svenskt folkbibliotek, III: 10. 

Levertin, Oscar, Carl von Linné några kapitel ur ett oafslutadt 

arbete. Stockholm. 8:o [3 on.; Ill s.; 1 on.] 

Krok, Th. O. B. N., biografiska notiser, de flesta endast reviderade, 

om svenska o. utländska botanister: J. G, Agardh. J. E. Are- 
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schoug, Babington — P. Dusén (jfr ofvan G. och N. J. Anders¬ 

son, G. Lagerheim o. A, G. Nathorst). — Nord, Familjebok 

2:a uppl. bd. 1—6 (1903—1906). 

Nathorst, A. G., Emanuel Svedenborg såsom geolog. — Geol. forms 

forh. 28: s. 357—400. — På eng-elska af A. Stroh i Eman. 

Swedenborg, Geologien et Epistolæ (1907)! s, XIX—LI, 
Paleobotaniska bidrag: s. 384—389 -|- 2 textfig.; i eng, uppl. s. 

XLIII-XLV -f fig. 

(Exsiccat). 

Dahlstedt, H., Herbarium Hieraciorum Scandinaviæ curavit —. 

Centuria XVIII. Stockholmiæ. Fol. -f- Index. Linköping [2 s.]. 

Enander, S. J., Salices Scandinaviæ Exsiccatæ. Fase. II n:ris 51—' 

100. Cum iconibus photographicis 11, magnitudine naturali, in 

tabulis 10, MCXCV [på ryggsidan]. FoL [index: 2 on. -j- 25 s, 

Stockholm 1906]. 

Grevillitis, A. Y., und Niessen, J., Zoocecidia et Cecidozoa impri¬ 

mis provinciæ Rhenanæ. Sammlung von Tiergallen und Gal¬ 

lentieren insbesondere aus dem Rheinlande. Lief. I, N:r 1—25. 

Coin (Rhein) -j- Begleitwort zu . . . 8:o [39 s.]. 

Vestergren, Tycho., Micromycetes rariores selecti ... distribuit — 

Fase. XLI—XLVI. N:o 1001 — 1150. Stockholm. 8:o. 

Bihang. 

Utländingars i Sverige tryckta uppsatser 1906. 

a) Original, 

Baser, R., Eine neue skandinavische Alchimillenart (A. Murbec- 

. kiana). — Bot. Not. 1906: s. 139—144. 

Christ, H., Die Botrychium-Arten des australen Amerika. Mit 9 

Textfiguren. Uppsala. 8:o [6 s.], — Arkiv f. bot. 6. N:o 3. 

Holmhoe, Jens, Norsk botanisk litteratur 1901—1905. — Bot. Not. 

1906: s. 257—275. 

Mentz, A., Eug. Warming og hans nyeste skildring af dansk plan¬ 

tevækst. — Nord. Tidskr. 1906: s. 409—428 (-]- 3 textfig.). 

Wille, N., Botanikernes opfatning af udviklingslærens nuværende 

standpunkt. — Nord. Tidskr. 1906: 491—512. 

b) Öfversättningar. 

Francé, R. H., Växternas sinneslif. Med 18 orig. teckningar af 

förf. Auktoriserad öfvers. från den tyska uppl, af O. H. D[um- 

rath]. Uppsala. 8:0 [119 s.]. 

Weis, Fr., Bakterielifvet i jorden och dess betydelse för jordbru¬ 

ket [slut]. (Efter danska trädg. tidn. »Haven»). — Skånska 

trädgårdsför:ns tidskr. 1906: s. 10—13 (—22) -j- textfig. 17—19. 

% * 
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[Beardslee^ H. C., The Amanitas of Sweden.—Journ. of Mycology 

11 (1905); s, 212—216). — På franska af Dr Ferry i Revue 

mycol. 28 (1906): s. 13—18. 

Carruthers, William, On the Original Portraits of Lin næ us. 

(With Plates 1—8), — London Linnean Soc. Proc. 118 th ses¬ 

sion (Okt. 1906): s. 59—69. 

Wiesner, J., Hammarby. Linnés Landsitz. — Österr. Rundschau 

7: s, 329—339. Wien. Stor 8;o. 

Birger, S.., Om Tuber Salep, 13 s. — Arkiv f. Bot. 6 n:o 
13. 1907. — Förf. har gjort egna iakttagelser öfver 
slemcellerna hos så godt som alla Skandinaviens ophry- 
deer och funnit att slemcellerna uppstå ur särskilda 
cellanlag (»ursprungsceller») och ej ur de vanliga pa- 

• renchymcellerna. Äfven i andra afseenden har förf. 
kommit till olika resultat mot sina föregångare. 

—, Über den Einfluss des Meerwassers auf die keimfähig- 
keit der Samen. — Beih. Bot. Centralbl. 21, 1907, Abt. 
1, s. 263—280. 

Bor si, A. e S. Sommier, Relazione delle feste linneane in 
Svezia. — Bull. Soc. bot. Ital. 1907 s. 67—71. 

Johansson, K., Anteckningar från Hieracie-exkursioner i 
Ångermanland och Västerbotten. 55 s. -j- 7 dubbeltafl, 
— Arkiv f. Bot. 6 N:o 18. 1907. — Häri beskrifvas 23 
af förf. eller Dahlstedt uppställda arter. Några fanero- 
gamer från Boden äro antecknade. 

(Linné.) Kväde och tal vid vetenskaps- och vitterhetssam¬ 
hällets, högskolans och läkaresällskapets gemensamma 
fest till Linnés minne d. 23 maj 1907. 7 -j- 12 -f 20 s. 

Nathorst, A. G., Paläobotanische Mitteilungen. 1. Pseudocy- 
cas, eine neue Cycadophytengattung aus den ceno- 
manen Kreideablagerungen Grönlands. 2. Die Kutikula 
der Blätter von Dictyozamites Johnstrupii Nath. 20 s. 
4- 3 t. — K. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd. 42 N:o 5. 1907. 

Wittmack, L., Linné und seine Vorgänger. Festrede. — 
Sitzber. Ges. Nat. forsch. Freunde. Berlin 1907 s. 115— 
149 ill. 
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Acer campestre L. och dess förekomst î Sverige. 

Af Georq Påhlman. 

Då det för flertalet af våra botanister torde vara obe¬ 

kant att Acer campestre L. ännu tinnes vild växande i Sve¬ 

rige, har jag ansett nedanstående meddelande vara af in¬ 

tresse. 

I förbigående vill jag påpeka, att den aldrig tyckes 

blifvit anträffad spontan utom Skåne. 

Om dess förekomst säger Linné i Flora Suecica (Sthlm 

1755): »habitat ad Schabersjö Scaniæ duobus milliaribus 

Lundino distans. Vix et rarius in Scania fructiferus». 

Redan 1749 hade emellertid Eberhard Rosén, Med. 

Doctor et Professor Lundensis, omnämnt densamma i sina 

»Observationes botanicæ circa plantas quasdam Scaniæ non 

ubivis obvias». 

Dessa observationes voro naturligtvis ej Linné obe¬ 

kanta, men af en eller annan anledning åberopar han dem 

ej i sin Flora Suecica. 

I Flora Scanica (Upsaliæ 1835) anför deremot Elias 

Fries efter Rosén om Acer campestre: »frutex campestris, 

prope Brännemölla par. Suedala in Nauerbacken copiose, 

utique semina maturans». 

Äfven Lilja anför i sin Skånes Flora (Lund 1838), efter 

Rosén, såsom växtställe för Acer campestre Brännemölla 

(och Aggarp), samt säger vidare: »Svedala s:n på Nafver- 

backén (i skogen sydväst från Aggarp), sparsamt och 1837 

fanns häraf ej mer än 2 små buskar kring det andra huset, 

(men vid huset voro flera små träd häraf uppdragna, äfven 

så finnes den planterad vid Stöfvesjö i Grönby s:n.) Skall 

äfven finnas i skogarne vester om Sönnerskog och i flera 

skogar i samma trakt». 

I Handbok i Skandinaviens Flora uppräknar Hartman 

växtställena Brännemölla och Aggarp på Nafverbacken samt 

citerar därjernte Lilja: »skall äfven finnas i skogen vester 

om Sönnerskog. 
Bot. Not. 1907. 16 
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Areschougs Skånes Flora (2: dra UppL Lund 1881) säger 

om Acer campestre: »förekommer sällsynt i skogar i syd- 

vestra vSkåne, t. ex. på Nafverbacken vid Brännemölla Sve¬ 

dala s:n, i skogen vid L. Lindholmen; Stäfvesjö Anderslöfs 

s:n (enl. Lilja)». 

En blick på kartan säger oss, att samtlige härofvan 

uppräknade växtlokaler äro belägna inom Svedala socken 

eller inom till denna angränsande socknar. Utbrednings¬ 

området har således ej varit särdeles stort, men sannolikt 

har en gång inom detsamma funnits rätt stora bestånd. 

Genom skogarnes uthuggning samt markens uppod¬ 

ling har Acer campestre emellertid mer och mer decime¬ 

rats och slutligen — såsom man i allmänhet torde hafva 

hållit före — helt och hållet försvunnit. 

Att detta lyckligtvis ej är förhållandet, skall jag nu 

söka att visa. 

Dessförinnan tillåter jag mig emellertid att orda något 

om de pressade exemplar, som finnas i Lunds universitets 

botaniska museum. 

Jag vill endast sysselsätta mig med de exemplar, som 
« 

äro i Sverige insamlade. Dessa uppgå till 14 st. Af dem 

äro dock tvenne, förskrifvande sig det ena från Helsingborg 

och det andra från Ronneby, tvifvelsutan odlade. Dessa 

lämnar jag saklöst å sido. 

Af de öfriga är ett insamladt å »Nauerbacken pr Sve¬ 

dala 1836». Insamlarens namn är ej å etiketten angifvet. 

Ex herbario Düben finnas 3 exemplar. Å resp. eti¬ 

ketter angifves Nafverbacken såsom fyndort. Något insam¬ 

lingsår angifves ej. 

Som tiden för v. Dübens vistelse i Lund infaller mellan 

åren 1828—38, är det sannolikt, att dessa exemplar blifvit 

insamlade under något af dessa åren. 

Tvenne exemplar, som angifvas tagna i Söder skog 

(insamlingsåret angifves ej) förskrifva sig från Agardhs 

herbarium. 

H. H. Ringius har insamlat ett exl. »in Nauerbacken 
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ad Brennemölla par. Svedala Julii», Uppgift om samlings¬ 

året saknas. 

Ett sterilt exemplar är etiketteradt: BvännemöUa Sca- 

niæ Maj. 

Ett exemplar har å etiketten : »Sk. Aggarp d. 6 Juli 

1858 F.W.C. Areschoug», 

S. A. Tullberg har i Aug. 1868 insamlat ett exemplar 

i Svedala, samt jemte Rathsman ett d:o å Torup i juli sam¬ 

ma år. 

Af flera skäl anser jag emellertid dessa expl. vara 

odlade. 

Det sist tagna exemplaret har å etiketten påskriften: 

L. Lindholmen (S. Lindholmen?) Juni 1872. R. Helgesson. 

Möjligen — ja, troligen — förskrifver sig detta från 

den lokal, der Acer campestre ännu växer vild. 

Samtlige, äfvensom den å Nafverbacken vid S. Lind¬ 

holmen nu växande, tillhöra A. campestre L. subspec. 

hebecarpum DC. var. marcicum (Guss) K. Roth. 

Nu några ord om denna lokal, huru jag kom att be¬ 

söka densamma, dess belägenhet m. m. 

Vid ett tillfälligt sammanträffande med landtbrukaren 

Olof Kristofferson från Ahlstad våren 1905, berättade denne, 

att ej långt från hans hem fanns den sällsynta nafverlön- 

nen växande vild. Han förklarade sig på samma gång villig 

att utvisa växtplatsen, om någon eller några botanister ville 

besöka densamma. 

Fram på sommaren begåfvo Professor S. Murbeck 

och undertecknad, åtföljda af nämnde herr Kristofferson, 

oss dit. Vi funno växtlokalen belägen v. om och ej långt 

ifrån S. Lindholmens gård. 

Den för besöket knappt tillmätta tiden gaf oss emeller¬ 

tid endavSt tillfälle konstatera beflntligheten därstädes af ett 

mindre antal buskar af Acer campestre. 

Förra året kom jag ej i tillfälle att förnya besöket. 

I Juli månad detta år ditreste jag emellertid för att göra 

närmare undersökningar^ samt för att söka erhålla uppLs- 
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ningar, som gåfvo vid handen om växten i fråga verkligen 

derstädes växte vild. 

Af ortens befolkning benämnes från urminnes tider 

denna lönart Nafver eller Nafverlön — redan Linné omtalar 

i Flora Scanica detta. 

Nafverbacken betyder således en backe, der den säll¬ 

synta Nafverlönnen växer eller en gång vuxit. 

Att flera Nafverbackar funnits är således påtagligt. 

Så har, såsom synes af det förut anförda, en Nafverbacke 

funnits vid Aggarp, och den plats vid S. Lindholmen, der 

Acer campestre nu växer, benämnes äfven så, och har un¬ 

der minst ett halft'århundrade så kallats, enligt de upplys¬ 

ningar jag förskaffat mig af flera äldre, trovärdiga personer. 

Omkring 400 m. vester om sistnämnde gård sträcker 

sig på en åker en temligen lång jordvall. Den är belägen 

på Nafverbacken, och på densamma flnner man Nafver¬ 

lönnen. 

Antagligen flnnes här den sista återstoden af de Naf- 

verlönsbestånd, som i forna dagar lära funnits i närheten 

af S. Lindholmen. 

Enligt meddelande af Herr O. Kristoffersen, har en 

ännu lefvande 71 årig man, hvilkens trovärdighet ej kan 

ifrågasättas, berättat att för omkring 60 år sedan — han var 

då vaktpojke å gården — växte strax v. om S. Lindholmen, 

på ett område af ungefär ett tunland, en mängd Nafverlön- 

nar tillsammans med afvenbok, hassel och tjörne. »Dessa 

lönnar voro alldeles vilda». 

På en sträcka af omkring 150 m. af jordvallen, söder¬ 

ifrån räknadt, förekomma nu de återstående Nafverlönnarne. 

Å jordvallen växa dessutom Prunus spinosa, Corjdus ave- 

lana, Cratægus oxyacantha. Populus tremula. Viburnum 

Opulus, Rubus och Rosa sp. 

Af Acer campestre återstår nu ett tiotal medelstora 

buskar, växlande i höjd från 1.5—2.5 m. Dessutom Annas 

24 st. mindre buskar af omkring 60 cm. höjd, rotskott från 

de träd, som för några år sedan fäldes. Att döma af de 
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ännu kvarstående stubb arne, 20 à 25 cm. i omkrets, tyckas 

de nedhuggna buskarne haft en ej obetydlig storlek. 

Endast ett fåtal frukter påträffades. 

Af hvad jag här of van anfört, anser jag otvifvelaktigt 

framgå, att den å Nafverbacken växande Acer campestre 

är vild. 

Då jag ansett det vara af stor vigt, att det som ännu 

återstår af densamma skyddas för vidare förstörelse, har 

jag sökt utverka egarnes till S.^ Lindholmen löfte om fram¬ 

tida skydd, och är jag fullt öfvertygad om deras välvilliga 

tillmötesgående i detta afseende. 

Kupffer, K. R., Ap ogameten, neueinzufiihrende 

Einheiten des Pflanzensystems. — Österreich, bot. 

Zeitschr. 1907 s. 369—382. 

Förf. diskuterar frågan, hvad som menas med en »art>>, 

och kommer bland annat till följande resultat. 

»Formbeständigheten hos den på könlös väg fram- 

brakta afkomman af en växtgrupp är i och för sig allena 

icke någon tillräcklig grund för att erkänna denna grupp 

som en särskild art i det fall, då alstringen af afkomman 

sker genom obefruktade embryoners utveckling af köns¬ 

celler». 

Däraf skulle framgå att en apogam grupp af fröbe¬ 

ständiga växter bör uppfattas endast som en underafdelning 

af en art. Förf. föreslår därför en ny enhet i växtsystemet : 

apogam et (lat.: apogametes); och definierar den sålunda: 

Med apogamet förstår man en sådan underafdelning af en 

växtart, som skiljer sig från andra underafdelningar genom 

några, hvilka som helst, fröbeständiga karaktärer, och som 

fortplantar sig medelst obefruktade frön. 

Vetenskapsakademien d. 11 sept. Som gåfva från 

Linnean Society i London hade erhållits en reproduktion af 

ett måladt porträtt af sir Joseph Hooker; samt af frih. 

de Geer å Leufsta bruk en fotolitografisk reproduktion af 

en i Leufsta fideikommissbibliotek förvarad Linnéhandskrift 



230 4 

»Adonis Uplandicus». Till införande antogos följande af¬ 

handlingar: i Handl.: Die fossilen Hölzer von König Karls 

Land, af W. Gothen; i Arkiv f. Bot: Några anmärkningar 

om Skånes mesozoiska Equisetacéer, af kand. Th. G. Halle. 

Den 9 okt. Till ledamot invaldes prof. Sv. Murbeck. 

— Akademiens äldre Linnémedalj i guld tillerkändes lektor 

S. Almquist. — Bland gåfvor, som anmältes, var en rik¬ 

haltig och synnerligen värdefull samling svenska JRosa-ior- 

mer af lekt. S. Almquist. 

Apogameter. Kupffers förslag, att bilda en ny 

grupp under »arten» med namnet apogamet, är möjligen 

tidsenligt, men han har ej föreslagit något tecken för eller 

någon förkortning af ordet »apogamet», hvilket nog är nöd¬ 

vändigt, om det skall få någon användning. Vi föreslå: ap. 

Man skulle således t. ex. skrifva 

AlchemiUa vtdgaris L. ap. acutangula (Buser). 

Men hvem skall sättas som auktor efter Buser? För¬ 

modligen bör det blifva den, som verkligen först på allvar 

använder denna uppställning. Att låta Buser stå utan paren¬ 

tes, öfverensstämmer ej med Wienerreglernas anda. 

Hur skall man behandla sådana arter, som ibland 

fortplanta sig med frön på vanligt sätt efter befruktning, 

ibland medelst apogami eller medelst apospori? 

Antingen »elementararterna» hafva uppkommit på ena 

eller andra sättet, och antingen de kunna hänföras till apo- 

gameterna eller ej, så förorsaka de praktiska svårigheter, 

när de blifva allt för många i ett släkte. För att undgå 

svårigheterna, har man stundom gjort en slags kompromiss. 

Man har i sådana fall inskjutit samlingsartens namn (på 

samma sätt som namnet på ett undersläkte eller en sektion; 

inom parentes mellan släktnamnet och artnamnet. Detta 

beteckningssätt kunde väl användas äfven när växtformen 

bevisligen är en apogamet. Man kunde således skrifva, t. ex.: 

Hieraciimi (silvaticum) graîididois Dahlst. 

Ut g. 
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Om Chrysosplenîum alternifolium L. v. tetran- 
drum Lund och dess utbredning 

inom Skandinavien. 

Af Aug. Heintze. 

Ofvanstående växt anträffades första gången af Nie. 

Lund under en exkursion vid Var angerf jorden och beskrefs 

i Bot. Not. 1846 såsom varietet af Chrysosplenium alterni¬ 

folium L. Ett dussin år senare finna vi växten åter vara 

föremål för behandling i denna tidskrift, då den af Th. M. 

Fries upphöjdes till rang och värdighet af själfständigt spe¬ 

cies. Sedan dess ha åsikterna om dess systematiska värde 

varit ganska växlande; mestadels har den dock ansetts som 

art. I sina »Bidrag till kännedomen om Spetsbergens och 

Beeren Eilands kärlväxtflora» (1901) finna Gunnar Andersson 

och H. Hesselman sig föranlåtna återupptaga växten såsom 

varietet. Samma var förhållandet med M. A. Franchet i 

hans året förut utkommande monografi öfver släktet Chry¬ 

sosplenium. H. G. Simmons ansluter sig äfvenledes till samma 

åsikt som släktets monograf och anmärker i »Vascular 

Plants of Ellesmereland» att intermediära former mellan 

Chrysosplenium alternifolium och dess varietet tetrandrum 
% 

förekomma. Slutligen upptages Chr. v. tetrandrum såsom 

subspecies i H. 5 af Axel Blytts »Haandbog i Norges Flora 

med illustr.», utgifven af Ove Dahl. 

I Hartmans och Neumans floror beskrifves Chr. v. 

tetrandrum (såsom art) på följande sätt. C. Hartman: 

Skandinaviens Flora ed. XI. Stockholm 1879. »Chr. tetran¬ 

drum (Lund) Th. Fries i Bot. Not. 1858. stjälkbi. skiftesvisa, 

på öfre sidan glatta; skärmbladens bas vigglik; ståndare 

4. — ^6, 7.» 

L. M. Neuman: Sveriges Flora. Lund 1901. »Chrysos¬ 

plenium tetrandrum (Lund) Th. Fr. Blad strödda, glatta; 

skärmbladens bas vigglik; ståndare 4. Lik föregående (Chr. 

alternifolium), men mindre och spädare; stjälk uppstigande 
Bot. Not. 1907. 
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— upprat, 3—6 cm. hög, nästan glatt; blad 6—10 mm breda; 

för öfrigt söm föregående. 4 6, 7.» 

Redan första gången (juli 1904) jag hade tillfälle se 

Chr. V. tetrandrum i fria naturen — Torne Lappmark, 

Raggiseno — fästes min uppmärksamhet vid åtskilliga 

karaktärer hos densamma, som föga stämde öfverens med 

florans beskrifning. Så voro stödjebladen hos ej allt för 

späda individ af samma form som hos Chr. alternifolium, 

hvarjämte jordbladen å Öfversidan voro mer eller mindre 

(oftast starkt) håriga. Ståndarnas antal var emellertid hos 

exemplaren på denna lokal konstant 4. 

På ett annat växtställe — T. Lpm. Saarikoski — före¬ 

kom Chr. V. tetrandrum (september 1904) på fuktig och 

näringsrik, öppen lermark utmed stranden af Köngämä älf. 

Den uppträdde här mycket rikligt och uppnådde ungefär 

samma storlek som Chr. alternifolium. Tyvärr togos inga 

mått. Emellertid har jag följande anteckning i behåll. »Ända 

till dmhög och mycket saftig; nedre blad håriga, af hufvud- 

artens storlek; en och annan blomma med 8 ståndare.» 

Utmed de grusiga stränderna af fjällbäcken Didno 

jokk i Skibottensdalen, Tromsö amt, (september 1904) var 

växten återigen liten och späd med stundom alldeles glatta, 

jordblad. 

Under den gångna sommaren (1907) anträffade jag 

Chr. V. tetrandrum på flera nya lokaler, men öfverallt — 

på ett enstaka undantag när — med 4 (eller sällan 3) ståndare. 

- Nedanstående beskrifning härrör från lefvande exem¬ 

plar från T. Lpm. Saariko.ski d. 20 juli 1907. Förekom här 

och där bland Mnia, Brya och låga H3^pna på fuktiga, 

öppna ställen i hårdvall kring fjällstugan. Stjälk ensam 

eller vanl. 2—4 tillsammans, 4—7 cm hög, upprätt, glatt eller 

nedtill med spridda hår. Både skärmlad och stjälkblad n. 

alltid med få, glesa, c. 1 mm. långa hår på bladskaftet. 

Mindre skärmblad ofta med vigglik bas^); de större ha 

^) Framträder starkast efter pressning. 



233 

däremot basen rundadt hjärtlik till nästan tvär. Mellersta 

stjälkblad 5—7 mm X 4—5 mm, liksom stödjebladen full¬ 

komligt glatta; de nedersta stjälkbladen vid blomningen ofta 

vissnade, glatta eller svagt håriga. Från stjälkens bas 

utvecklas 2—4 cm långa och relativt långledade stoloner, 

som i spetsen eller efter hela sin längd alstra blad. Dessa 

på 8—20 mm långa skaft, hvilka i hela sin längd, men rikast 

mot basen, äro försedda med 1 till nästan 2 mm långa hår. 

Utlöparnas blad mestadels 6 mm X 5—9 mm, oftast med 

7 st. naggtänder och alltid på öfversidan med täml. grofva, 

c. ^/2 mm långa hår, hvilka vanligen äro rikliga och jämnt 

fördelade öfver hela bladytan. Stundom finnas dock håren 

tillstädes endast i bladskifvans centrum. Ståndare 4 eller 

sällan 3. Ståndarknappar ngt mindre än hos hufvudarten 

med väl utbildadt pollen (åtminstone 95 % goda korn). 

Pollenkorn knappt märkbart mindre än hos Chr. alternifo- 

lium. Frukt vid mognaden c. 4 mm lång, öppnande sig med 

4, eller sällan 3, korta, breda, svagt rundade valfier, och i 

den öppnade mynningen c. 3 V2 mm X 2 V2 mm. Frön rik¬ 

ligt och väl utvecklade^ ljust rödbruna och glänsande (torra 

vackert rubinröda) c. 40 à 50 st. i hvar je kapsel. Autogam; 

två af ståndarna böja sig ned öfver märkena för att efter be- 
* _ 

fruktningen åter räta upp sig. Blommar i juni—september. 

Från andra lokaler t. ex. Enare Lappmark Kalki voro 

jordbladen (stolonernas blad) ej sällan fullkomligt glatta. 

I många fall kunde direkt samband mellan hårighet och 

lokalens beskaffenhet påvisas. Så voro individ, som växte 

på öppen torf eller humusrik lera i regel mera håriga än 

sådana från fuktig grusmark. Vidare pläga stolonerna vara 

kraftigast utbildade å torfmark. 

Af det ofvan anförda framgår, att Chr. v. tetrandrum 

afviker från alternifolium endast genom mestadelst mindre 

och spädare växt, i regel 4 ståndare och ljusare frön, som 

i torrt tillstånd äro vackert rubinröda. Formen på stödje- 

bladens bas och behåringen å jordbladen äro däremot allt 

för varierande för att kunna erbjuda några säkra känne- 
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tecken. Såsom själfständigt species kan den arktiska Chry- 

sospleniumformen näppeligen upptagas, ej heller såsom 

underart. Varietet torde säkerligen vara den högsta syste¬ 

matiska rang man kan tillägga densamma. 

Att beskrifningen af Chr. v. tetrandrum i våra bota¬ 

niska handböcker är vilseledande och delvis oriktig ses hos 

Samzelius: »Vegetationsiakttagelser inom Paj ala socken af 

Norrbottens län.» I utflödet af en kallkälla invid Peräjä- 

vaara gästgifveri 2 à 3 mil väster om Paj ala påträffade 

Samzelius en Chrysospleniumform, som han bestämde till 

Chr. alternifolium. Den växte tillsammans med Saxifraga 

stellaris och »blommade ej mera nu i September utan stod 

i frukt, och glänste därför i stället bland mossan de rödbruna 

frömassorna ur öppnade kapselskålar. Hela växten var i 

allmänhet betydligt spädare än vid dess förekomst söder 

ut i landet.» — Af Chrysospleniumform ens förekomst i kall¬ 

källa tillsammans med en alpin Saxifragaart, dess sena 

fruktsättning, spädare växt, frönas färg etc. framgår emel- * 

lertid med allsköns t3"dlighet, att Samzelius’ fynd utgjordes 

af Chr. V. tetrandrum och ej af hufvudarten. Flor ans upp¬ 

gifter om formen på skärmbladen, frånvaro af hår å jord¬ 

bladen etc. hade föranledt felbestämningen, helst som stån- 

darantalet troligen ej kunde iakttagas (framskridet frukt¬ 

stadium). 

Fröna hos Chr. v. tetrandrum liksom hos hufvudarten 

äro mycket små och lätta och höllo sig vid anställda försök 

fifflande i åtminstone 3 à 4 d^^gn. Vid tillsats af vatten 

svälla fröskalets ^fltre celler upp, och fröna klibba därför 

lätt fast äfven vid föremål med glatta ytor. Fröspridningen 

äger rum med tillhjälp af rinnande vatten. Så förekom 

växten vid Raggiseno bland bladrester, grenbitar och annat 

bråte vid basen af smärre björkbuskar på den mot flodens 

lopp vända sidan. Tydligen uppkommen af frön, ditförda 

med vårdriften. 

Men äfven epizoisk spridning förekommer hos Chry- 

sosplenium. På den i det föregående omnämnda lokalen, 
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leriga stränder invid Saarikoski, fanns Chr. v. tetrandrum 

endast sparsamt sistlidne sommar. På finska sidan af älfven 

var den däremot talrik och anträffades här äfven högt öfver 

Köngämäs vårvattenstånd på af boskap upptrampad lermark, 

som genom betning och nedtrampning förlorat en del af 

sin ursprungliga vegetation. Den tovde ha spridts hit med 

boskapen, då fröna lätt fastna på kornas leriga och dyiga 

klöfvar eller på håren vid klöfvamas bas. Spridningen 

kan naturligtvis äfven komma till stånd med människans 

tillhjälp. Hade själf tillfälle konstatera, huru lätt fröna 

klibba fast vid skodonen under vandringen öfver den leriga 

växtplatsen. Tillsammans med Chr. v. tetrandrum påträffa¬ 

des här följande, arter, hvilka äfvenledes tyckes ha ditförts 

med betande boskap. • 

Ranunculus reptans 

» hyp erb o reus ' 

Callitriche verna f. mimina 

Montia rivularis *lamprosperma 

Polygonum aviculare (spars.) 

Poa annua (spars.) 

Alopecurus geniculatus * fulvus 

Alit växter, hvilka i Torne Lappmarks björk- och barr- 

skogsregioner mycket ofta förekomma på öppna ställen i 

fuktiga betesmarker, på gångstigar och kreatursstigar, båt¬ 

ställen etc. Särskildt 

Ranunculus hyperboreus- 

Callitriche verna f. minima 

Montia rivularis *lamprosperma 

har jag anträffat på en mängd dylika lokaler invid Kumma- 

vuopio, Keinovuopio, Karesuando, Öfre Soppero, Svappa- 

vaara m. fi. ställen, och under sådana förhållanden att 

endast spridning med tillhjälp af boskap och människor på 

det angifna sättet kan vara möjlig. Vid Naimakka och 

Siikavuopio förefanns Chr. v. tetrandrum hufvudsakligen 

invid båtställena, och vid Itaa (Enare Lappmark) växte de 

få där förekommande exemplaren alldeles invid landnings 
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platsen; på sydsidan af Vuoskojärvi hade Chrysosplenium- 

formen återigen slagit sig ned kring basen af småtufvor 

på öppen myrmark, som var starkt upptrampad af renar. 

En stor del sump- och vattenväxter kunna på liknande sätt 

spridas med boskap, renar, vadare- och vattenfåglar o. s. v. 

Man har eljest svårt att förstå, hur spridning uppför en 

flod eller från ett vattensystem till ett annat kan komma 

till stånd, då ju vindspridning hos flertalet sump- och vatten¬ 

växter är utesluten. 

Utom hos de nämnda Polygonum aviculare och Po a 

annua synes äfven hos åtskilliga andra af »kulturgränsens» 

vanligare växtformer en afsevärd spridning äga rum genom 

frön, som fastna vid leriga eller dyiga - skodon etc. Så 

exempelvis hos : « 

^ Achillæa millefolium 

' 'Matricaria inodora 

; Plantago major 

Stellaria media 

Juncus bufonius. 

För närvarande är Chrysosplenium v. tetrandrum 

känd från följande ställen inom Skandinavien och Finland. 

~ Norge: Finmarken, Sydvaranger — Tan en; Alten och 

Kautokeino (enl. Axel Blytt, Norges Flora). Tromsö amt, 

Didno jokk i Skibottensdalen (Heintze). 

Sverige: Torne Lappmark, Saarikoski (Heintze); Nai- 

makka (Heintze) ; Siikavuopio (Heintze) ; Ryövärin — mutka 

nära Karesuando (C. P. Læstadius); Karesuando sälls. (L. 

L. LævStadius); Vuoskojärvi (Heintze); Raggiseno nedom 

Matalajärvi (Heintze); Kattovuoma på sjöstranden (E. V. 

Ekstrand); på stranden af Kurravaara några få individ (R. 

F. Fristedt). — Norrbotten, kallkälla invid Peräjävaara gäst- 

gifveri 2 ä 3 mil väster om Paj ala (Hugo Samzelius). 

Finland: Enare Lappmark, Itaa spars. (Heintze); på 

stranden af Köngämä älf midt emot Saarikoski (Heintze); 

kallkälla i närheten af Kalki (Heintze); vid Enontekis kyrka 

(G. Wahlenberg); Enontekis sälls. (L. L. Læstadius). 
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Vidare är växten bekant från Spetsbergen, Novaja 

Semlja, Arktiska Amerika, Rocky Mauntains och Colorado 

etc. och finnes säkerligen äfven i norra Ryssland och Si¬ 

birien. 

Chrysosplenium alternifolium går i Norge till Over- 

halden 64° 30’, i Sverige till Jämtland och södra Ånger¬ 

manland. 

Af utbredningen att döma tyckes de båda Chrysos- 

pleniumformerna ha invandrat till Skandinavien från skilda 

håll, hufvudarten från sydväst och v. tetrandrum österifrån. 

Liknande förhållande tyckes äfven råda mellan Polemonium 

cæruleum och dess underart campanulatum. Vissa andra 

arter, såsom Dianthus superbus, Latfiyrus maritimus och 

möjligen Veronica longifolia hafva däremot i identiska for¬ 

mer från sydväst och nordost nått fram till Skandinavien. 
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Apogamî hos Rumex. Antalet släkten, hos hvilka 

apogami blifvit påvisad, ökas fortfarande. Nyligen har F. 

Roth visat (i 'Verh. d. naturh. Verein, d. preussisch. Rheinl. 

Jahrg. 63, 2 Häfte. Bonn 1907), att hos arter af sectio Ace- 

tosa af Rumex kan apogami finnas. 

Prof. Murbeck har meddelat mig, att han för flera 

år sedan gjort en iakttagelse, som visade, att hos R. Ace- 

tosella subsp. angiocarpus Mur b. frön kunde utvecklas utan 

föregående befruktning. Åren 1890 och 1891 odlades i Lunds 

Botaniska Trädgård ett mindre antal exemplar af nämnda 

växt, uppdragna ur frön ifrån Herzegovina, och ehuru de 

alla voro honliga, satte de likväl frukt. Då det emellertid 

kunde tänkas, att exemplaren blifvit befruktade af den i 

trädgården vildt växande R. Acetosella, blefvo krukexem- 

plar af honlig angiocarpus placerade under förhållanden 

som omöjliggjorde befruktning. Det oaktadt erhöllos mogna 

frukter, ehuru i ringa mängd, och från dem uppväxte ett 

par plantor våren 1892. Afflyttning till annéin ort medförde 

emellertid att försöken afbrötos. Utg. 

Vetenskapssocieteten i Uppsala den 11 okt. Till 

ledamot invaldes prof. A. G. Nathorst. 

Afbildningar af växter ur Linnés herbarium 

Linnean Society i London har beslutat att utgifva faksimi- 

lereproduktioner af utvalda arter ur Linnés herbarium, så¬ 

vida ett tillräckligt antal subskribenter anmäla sig. Till en 

början utgifves försöksvis en serie af 50 tafior i formatet 

33 X 20 cm. Blir subskribenternas antal 100, ställes priset 

till 35 .sh (i bokhandeln 50 sh). Anmälan sker till Prof. R. 

V. Wettstein, President för Association internationale des 

botanistes, Wien III, Rennweg 14. (Enligt Bot. Centralblatt.) 

Simmons, H. G., Über Verbreitungs- und 

Standortsangaben. Engler’s Bot. Jahrb. 1907 s. 173—184. 

Förf. anför här åtskilliga personnamn och en massa 

lokalnamn från gamla och nya världens nordliga hälfter 

som exempel på uraktlåtenhet hos författarne att kontrollera 

de uppgifter, som de tro sig läsa på etiketterna. I detta 
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sammanhang klagar han äfven öfver att de svenska bota¬ 

nisterna ofta begagna förkortningar (t. ex. Sk.), som natur¬ 

ligtvis äro oförklarliga för utlänningarne. 

Digitalis purpurea i Södermanland. 

Under en exkursion iakttog jag sommaren 1879 riklig 

förekomst af vildväxande Digitalis purpurea vid Stafsjö 

bruk, Kila s:n i Södermanland (närmare bestämdt, å N. W. 

stranden af N. Damkärret samt å bergafsatser inom när¬ 

liggande hagmark). Vid besök å platsen i Augusti inne¬ 

varande år återfans Digitalis-vegetationen, ungefärligen 

oförändrad i anseende till utsträckning och riklighet. Inalles 

räknades nu ett 80-tal blombärande exemplar (förutom sterila 

1-årsplantor i större antal). Blommans färg befans, å skilda 

stånd, vexla från purpurrödt till hvitt (med rosafärgade 

mellanformer). Ehuru möjligheten af något direkt samband 

mellan ifrågavarande växtställe och trädgårdsanläggning 

af senare eller äldre datum kan helt uteslutas, är väl antag¬ 

ligt, att växten här förekommer »förvildad.» Dock är, äfven 

i sådant fall, anmärkningsvärdt, att densamma kunnat med 

oförminskad lifskraft persistera under en tidrymd af 30 år 

(och förmodligen ännu längre) i okultiverad terräng. 

Carl Th. Mörner. 

Porträtt af Professor F. R. Kjellman i ljustryck. 

Pris 1 kr. genom Botaniska Sektionens sekrete¬ 

rare Upsala. 

Hos Frans Svanström & C:o 
Stockholm, Myntgatan 1 

kan erhållas: 

Hvitt blompressningspapper format 360X445 mm. 
Herbarieomslag 400X484 „ 
Herbariepapper N:o 8, hvit färgton 240X400 „ 

„ „ „ 11, blå „ 285X465 „ 
„ 13, hvit „ 285X465 „ 

Pris pr ris 10,— 

>> 11 ^1 

,, ,, ,. 4,50 

,, ,, ,, ^ 

0 — ,, ,, », "y 

Obs. De båda sistnämnda sorterna användas vid Riksmusei Botaniska 
afdelning. 
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Über das Studium polymorpher Gattungen. 

Von Benot Lidforss. 

Durch die neuesten Untersuchungen über Art-und Ba¬ 

stardbildung im Pflanzenreich sind die sogenannten kleinen 

Arten (Beispiele: Jordan’s Drab a-Artç^n) auf einmal in den 

Vordergrund des Interesses gerückt worden. Einerseits 

hat es sich herausgestellt, dass die zuerst von Jordan ge¬ 

machten und dann von de Bary und Rosen bestätigten 

Erfahrungen über die Konstanz der Elementararten von 

Draba verna L. auch für die elementaren Species anderer 

Gattungen Gültigkeit besitzen; andererseits scheinen gerade 

diese Elementar arten, die bis zu einem gewissen Grade die 

letzten systematischen Einheiten darstellen, auch diejenigen 

realen Formen zu sein, durch welche sich der Neubildungs 

trieb in erster Linie manifestert. Es ist deshalb wohl be- 
« 

greiflich und ganz in der Ordnung, dass das Studium dieser 

kleinen Arten, das Linné bekanntlich seinen Schülern verbot, 

wieder in vollen Fluss geraten ist. 

Die ausgezeichneten Untersuchungen von de Vries, 

Correns, Johannsen, Bateson, Tschermack u. s. w. 

scheinen indessen auch eine unbeabsichtigte Wirkung aus¬ 

geübt zu haben. Der Umstand, dass die kleinen, auf gering¬ 

fügigen morphologischen Abweichungen gegründeten Arten 

wieder zu Ehren gekommen sind, scheint die S3^stematiker 

der alten Schule wieder ermutigt zu haben, ihre schablon¬ 

mässige und unkritische Artbeschreibung mit erneutem 

Eifer aufzunehmen. So hat Ernst Almquist, Professor 

der Hygiene in Stockholm, in einer soeben erschienenen 

Monographie b nicht weniger als 65 Cap seil a-iorm^n be¬ 

schrieben, die alle als Eie ment a rar ten der gewöhnlichen 

Capsella Bursa Pastoris aufgeführt werden; V. B. Wittrock 

hat in einer ausführlichen Monographie ebenfalls nicht we- 

.Studien über die Capsella Bursa Pastoris (L.). Acta horti 
Bergiani, Bd. 4, N:o 6. 

Bot. Not. 1907. 16 
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niger als 140 schwedische Linnæa-Yovmçx\ beschrieben und 

abgebildet, wobei es allerdings ausdrücklich »den Linnæa- 

Forschern der Zukunft» überlässt^ die Entstehung und Ver¬ 

wandtschaften dieser Formen zu erforschen; schliesslich 

wären in diesen Zusammenhänge auch die i?osastudien von 

Mattson und S. Almquist zu erwähnen. Ich verkenne kei¬ 

neswegs den wissenschaftlichen Idealismus, der die Autoren 

zu ihren zeit- und geldraubenden Publikationen begeistert 

hat, und ich gebe gern zu, dass es ungerecht wäre, der 

jüngst erschienenen 7?osastudie von S. Almquist wissen¬ 

schaftlichen Wert abzusprechen: trotz dem habe ich die 

bestimmte Ueberzeugung, dass die Art und Weise, in welc¬ 

her die genannten Forscher ihn systematischen Studien 

betreiben, einen Anakronismus bedeutet, und dass ihre 

Schlussfolgerungen, insofern dieselben sich auf Entstehungs¬ 

modus und Verwandtschaft der behandelten Formen be¬ 

ziehen, gänzlich in der Luft schweben, wo sie nicht nach¬ 

weislich irrig sind. Es steht indessen zu erwarten, dass 

diese Studien andere, von demselbem Geiste beherrschten 

Arbeiten in’s Leben rufen werden, appelirt doch S. Alm¬ 

quist sogar an »die Verpflichtungen der nationalen Ver¬ 

wandtschaft mit systematischen Genies wie Linné und Elias 

Fries»; um so mehr glaube ich, dass eine kritische Be¬ 

sprechung der soeben erwähnten Arbeiten an Platze sei, 

wobei ich allerdings zu beachten bitte, dass es sich hier 

um eine rein sachliche, durch positive, teilweise bisjetzt 

nicht bekannten Tatsachen gestützte Kritik handelt. 

* * 
* 

Wenn es sich um die Erforschung der formbildenden 

Faktoren und der genetischen Beziehungen innerhalb poly- 

Linnœa borealis L. En mångformig art af V, B. Witt¬ 
rock, Acta horti Bergiani Bd 4 N:o 7. 

“ 1. c. p. 70. 
5. Almquist^ Studier öfver Bergianska trädgårdens spon¬ 

tana Rosa-former. Acta horti Bergiani Bd 4. N;o 4. — Die Rosa- 
studien dass Herrn Pfarrer Mattson sind hauptsächlich in Neuman 
und Ahlfvengren, Sverges Flora, veröffentlicht worden. 
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morpher Formenkreise handelt, stehen dem Botaniker zwei 

Wege offen: die morphologisch-geographische Methode und 

die experimentale Forschung. Die morphologisch-geogra¬ 

phische Methode, welche in den Händen Wettsteins, Mur¬ 

becks u. A. in Bezug auf gewisse Gattungen z. B. Gentiana 

vorzügliche Resultate gegeben hat, genügt aber nicht, wenn 

es sich um sehr formenreiche Gattungen handelt, wo zumal 

die Artbildung noch im vollen Flusse ist; treten dann noch 

andere Momente hinzu, werden z. B. die Früchte durch 

Vögel auf unabsehbar lange Distanzen verschleppt, dann 

ist die morphologisch-geographische Methode nicht mehr 

im Stande, die Räthsel zu entwirren : erst die experimentale 

Forschung kann dann Bescheid geben, vorausgesetzt natür¬ 

lich, dass der Experimentator wirklich weiss, was er will, 

und wie er das gewollte zu erreichen hat. 

In welcher durchgreifender Weise die durch experi¬ 

mentale Forschung gewonnenen Erfahrungen oft geignet 

sind, die herkömmlichen Anschauungen über die wahre 

Natur gewisser spontaner Formen und somit auch über 

den Enstehungsmodus neuer Formen zu berichtigen, werde 

ich an einigen konkreten Beispielen erläutern. Dass ich 

des Anschauungsmaterial in erster Linie einem mir seit 

Jahren vertrautem Forschungsgebiete, dem Studium der 

Brombeerarten, entnehme, wird man begreiflich Anden, um 

so mehr als meine Studien sich ausschlieslich auf wild¬ 

wachsende Pflanzen beziehen; es lässt sich also gegen meine 

Versuche nicht der Einwand erheben, den man — meiner 

Meinung nach mit Unrecht — gegen de Vries geltend ge¬ 

macht hat, dass nämlich sein wichtigstes Versuchsobject 

keine wildwachsende Pflanze sei, was wiederum die Trag¬ 

weite seiner Schlussfolgerungen vesentlich beschränken 

sollte. 

Die erste Überraschung, welche meine vor etwa zehn 

Jahren begonnenen Rubuskulturen an den Tag brachten, 

war die grosse Fruchtbarkeit der primären Bastarde. Von 

künstlich gemachten, also wirklich sicheren Brombeerba- 
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starden kannte man damals nur wenige. Ausser den von 

MlUardet künstlich dargestellten falschen 7?//è?/sbastarden. 

die mit der Mutterpflanze völlig übereinstimmten, waren 

nur die von Focke erzeugten Brombeerbastarde bekannt; 

und letztere, welche in der Synopsis Ruborum Germaniæ 

ausführlich besprochen werden, waren teilweise steril und 

somit für die Artbildungsfragen von geringem Interesse. 

Dagegen erwies sich der erste Æw^wsbastard, den ich über¬ 

haupt darstellte^ R. cœsius L. çS Y, R. nemovalis F. Aresch. * 

acuminatus Lindeh. ç als exquisit fruchtbar; an und für 

sich war dies nicht allzusehr überraschend, da die beiden 

Eltern, obwohl morphologisch sehr verschieden, doch wahr¬ 

scheinlich genetische Beziehungen zu einander haben; merk¬ 

würdig und nach den damaligen Begriffen fast paradox war 

die Tatsache, der Pollen dieses Bastards durchgängig (100 Y). 

normal war, während der Pollen des R. acuminatus Lin deb. 

meistens zu etwa 50 % aus tauben Körnern besteht, und der 

von R. cœsius L., obwohl erheblich besser, doch meistens 

keine 100 % normale Körner auf zeigt. Ausserdem stellte 

es sich heraus, dass die erhaltenen Bastardpflanzen mor¬ 

phologisch vollkommen mit dem ebenfalls gut fruchtenden 

R. acutus Lindeb. übereinstimmten, dessen cœsiusâhxûioh- 

keit schon Areschoug^) hervorgehoben hatte, an dessen 

Bastardnatur aber niemand — eben wegen der reichlichen 

Fruchtbildung — damals gedacht. Kulturversuche, die ich 

sowohl mit den Abkömmlingen des wildwachsenden R. acu¬ 

tus Lindeb. wie mit solchen von künslich gemachten R. 

cœsius X acuminatus ausgeführt habe, lassen aber nicht den 

geringsten Zweifel darüber bestehen, dass diejenigen For¬ 

men, welche jetzt mit dem landläufigen Namen R. acutus 

Lindeb. bezeichnet werden, sofern sie überhaupt richtig 

bestimmt sind, alle R. cœsius X acuminatus oder Abkömm- 

0 p. 50—51. 
Vgl. B. Lidforss, Studier öfver artbildningen hos släktet 

Rubus, Vetensk. Akad. Arkiv för botanik Bd. 4 N:o 6 (1905) p. 9. 
Areschoug, Some Observations on the Genus Rubus, 

kunds Universitets Årsskrift 1885. 



245 

linge dieses Bastards sind, eine Erkenntniss, welche ohne 

das wissenschaftliche Experiment niemals hätte gewonnen 

werden können. 

Ein anderes Beispiel! Vor etwa zwanzig Jahren fand 

ich bei Mölle — an Kullaberg im nordwestlichen Schonen 

— eine Brombeerform, welche einerseits eine unverkenn¬ 

bare Beziehung zu R. Balfoiirianus Blox. (sec. Aresch.; 

sonst = R. ciliatus Lin deb., R. divergens Neum.) zeigte, 

andererseits durch die starke, ungleichmässige Bewehrung, 

die breiten, herzförmigen Endblättern, die fast kahlen Staub¬ 

beutel u. s. w. von den damals bekannten Corylifoliern ab¬ 

wich. Ich kommunizirte diese Eorm, welche durch ihren 

kräftigen Wuchs und ihre grossen, sehr regelmässig äusge- 

bildeten Früchte auf fiel, unter dem provisorischen Namen 

R. sepinientorum Lidf. Als» es sich später herausstellte, 

dass aus den bei Mölle eingesammelten Samen wenigsten 

drei morphologisch gut karaktärisirte Typen hervorgingen, 

beschrieb ich diese sonderbare Form^) und wählte mit 

Rücksicht auf das eigentümliche Verhalten des Nachkom¬ 

mens den Namen R. progenerans ; die atypischen Nach¬ 

kömmlinge, von denen der eine gänzlich steril war, fasste ich 

unter den provisorischen Namen R. progenitus und R. gym- 

netoides zusammen. "An die Möglickheit, dass R. progenerans 

Lidf. ein Bastard und zwar zwischen R. Balfourianus Blox* 

und R. ccesius L. ware dachte ich schon damals, wagte aber 

nicht — auf Grund der reichlichen Fruchtsetzung — diese 

Auffassung zu acceptiren, sondern Hess die Frage von der 

wahren Natur des R. progenerans vorläufig auf sich beru¬ 

hen. Inzwischen hatte ich mich durch erneuten Aussaat 

von der Richtigheit meiner frühem Versuchsergebnissen 

überzeugt, und als dann die bekannten Oenotherastwåien 

von de Vries veröffentlicht wurden, wies ich daraufhin,**) 

B. Lidforss. Batologiska iakttagelser, K. Vet. Akade¬ 
miens Öfversikt N:o 1, januari 1899, p. 26—29. 

") 1. c. p. 28. 
**) Batologiska iakttagelser II, K. Vet. Akademiens Öfversikt 

1901 N:o 1. p. 88—89. 
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davSS R. progenerans möglicherweise eine mutirende Art sei, 

welche R. gymnetoides and und R. progenitus als Mutatio¬ 

nen hervorgebracht hätte; die Sterilität des letzteren schien 

ausserdem ihre Gegenstück an der gleichfalls völlig sterilen 

Mutation Oenothera lata zu finden. 

Wenn ich jetzt diese Schlussfolgerungen überblicke, 

muss ich gestehen, dass sie beim damaligen Stand unserer 

Kentnisse völlig berechtigt waren; denn dass die primären 

i??Y&z/sbastarde sich oft durch ungewöhnlich reichen Frucht¬ 

ansatz auszeichnen, erfuhr ich erst im Jahre 1902, wo die 

ersten Exemplare meiner künstlich gemachten Bastarde 

blühten, und von dem überaus grossen Variationsspielraum 

der Abkömmlinge zweiter Generation erhielt ich erst einige 

Jahre später die richtige Vorstellung. Auf meinen privaten 

Versuchsfeldern ausserhalb der Stadt Lund habe ich jelzt 

vier Individuen des mit Kunst gemachten R. ccesius L. d" X 

Balfourianus Blox. 9> welche in allen Teilen mit dem wild¬ 

wachsenden R. progenerans Lidf. übereinstimmen; sie ha¬ 

ben in diesen Sommer zum ersten Mal geblüht: der Pollen 

bestand ganz wie der von R. progenerans zu 100 % aus 

normal entwickelten Körnern, und die Fruchtbildung war 

demgemäss auch sehr reichlich. Auf Grund dieser Tat¬ 

sachen kann es nicht bezweifelt werden, dass R. progenerans 

Lidf. wirklich mit dem Bastard R. cæsius L. X Balfourianus 

Blox. identisch ist; auch das eigentümliche Verhalten des 

sterilen R. progenitus Lidf lässt sich, wie mir später sehen 

werden, mit dieser Auffassung gut vereinigen. Es ist aber 

ebenso unzweifelhaft, dass diese Einsicht ohne rationelle 

Kulturversuche niemals hätte gewonnen werden können. 

Im Jahre 1884 erhielt Professor F. Areschoug von 

einem Nichtbatologen einen blühenden Zweig — aber keinen 

Schössling! — von einem Bromberstrauche aus Tranekärr, 

in dem Areschoug einen Bastard zwichen den dort wach¬ 

senden R. nitidus Whe. und R. insidaris F. A r es c h. vermutete. 

Im Sommer 1884 wurde es mir vergönnt, diese interessante 

Rubuslokalität zusammen mit meinem damaligen fuehrer, 
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Prof. Areschoug, und dem als Naturforscher sehr geschätz¬ 

ten Pfarrer H. D. J. Wallengren zu besuchen, und es gelang 

dann auch einem von uns, den betreffenden Rubus wieder¬ 

zufinden. Der schöne Strauch, der die den edleren Brom¬ 

beeren eigene Aesthetik in wunderbarerr Weise zum Aus¬ 

druck brachte, hielt genau die Mitte zwischen R. nitidus und 

R. insulans, und da er ausserdem ganz vereinzelt unter den 

betreffenden Arten vorkam, wurde er von Areschoug als 

R. nitidus X insularis gedeutet. Dies war im Juli; als ich 

später Ende August den Standort wieder besuchte, war ich 

nicht wenig erstaunt, als ich den angeblichen Bastard mit 

grossen, sehr regelmässig ausgebildeten Früchten erblickte, 

und Prof. Areschoug, dem ich lebende Zweige vorzeigte, 

Hess dann seine erste Auffasung fallen, und beschrieb die 

betreffende Form in Some Observation als R. nitidus Whe. 

var. grandifolius F. Aresch. Ich halte es aber jetzt für 

überaus wahrscheinlich, dass Areschougs erste Auffas¬ 

sung die richtige war; denn auf meinen Versuchsfeldern 

habe ich jetzt — allerdings keinen R. nitidus X insularis — 

aber ein Exemplar der nahestehenden Kombination R. insu¬ 

laris F. Aresch. Ç X affinis Whe. d, das genau die Mitte 

zwischen den beiden Stamarten hält, und dies Exemplar, 

das im vergangenem Sommer zum ersten mal geblüht, frukti- 

ficirt ebenso gut und reichlich wie R. affinis oder R. in¬ 

sidaris. Dass die Kombination R. nitidus X insularis auch 

fertil sein wird, lässt sich kaum bezweifeln. 

Bei Mölle am Kullaberg hatte ich ein Sommer 1884 

eine Rubusform gefunden, welche durch die Form der Blät¬ 

ter und der Inflorescenz an R. insularis F. Aresch., durch 

die graugrüne Farbe und die rein weissen Petala an R 

Lindebergii P. J. Müll, erinnerte. Von den damals aus 

Schweden beschriebenen Rubusformen schien mir Neumans 

Beschribung seiner R. villicaulis (Koehl.) Fockef. Kullen- 

sis einigermassen auf meine Form zu passen, und unter 

diesen Namen kommunizerte ich damals durch den Lunden- 

ser-Tauschverein die betreffende Form. Im Sommer 1885 
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hatte ich die Freude, der vermeintlichen R. Kiillensis an 

Ort und Stelle Herrn Prof. Areschoug zu demonstriren ; 

als wir aber einige Tage nachher Gelegenheit hatten, die 

reichen Sammlungen des Herrn Pfarrer Wallengren ein¬ 

zusehen, konnten wir uns an Neuman’Originalexem¬ 

plaren davon überzeugen, dass die forma Kullensis Neuman 

eine nicht besonders abweichende, dem R. insulavis F. 

Ares ch. angehörende Form darstellte, und die von mir 

gefundene Form wurde dann von Areschoug als R. Lin- 

dehergii P. J. Müll. vav. sericeus F. Ares ch. beschrieben. 

Diese Form, welche nur in einem einzigen, jetzt wo durch 

Kultur völlig ausgerodeten Strauchkomplex bekannt worden 

ist, zeigte eine etwas herabgesetzte Fertilität, brachte immer¬ 

hin regelmässig eine stattliche Anzahl von gut entwickelten 

Früchten hervor, sodass der Verdacht einer hybriden Ab¬ 

stammung damals nicht gern enstehen konnte, obwohl die 

Form sonst eine Mittelform zwischen R. insularis und R. 

Lindehergii darstellte. Seitdem ich aber einen mit Kunst 

gemachten Bastard von der Kombination R. insularis F. 

Ares ch. X N. polyanthemus Lin de b. erhalten habe, der 

ebenso gut fruchtbar ist wie die Stammarten, zwischen de¬ 

nen er völlig die Mitte hält, scheint es mir sehr plansibel, 

dass auch R. sericeus F. Ar es ch. als ein echter Bastard 

zwischen den oben erwähnten Arten zu betrachten ist. Dies 

um so mehr, als zwei im botanischen Garten zu Lund jahre¬ 

lang kultivirten, jetzt aber vernichteten Abkömm¬ 

linge, wie es bei Bastardabkömmlingen oft der Fall ist ein 

kränkelndes Aussehen zeigten und es niemals zur Blüten-' 

bildung brachten. 

Von der Kombination R.. polyanthemus X insularis 

besitze ich gegenwärtig drei Individuen, die unter sich sehr 

weitgehende Differenzen zeigen. Das oben erAvähnte Exem¬ 

plar ist recht kräftig, obAvohl es an einem sehr ungeeignetem 

Orte im botanischen Garten Avächst, und bringt ebenso zahl¬ 

reiche und gut entwickelte Früchte herAmr AAÜe die Stam- 

arten; durch den thyrsusähnlichen Blütenstand erinnert die 
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Pflanze an R. polyanthemus Lindeh., während die (niemals 

7-zähligen) Blätter mehr denjenigen von R. insularis F. 

Aresch. ähneln; sonst hält die Pflanze ziemlich genau die 

Mitte zwischen diesen beiden Arten. Das zweite Individuum, 

das noch nicht geblüht hat, obwohl es fünf Jahre alt ist, hat 

breit herzförmige Endblätter und macht sonst den Eindruck 

einer polyanthemus-yb^iddiorv. Das dritte Exemplar der 

Kombination R. polyanthemus ç X insularis d” ist eine ziehr- 

liche Zwergform mit kleinen, scharf gezähnten Blättern und 

steht dem R. insularis F. Aresch. entschieden am nächsten; 

die Pflanze blühte in diesen Jahre (1907) ziemlich reichlich, 

die Fruchtbildung erwies sich aber als merkbar reducirt. 

Schon aus diesen Angaben erhellt es, dass ein Rubus- 

bastard auch in der ersten Generation eine erhebliche Po¬ 

lymorphie zeigen kann. Immer ist dies allerdings nicht der 

Fall, denn die sechs Individuen, die ich bisjetzt aus R. cæsius 

X acuminatus besitze, sind von einander kaum zu unter¬ 

scheiden. In anderen Fällen ist aber die Polymorphie in 

der ersten Generation sehr erheblich, unter Umständen so 

stark, dass die gemeinsame Abstammung durch den mor¬ 

phologischen Vergleich gar nicht zu erraten wäre. Von der 

Kombination R. cæsius A. 0" X plicatus Wh e. 9 habe ich 

bisjetzt etwa zwanzig Individuen erhalten, die alle den Ha¬ 

bitus der R. corylifolii zeigen ; einige von diesen würde man 

nach der herkömmlichen Nomenklatur als R. * bahusiensis 

Scheutz bezeichnen, ein Individuum erinnert auffallend an 

den von mir beschriebenen R. subvestitus Lidf., und andere 

entfernen sicht noch weiter von dem Formenkreise des R. 

bahusiensis. Ein Botaniker, der den Ursprung dieser 

Formen nicht kannte und des sich bei der Artbeschreibung 

ausschliesslich auf dem morphologischen Vergleiche stützt, 

würde aus diesen zwanzig Individuen des primären Bastards 

R. cæsius X plicatus des Material zu wenigstens sechs sehr gut 

charaktärisirten Subspecies, oder wenn er ganz modern 

angehaucht wäre, zu ebenso vielen* durch Mutation en- 

standenen Elementararten erhalten. 
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Übrigens haben einige von den jetzt erwähnten 

Bastardindividuen ein so abweichendes Äusseres, dass 

auch ein geübter Batologe sie schwerlich als R. cœsius 

X plicatus erkennen würde, wenn er sie in der freien 

Natur anträfe. Die Fruchtbarheit ist indessen meistens 

stark herabgesetzt, was ja auf hybride Abstammung hin¬ 

deutet. Doch giebt es, wie schon oben hervorgehoben 

wurde, auch zwischen ziemlich fernstehenden Arten Ba¬ 

starde, die gar keine Herabsetzung der Fruchtbarheit zur 

Schau tragen. Ein ganz eigentümliches Verhalten zeigt 

der Bastard, den ich durch Refruchtung von R. polyan- 

themus Lindeb. mit Pollen von R. Bellardii Whe. erhal¬ 

ten habe. ' Die betreffenden Arten stehen ein ander sy¬ 

stematisch sehr fern — R. polyanthenus gehört zu den 

R. vülicaules^ R. Bellar dii zu den R. glandulosi —, der 

Bastard hat aber ebenso viele normale Pollenkörner wie 

die Stamarten und fruktificirt demgemäss ganz normal; 

habituell erinnert er einerseits an R. scanicus F. Aresch. 

andererseits und noch viel mehr an R. thyrsißorus Whe., 

so dass ein Botaniker, der diese Pflanze im Freien an¬ 

träfe, unter keinen Umständen im Stande wäre ihre wirk¬ 

liche Natur und Herkunft, zu erraten. Wenn man nun 

bedenkt, dass es auch Rubusiormen giebt, die sich durch 

ihre grosse Verbreitung und völlige Konstanz unzweifel- 

helt als gute (wenn auch auf hybridem Wege entstandene) 

Arten dokumentiren und dabei doch einen Gehalt von 

90 — 99 X tauben Pollenkörnern aufzeigen (R. thyrsan- 

thus), so leuchtet es ohne weiteres ein, wie aussichtslos die 

auf morphologischer Abschätzung gegründete Klassifici- 

rungsmethode innerhalb dieser Gattung sein muss. 

Noch verwickelter werden die Verhältnisse, wenn 

man die zweite Generation der Bastarde berücksichtigt. 

Wie ich in den oben citirten Abhandlungen ausführlich 

gezeigt habe, zeichnet sich die zweite Generation der 

Brombeerbastarde durch eine überaus grosse Polymorphie 

aus, und zwar treten hier ausser den bei den Eltern vorhan- 
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denen Eigenschaften ganz neue auf ^). So haben z. B. R. 

cœsius L. und R. acuminatus Lin deb. beide rein weisse 

Blüten, und der primäre Bastard blüht auch rein weiss; 

in der zweiten Generation tauchen aber neben weiss und 

schwach rötlich-blühenden Formen auch solche mit schön 

rosagefärbten Blüten auf. R. cœsius hat konstant drei- 

zählige, R. acuminatus ebenso konstant fünfzählige Schöss¬ 

lingsblätter; bei’m primären Bastard dominirt die Fünf- 

zähligheit, indessen kommen auch vereinzelte sieben-zäh- 

lige Blätter vor, und bei einigen Formen der zweiten 

Generation ist die letztere Blattform die typische u. s. w. 

Von einigen dieser Formen wage ich getrost zu behaup¬ 

ten, dass auch der gescheuteste Batologe ihre wahre 

Abstammung nie und nimmer erraten würde, es wäre 

dann, dass er wirklich zielbewusste Kulturversuche eben 

in dieser Richtung gemacht hätte. Dagegen differiren 

die einzelnen Individuen unter sich oft so sehr, dass ich 

einem Forscher, der einzelne Sträucher als Grundlage 

für die Beschreibung von Arten und Varietäten nicht 

verschmäht, blos aus meinem Kulturen von R. cæsius 

X acuminatus-Abkömmlingen das Material für etwa 

dreissig neue vSpeciesbeschreibungen überlassen könnte. 

Da indessen diese Formen, so weit ich sie bisjetzt habe 

untersuchen können, alle inkonstant sind, wäre natürlich 

eine Beschreibung der einzelnen Individuen als Arten 

oder Variäten ganz sinnlos, und konform dieser Anschau¬ 

ung habe ich es auch unterlassen, eine ganze Menge 

mir aus Schonen bekannten Corylifolier, deren Abstam¬ 

mung aus der wildwachsenden Kombination R. cæsius X 

acuminatus mir sehr wahrscheinlich dünkt, näher zu 

beschreiben. 

Die Systematik der Gattung Rubus wird aber noch 

durch andere Umstände erschwert, von denen ich in 

Einig-e von diesen Eigenschaften sind allem Anscheine 
nach atavistischer Natur, andere dagegen sicher progressiv. 



252 

diesem Zusammenhänge besonders einen hervorheben möch' 

te. Es ist dies das Auftauchen analoger Formen unter 

Bastardabkömmlingen ganz verschiedener Herkunft. Unter 

den Bastardabkömmlingen zweiter Generation von den 

Kombinationen R. cœsius X acuminatus, R. ccesius X Bal- 

fourianus und R. cœsius X Wahlhergii kommen — obwohl 

relativ selten — hochwüchsige, auffallend schmalblätterige 

Formen vor, deren Laub eine gewisse gelb grüne Nüance 

zeigt und die sich ausserdem durch völlige Sterilität aus¬ 

zeichnen, obwohl die drei oben erwähnten primären Ba¬ 

starde sehr reichlich fruchten. In der Natur habe ich 

derartige schmalblätterige Formen nie gefunden, was wohl 

mit ihrer Sterilität und relativ seltenem Erscheinen zu¬ 

sammenhängt. Dagegen habe ich sowohl aus der Kom¬ 

bination R. cœsius X thyrsoideus wie aus R. cœsius X 
acuminatus und R. cœsius X Wahlhergii in der zweiten 

Generation Formen erhalten, die einen gemeinsamen 

morphologischen Typus zeigen und ganz genau mit den¬ 

jenigen Formen übereinstimmen, die von den skandina¬ 

vischen. i?^/öws-Sammlern gewöhnlich als. i?. pruinosus 

Arrh. kommunicirt werden. Während also die Indivi¬ 

duen der zweiten Generation eines Rubusbastards so 

durchgreifende morphologische Differenzen zeigen können, 

dass ihr gemeinsamer Ursprung völlig verschleiert wird, 

sind andere Formen im Stande, durch eine auffallend 

grosse morphologische Übereinstimmung eine Blutver¬ 

wandtschaft vorzutäuschen, die überhaupt gar nicht vor¬ 

handen ist. Ausserdem sind derartige Bastardabkömm¬ 

linge, so weit meine experimentelle Erfahrungen reichus, 

niemals konstant; sie können sich indessen durch ve¬ 

getative Vermehrung oft in überraschend kurzer Zeit über 

Dass einige von diesen pruiinosus-Formen aus der Kreu¬ 
zung R. idœns X acuminatus resp. R. idœtis X Wahlhergii, wie 
Areschoug (Some Observ. 1886) annimmt, hervor gegangen sind, 
halte auch jetzt für sehr wahrscheinlich. — Auf analoge, aber durch 
äussere Umstände hervorgerufene Konvergengerscheinungen hat 
schon hon Wettstein (1. c. p. 19—21) aufmerksam gemacht. 
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grosse Areale verbreiten und auch auf diese Weise den 

Schein guter Arten erwecken. 

Es wurde oben beiläufig erwähnt, dass die Poly¬ 

morphie der Bastardabkömmlinge zweiter Generation noch 

dadurch erhöht wird, dass bei ihnen neue Eigenschaften, 

die sowohl den Stamarten wie dem primären Bastard 

abgehen, zum Vorschein kommen. Aus Gründen, die hier 

nicht näher auseinandergesetzt werden können, halte ich 

manche von diesen neu auftretenden Eigenschaften für ata¬ 

vistisch d. h. durch Kreuzung ausgelöste regressive Schein¬ 

mutationen. Andererseits ist es meiner Ansicht nach sehr 

wahrscheinlich, dass bei den betreffenden Bastardabkömm¬ 

lingen in einigen Fällen wirklich progressive Mutationen 

auf getreten. Durch ausgedehnte Kulturen mit kontrollirt 

reinem Samen aus guten, den Systematikern schon lange 

bekannten Rubusarten habe ich eine ganze Reihe von 

morphologisch scharf karakterisirten und erblich fixirten 

Abweichungen erhalten, die also nur als echte Mutatio¬ 

nen im Sinne von Correns und de Vries aufgefasst wer¬ 

den können. Der Mutationskoefficient schwankt anschei¬ 

nend zwischen 1—5 in einigen Fällen weichen die 

unter meinen Augen entstandenen Mutationen so stark 

von der Mutterpflanze ab, dass es ganz unmöglich wäre, 

ihren wahren Ursprung durch den morphologischen Ver¬ 

gleich zu entdecken. 

Alle diese Erfahrungen laufen nun wie in einen 

Brennpunkt in die Erkenntniss zusammen, dass gegen¬ 

wärtig, seitdem die morphologisch-systematischen Grund¬ 

lagen der Brombeerkunde durch die Arbeiten von Weihe^ 

Focke, Areschoug u. A gegeben worden, der weitere Aus¬ 

bau der Rubussystematik, insbesondere in phylogenati- 

scher Richtung, nur auf experimentellem Wege erfol¬ 

gen kann. 

b Eine ausführliche, in deutscher Sprache verfasste Darstel¬ 
lung meiner einschlägigen Versuche und Ergebnisse hoffe ich im 
nächsten Jahre (1908) veröffentlichen zü können. 
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Nach diesen Erörterungen komme ich auf den Aus¬ 

gangspunkt wieder zurück, und werde jetzt die eingangs 

erwähnten Arbeiten von S. Almquist, V. B. Wittrock 

und E. Almquist in aller Kürze einer kritischen Bespre¬ 

chung unterwerfen. 

Was nun zuerst die Almquist’schen i?osa-Studien 

betrifft so bezweifle ich gar nicht, dass Lektor Almquist 

ebenso wie sein Freund Pfarrer Mattson, ein guter Rosa¬ 

kenner im floristischen Sinne ist, während ich selbst unum¬ 

wunden gestehe, dass ich den wildwachsenden Rosen nur 

beiläufig meine Aufmerksamheit gewidmet habe. Es scheint 

mir aber unzweifelhaft, dass der Forschungsweg, den Alm¬ 

quist eingeschlagen hat, kaum zu einigen wissenschaftlich 

befriedigenden Resultaten führen kann. Unser Autor geht 

nämlich von der Anschauung aus, dass ein sehr genaues 

Studium der einzelnen Formen (richtiger ausgedrückt: In¬ 

dividuen), die innerhalb eines sehr beschränkten Gebietes 

Vorkommen, sehr gute Resultate liefere, wenn es sich um 

polymorphe Gattungen wie Rosa und Hieracium handelt. 

Dieser Weg ist zweifelsohne der richtige für den Anfänger, 

der sich in das Studium einer polymorphen Gattung hinein¬ 

arbeiten will, nur darf man nicht glauben, dass die in die¬ 

ser Weise gewonnenen Erfahrungen, so nützlich sie auch 

für das Selbststudium sein mögen, ohne weiteres einen 

wissenschaftlichen Wert besitzen. Das falsche dieser Auf¬ 

fassung, und die Gefahren die daraus für die Floristik ent¬ 

stehen hat schon von zwanzig Jahren F. Areschoug so¬ 

wohl in Some observations etc. wie in einer vortrefflichen, 

gegen C. J. Lindeberg gerichteten Polemik hervorgeho¬ 

ben. Ebenso hat der bekannte Rhodologe Crépin sich 

mehrmals gegen die »Buissomanie» gewisser Rosenbeschrei¬ 

ber ausgesprochen, und in einem geistvollem Aufsatze dar- 

Botaniska Notiser 1886. 
Crépin, L’obsession de l’individu dans d’étude des Roses, 

Bullet, dela Soc. Roy. de botan, de Belg., T. XXXII (1893) Deuxx. 
Part. p. 52. 
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auf hingewiesen, wie ungleichwertig die systematische Be¬ 

handlung der Floristen dieser Richtung ausfällt, je nachdem 

es sich um eine kleine, einjährige Pflanze oder um einen 

reichblühenden Strauch von unbegrenzter Lebensdauer han¬ 

delt: in erstem Falle wird eine abweichende, aber nur in 

einem Exemplare gefundene Form meistens gar nicht be¬ 

rücksichtigt, im letzten Falle dagegen wird die neue Form, 

dank der unbegrenzten Teilbarkeit des Strauchindividuums, 

alljährlich durch Tauschvereine, Exsiccata u. s. w. so lange 

verbreitet, bis schliesslich auf Grund dieser Hunderten von 

Fragmenten eines einzigen Individuum die Vorstellung von 

einer »guten Art» heransuggerirt wird. 

In dieser Hinsicht macht S. Almquist kein Geheim- 

niss davon, dass manche von seinen Beschreibungen neuer 

y?osa-formen sich nur auf einem oder zwei Individuen grün¬ 

den, und da seine im Freien gemachten Beobachtungen 

bisjetzt durch keine Kulturversuche ergänzt wurden, so ist 

es vorläuflg gar nicht möglich, eine sicher begründete Auf¬ 

fassung von der Natur und dem systematischen Wert dieser 

Formen zu erlangen. Dem gegenüber huldigt nun S. Alm¬ 

quist einem Optimismus, der über alle theoretische Beden¬ 

ken hinweghelft: »wo eine Fosa-Form in der freien Natur 

als isolirtes Inselgebiet auftritt», da repräsentiert, behauptet 

Almquist,^) dies Vorkommen »eine Reinkultur der Form, 

ebenso verwendbar für Elementarart-Studium als wäre sie 

durch Samenaussat unter völlig sicheren Kautelen erhal¬ 

ten». Bieten die inselartig zusammenwachsenden Formen 

grössere morphologische Ähnlichkeiten mit einander, so 

wird sofort ein genetischer Zusammenhang postulirt, und 

zwar werden dann die jüngeren Sträucher als aus den älte¬ 

ren durch Mutation hervorgegangene Neubildungen aufge¬ 

fasst. In dieser Weise bespricht Almquist pp. 68—71 eine 

gange Anzahl von Formen, die nur in einzelnen oder ganz 

wenigen Exemplaren gefunden sind, und die für an Ort 

1. c. 65. 
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und Stelle durch Mutation entstandene Novitäten erklärt 

werden. 

Es ist nur aber ganz klar, dass derartige Ansichten 

nur den Wert subjektiver Vermutungen besitzen können; als 

Anregung zu experimentellen Studien können solche Beo¬ 

bachtungen, wie sie A Im qui st hier beschreibt, ganz nütz¬ 

lich sein, an und für sich beweisen sie gar nichts. So viel 

ich weiss, hat man bisjetzt gar keine wissenschaftlich ein¬ 

wurfsfreie Erfahrung über Mutationen von Arten; 

man weiss gegenwärtig gar nicht, ob diese Gattung über¬ 

haupt im Stande ist zu mutiren; dagegen kennt man schon 

lange Rosenbastarde, sowohl kultivirte als wildwachsende 

— auch Almquist erwähnt ein Paar als Bastarde aufge¬ 

fasste Formen — und man weiss auch, dass einige von 

diesen einigermassen fruchtbar sind und, ganz wie die Ru- 

busbastarde, ein überaus vielförmiges Nachkommen erzeu¬ 

gen. Das es sich ausserdem in den näher untersuchten Fällen 

(Oenothera, Rubus) herausgestellt hab dass der Mutations¬ 

koefficient im Allgemeinen ziemlich niedrig ist (1—5 X). 

so wäre es an und für sich recht sonderbar, wenn auf dem 

beschränkten Gebiete, wo Almquist die betreffenden Formen 

studirt hat, ein qualitativ und quantitativ so reicher Mutations- 

process stattgefunden hätte; wenn man sich aber dann die¬ 

jenigen Verhältnisse, die nach der oben gegebenen Darstel¬ 

lung bei der Gattung Rubus obwalten, wergegenwärtigt, 

so wird man sich kaum der Meinung verschliessen können, 

dass viele von den Almquist-schen i?osrt-Formen eben 

Bastardabkömmlinge b, aber keines wegs wirkliche Mutatio¬ 

nen sind. Den wissenschaftlichen Beweis hiefür kann nur 

die Kultur bringen, es ist aber ganz klar, dass der syste¬ 

matische Wert dieser Formen ein ganz anderer sein wird, 

je nach dem sie sich als konstante Elementar art en oder als 

Vgl. 2. B. FockC; Pflanzenmischlinge und Ge s c h \v i nd, 
Die Hybridation und Sämlingszueht der Rosen. 

*) in zweiter, dritter, x-ter Generation, aber mit noch erhal¬ 
tener Inkonstanz. 
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inkonstante Bastardabkömmlinge herausstellen. Hier ist der 

springende Punkt, wo zuerst Klarheit geschaffen werden muss 

an Stelle der verschwommenen Vorstellungen, welche gegen¬ 

wärtig das schwedische 7?osastudium umnebeln. 

Trotzdem ist die Almquistsche i?os«studie durch 

den floristichen Scharfblick des Verfassers und die intensive 

Bearbeitung des Pflanzenmaterials gewiss geeignet Sym¬ 

pathie und Achtung einzuflössen, wenn auch gegen seine 

Methode und seine Schlussfolgerungen schwerwiegende 

Einwände erhoben werden können. Als gänzlich verfehlt 

erscheint mir aber die Studie von Ernst Almquist über 

Capsella. Abgesehen davon, dass niemand im Stande sein 

wird, eine Capsella-Form auf Grund der vom Verfasser ge¬ 

gebenen Beschreibungen und Abbildungen wieder zu erken¬ 

nen, ist seine ganze Arbeit so unkritisch angelegt und 

durchgeführt, dass die ganze Pubikation einstweilen viel¬ 

leicht am liebsten hätte ausbleiben können. Allerdings hat 

der Verfasser Kulturen gemacht, was für einen Wert aber 

diese besitzen mögen, geht genügend aus des \^erfassers 

eigener Darstellung hervor, wo er z. B. p. 4 mit treuherzi¬ 

ger Naivität davon erzählt, wie es ihm »bei der Reinkultur 

im Amfang fast unmöglich gewesen festzustellen, ob die 

erschienene Form gesäet war oder als spontan betrachtet 

werden sollte», dass er aber jetzt, seitdem er die spontanen 

Formen in Bergielund besser kennen gelernt hat »mit ziem¬ 

licher Sicherheit die genannten fremden Elemente fernhal¬ 

ten kann». Was auf derartige »Reinkulturen» zu geben ist, 

braucht wohl nicht näher auseinandergesetzt zu werden; 

trotzdem beschreibt der Verfasser nicht weniger als 65 ver¬ 

schiedene Capsella-YoxmÇiVL. welche sämmtliche für neue 

Elementar art en ausgegeben werden. 

Es ist nun von nicht geringem Interesse, dass die 

Formen von Capsella Bursa Pastoris zu gleicher Zeit von 

einem wissenschaftlich geschulten Botaniker studirt worden 

sind. Nachdem schon Lotsy das Vorhandensein von kon¬ 

stanten Elementar arten bei Capsella Bursa Pastoris festge- 
Bot. Not. 1907. . 18 
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stellt hatte, ist jüngstens eine kurze Mitteilung »Elementary 

species and hybrids of Bursa» von George H. Shull 

erschienen, die in mehrfacher Beziehung von Interesse ist. 

Shull, der seine Resultate durch Kultur von mehr als 20,000 

»pedigreed specimens» gewonnen, hat auch das Vorhanden¬ 

sein von elementaren Ca^s^/Za-species feststellen hönnen; 

während aber E. Alm qui st die Zahl dieser Elementararten 

vorläufig auf fünj und sechssig setzt, erklärt der amerika¬ 

nische Botaniker, dass seine ausgedehnte Kulturen das 

Vorhandensein von wenigsten vier (»least four») Elementar¬ 

arten demonstriren. Dann aber hat Shull die interessante 

Entdeckung gemacht, dass diese verschiedenen Elementar arten 

mit einander hybridiseren, und dass sie hierbei genau den 

Mendelschen Gesetzen gehorchen. Abgesehen von der 

theoretischen Wichtigheit dieser Feststellungen folgt be¬ 

kanntlich hieraus, dass wenn wir von zwei Capsellaiormç^n 

ausgehen, die in vier Merkmalen verschieden sind, so er¬ 

halten wir durch Bastardirung eine Kombinationsreihe aus 

81 Gliedern, von denen 16 konstante Verbindungen sind. 

Was unter solchen Umständen von den Almquist’schen 

65 »Elementararten» zu halten ist, braucht wohl nicht darge¬ 

legt zu werden. 

Während E. A Im qui st von Capsella nur Elementar¬ 

arten kennt, führt Wittrock seine 140 schwedische Linncea- 

formen vorläufig alle als Varietäten auf, obwohl er selbst 

zu dem Auffassung neigt, dass »die meisten von ihnen aller 

Wahrscheinlichkeit nach den Elementar-Arten von Hugo de 

Vries entsprechen» Dass dies wirklich der Fall sei, ist ja 

b Science April 1907. 
Was der Verfasser über die Sterilität einiger als Bastarde 

aufgefassten wildwachsenden Individuen anführt (1. c. p. 87—89) 
ist zu unbestimmt und fragmentarisch um wissenschaftliche Bedeu¬ 
tung erlangen zu können. Dass die Capsellahlüthen vielfach von 
Insekten besucht werden, wird in Knuth’s Blüthenbiologie an der 
Hand zahlreicher Belege gezeigt (Bd II, 1, p. 123); miss Bateson 
hat auch gefunden, dass die aus Kreuzung hervorgegangenen Pflan¬ 
zen etwas schwerer sind als die durch Selbstbestäubung enstande- 
nen, indem das Gewichtsverhältniss auf 100: 88 ermittelt wurde. 

Linnæamonographie p. 21. 
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teoretisch möglich, aber dieser Möglichkeit steht eine weit 

grössere Wahrscheinlichkeit gegenüber, — diejenige näm¬ 

lich, dass es auch hier eine gewisse, vielleicht nicht allzu¬ 

grosse Anzahl konstanter Elementararten giebb die dann 

durch gegenseitige ßastardirung die staunenswerte Poly¬ 

morphie der Linnéschen Art hervorbringen. Wenn man 

bedenkt, dass Wittrock seine Linnæasystematik in erster 
_ k 

Linie auf der Farbenzeichnung der Blütenkrone gründet, 

und wenn man sich ferner daran erinnert, dass Correns^) 

durch ßastardirung zweier sonst konstanten MirabilisSip- 

pen mit gleichmässig gefärbten (weissen resp. gelben) Blü¬ 

ten in der zweiten Generation nicht weniger als elferlei 

durch Färbung und Streifung der Blüten leicht unterscheid¬ 

bau Pflanzen erhalten hat, so versteht man ohne weiteres, 

dass die Annahme einer fast unbegrenzten Anzahl konstan¬ 

ter Elementar arten in diesem Falle eine völlig willkührliche 

ist. Ich selbst habe in den letzten Jahren den Formen der 

Anemone nemorosa einige Aufmerksamheit gewidmet, 

und würde, wenn ich nach dem Beispeile Wittrocks alle 

mir bekannten A. nemorosa-Formon beschreiben und schön 

koloriren lassen wollte, auch eine recht stattliche Mono¬ 

graphie zu Stande bringen können; es giebt von dieser 

Pflanzenart ganz wunderbare Formen, welche u. a. in über¬ 

raschender Weise den Blattformen anderer Waldpflanzen 

nachahmen; einige erinnern ganz auffallend an Sanicula, 

andere an Thalictrum oder Isopyrum, andere wieder an 

Geranium Rohertianum u. s. w.; sie sind recht interessant, 

aber so lange man die, wirkliche Natur dieser Formen nicht 

kennt, ist ja eine nähere Beschreibung ohne wissenschaft- 

Vgl. Correns, Über Vererbungsgesetze 1905. 
Faktisch entstehen über dreissig innerlich verschiedene 

Formen. 
Meine diesbezügliche Studien und Kulturen sind indessen 

jetzt so weit vorgeschritten, dass ich selbst von dem Vorhanden¬ 
sein bestimmter, mit einander bastardirenden Typen überzeugt bin, 
doch werde ich erst nach 3—4 Jahren wissenschaftlich einwurfs¬ 
freie Resultate vorlegen können. 
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liehe Bedeutung, denn dass Anemone nemorosa eine viel¬ 

förmige Art ist wissen ja — ohne Beschreibungen und Ab¬ 

bildungen — auch die Schulkinder. 

Was dagegen Linnea borealis L. betrifft, so war ja, 

wie Solms-Laubachsoeben hervorgehoben hat, die 

grosse Vielförmigkeit dieser Art bisjetzt wenig beachtet, 

und insofern muss man ja Wittrock, der diese Lücke unse¬ 

res Wissens ausgefüllt hat, allen Dank zollen. Andererzeits 

muss man aber Solms-Laubauch unbedingt beistimmen, 

wenn er meint, dass es bald an der Zeit sein dürfte diesen 

Zersplitterungsmonographien ein Ziel zu setzen, da die 

Beschreibungen dieser zahllosen Formen »nur dazu dienen 

können, das Volum und den Preis der Supplemente zum In¬ 

dex Kewensis zu erhöhen». Von der Gattung Hieracimn 

enthält die soeben von botanischen Verein in Lund heraus¬ 

gegebene Enumeratio plantarum Scandinaviœ mehr als zwei 

tausend »Arten»; Wittrock selbvSt meint nur einen Bruchteil 

der tatsächlich vorhandenen Linnæa-formen beschrieben 

zu haben, und es eröffnet sich also hier für künftige Lin- 

næaforscher eine weite Perspektive, die um so heller wird, 

als in Anbetracht des patriotischen Zweckes — gilt doch 

die Linnæa in weiten kreisen Schwedens als ländliche 

Specialität und Nationalstolz — sich auch Mäcenaten finden 

werden, welche die für derartige Publikationen nötigen Gel¬ 

der hergeben. 

Für den Fortschritt der Wissenschaft wäre es aber 

entschieden besser, wenn dieser Aufwand von Zeit und Geld 

in eine modernere Richtung hinübergeleitet werden könnte; 

vor allem ist es aber gegenwärtig daran gelegen, dass die 

botanischen Gärten nicht nur als »lebende Muséen» sondern 

auch als wissenschaftliche Versuchs g ärten Verwendung fin¬ 

den. In dieser Richtung wäre in Schweden viel zu tun für 

diejenigen, welche »die Verpflichtungen der nationalen Ver¬ 

wandtschaft mit systematischen Genies wie Linné und Elias 

b Botanische Zeitung, N:o 22, 17 nov. 1907. 
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Fries» besonders tief empfinden; denn auf dem Gebiete der 
Artbildungsprobleme haben sich Linnés Landsleute, so weit 
sie Systematiker vom Fach sind, bisjetzt nicht besonders 
hervorgetan, und zwischen den Anschauungen, die sich in 
diesen Arbeiten der Acta Horti Bergiani kundgeben, und 
dem Geiste, von dem die Arbeiten eines Correns’ oder eines 
Johannsens durchweht werden, klafft ein ganzes Jahr¬ 
hundert. I 

Döde utländske botanister. Dr. A. Fanta i Szé- 
kesfehérvar i Ungern. — Den 4 aug. i Chåtillon jur. dr. 
Fr. Ferrero i Turin, f. d. 10 dec. 1854. — Apotekare Euge¬ 
ne Jousset i Rochefort-sur-Mer. — Den 12 juli J. P. J. 
Koltz i Luxemburg. — Prof. Carl Müller i Charlotten- 
berg vid Berlin, 52 år. — I aug. prof. Poirault i Poitiers. 

Simmons, H. G., Ueber einige lappländische 
Phan ero gamen. 40 s. — Arkiv f. Bot. 6 N:o 17, 1907. 

Förf. har gjort sina iakttagelser i Jockmock och Kvick- 
jock och meddelar här en del kritiska anmärkningar liksom 
beskrifningar öfver de nya formerna. 

Alopecurus aristulatus (fulvus Sm.J med en djupvat- 
tensform v. natans. Som synonym till sistnämnda var. an¬ 
för förf. A. gen. ß natans Wahlenb., y fluitans N. M. Blytt 
och * intermedius A. Bl. 

Melandrium rubrum (Weig.) Garcke * lapponicum 

Simm. De bland de långa håren talrikt uppträdande korta 
håren på bladen sluta icke i en spets utan i en glandel. Har 
stor utbredning ända till Petersburg. 

Aconitum septentrionale Koelle med v, lutescens (ß 

Wahlenb. Fl. lapp.) och v. maculatum, en form med trefär- 
gade blommor, som omnämnes af Rosendahl i Bot. Not. 
1892 s. 208. 

Potentilla verna * gelida i skandinaviska floror är ej 
identisk med Meyers art utan endast en obetydlig form af 
P. verna med mer eller mindre konstant trefingrade blad: 
f. subternata. 
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Chamœnerium angustifolium v. spectabile med rent 

hvita blomblad, som i äldre stadium vid torkning något 

rodna; föröfrigt ej afvikande i färg. Forma »floribus albis» 

är däremot en albinosform som fullständigt saknar pig¬ 

mentering. 

Fjällformen af Myosotis sylvatica i Sverige uppför 

förf. som subspec. alpestris (Schmidt) och anser att den icke 

tillhör M. suaveolens, äfven om den senare skulle förekom¬ 

ma i Ryska Lappmarken.* 

Campanula Gieseckiana Vest föres som var. till C. 

rotundifolia. Angående v. lapponica (Wit.) meddelas obser¬ 

vationer och kritiska anmärkningar. 

Mellan varieteterna af Solidago Virgaurea Annas vis¬ 

serligen öfvergångsformer, men förf. anser sig dock böra 

godkänna och beskrifva följande 3: v. minuta (L.) Simm. 

(5. minuta L. Sp. Pl. ed. 2, S. lapponica With.; Læst; v. 

alpestris Reichb.; Blytt. ; v. arctica Hartm.), v. littoralis Fr. 

och den förut hos oss ej förut urskilda v. alpestris (W. et. K. 

ap. Willd.) DC., non Reichb. nec Blytt. Denna sistnämnda 

var. har bland annat: stjälk högväxt, nedtill glatt, sedan med 

glesa, korta, tilltryckta hår; blad breda, sparsamt tandade, 

öfverst helbräddade; blomställning rikt förgrenad. 

Efter en vidlyftig utredning af synomymien beskrifver 

förf. Eriger on acris, E. droebackiensis och E. politus. E. elon- 

gatus Ledeb. finnes icke i Skandinavien. Af E. politus upp¬ 

ställes en subsp. Berlinii: »Perennis (vel biennis?); caulis vi¬ 

ridis, s. rubens, grosse sulcatus, pilosus; folia margine dense 

ciliata, ceterum glabra v. parce pilosa, inflorescentia sub- 

corymbosa, ramis inferioribus 1—3-cephalis; capitula mag¬ 

na; involucrum glabrum (vel pilis parcis adspersum), glan- 

•duloso-punctatum; flores radiantes discum superantes, ru¬ 

bri, achenia parce pilosa». 

Efter att hafva undersökt originalexemplar af E. rigi¬ 

dus Fr. kommer förf. till det resultat att namnet E. acris v. 

rigidus (Fr.) Bl. skulle kunna bibehållas för stora, föga hå¬ 

riga former. 
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Rubus Sprengelü utbredning i Sverige 

Af L. M. Neuman. 

Såsom jag i min flora år 1901 antydde, kunde denna 

art möjligen vara att finna på Koön. Efter ett besök på 

ön beskref jag i denna tidskrift (år 1903, pag. 103) den där 

växande formen såsom var. pronatus på grund af dess ner¬ 

böjda foderblad. Samma år på hösten erhöll jag från Herr 

Gunnar Kjellberg en på Instön samlad form, mycket lik 

typisk R. Sprengelii, men af ljusare grönska och med he- 
« 

teracanth turion. På grund af nämnda skäl ville jag då icke 

godkänna den såsom R. Sprengelii, men finner nu, att den 

hör till R. Sprengelii och vill här bekantgöra den såsom 

var. heteracanihus, aculeis turionum biformibus, vel majo¬ 

ribus valde uncinatis, vel minoribus erectis, a typo distinctus. 

De mig tillsända exemplaren hade uteslutande tretaliga 

blad och foderflikarna tilltryckta till frukten. Enligt upp¬ 

gift förekommer den i stor mängd på Instön, hvilken, som 

bekant, ligger ganska nära Koön. Möjligen kommer den 

nära den för mig okända ß turfaceus från Belgien. 

Att R. Sprengelii, som sedan länge är känd från Se¬ 

land, Lolland. Rügen, Usedom och den Pommerska kusten, 

äfven borde finnas någonstädes i Skåne, var ju antagligt, och 

märkligt är det. att fyndet ej gjorts förr än i sommar. Det 

beror väl därpå, att R. Sprengelii växer tillsammans med 

den rödblommiga skogsformen af R. plicatus och därför 

ej observeras af den för Rubus-släktet ointresserade bota¬ 

nisten, medan å andra sidan Rubusvännerna, som besökt 

St. Olof, säkerligen .sträckt färden mot Stenshufvud och icke 

mot Fogeltofta och sålunda ej kommit till Sprengelii-områ- 

det, som är beläget i skogen mellan St. Olofs kyrka och 

Kronovall. Här samlade i somras Gösta Jönsson, lär¬ 

junge vid Ystads allm. läroverk och innehafvare af dess 

Linnémedalj, några turionbitar och nyutslagna blomskott, 

och visade mig för att få reda på artens namn. Vid första 

lägliga tillfälle följde jag honom till platsen och fann den 
Bot. Not. 1907. 
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där på flera ställen, af hvilka några bära ganska stora 

snår. Skogen är härlig för en Rubusvän! Där flnnes R. 

plicatus, suberectus och — att döma efter mellanformer — 

äfven sulcatus, vidare thyrsanthus, radula, Liudebergii, Wahl- 

bergii och acuminatus, d. v. s. med undantag af några cory- 

lifolier, allt hvad man finner på Stenshufvud. Såsom exem¬ 

pel på markens lämplighet för Rubus-växt må nämnas, att 

R. thyrsathus’ turionbågar på ett ställe nådde 3 meter i höjd. 

R. Sprengelii har på denna fyndort i regeln 5-taliga 

turionblad och de fullt utslagna ståndarna i jämnhöjd med stif¬ 

ten, (någon gång nå de högre, sällan lägre än stiften). De 

mogna bären äro af medelstorlek i förhållande till andra 

arter samt hafva en god och fin smak. Foderbladen äro 

tätt slutna till frukten, men deras långa smala spetsar äro 

böjda från frukten, således samma förhållande som hos he- 

teracanthus’ men olika med var. pronatus. Att arten äfven 

utom Sverige varierar ifråga om foderbladens läge i knop¬ 

pen, har icke undgått mig Så skrifver Focke (Syn. Rub. 

germ. pag. 244) »sepalis-in fructu maturo patulis 

vel raro reflexis» och i Aschersson — Græbner, Synopsis, 

VI: I, pag. 532 »Frucht klein, wenigpflaumig, von den abste¬ 

henden Kelchblättern locker umfasst». Rouy, Flore de 

France VI, pag. 46: »sepales étalés — concaves, plus ou 

moins redressés sur le fruit». Häraf skulle man kunna tro, 

att arten i allmänhet förhåller sig såsom var. pronatus i 

Tyskland och Frankrike, men i norra Tyskland, där jag 

sett den, är det åtminstone icke fallet. I England är det 

icke heller så enligt Rogers, Handbook of Brit. Rubi pag. 

47 »Frt-sep. erect or patent». 

I Sprengelii-områdets ena utkant observerade jag den 

en Rubus-buske, som ännu ej hunnit framdrifva en enda 

blomma, och som därför fick stå orörd. Jag tillsade min 

följeslagare att hålla ett vaksamt öga på den, ty dess habi¬ 

tus tydde både på R. Sprengelii och Wahlbergii. I medio 

af Augusti erhöll jag af honom ett vackert blomskott och 

ett par turionblad, tagna på denna buske, och den reste 



265 

jag själf till platsen. Busken var illa åtgången, hvadan en 

tredje person måtte hafva »skattat den». Jag fick endast ett 

af de 7 skott, som blommat under sommaren samt 2 basal- 

grenar, som skjutit upp från rester af bortskurna blomskott. 

Dessa har jag i näringslösning drifvit till blomning. Turio- 

nen är lik R. Sprengelii, dock tätare hårig och på spridda 

småytor ganska rikt glandelhårig samt mycket gröfre; turion- 

bladen 5-taliga, till form och tjocklek lika Wahlbergii, men 

undertill gröna; deras uddblad bredt ovalt hjärtlika—runda¬ 

de (längd X bredd — 12,5 X 12; 13,5 X H; 12,5 X 10 cm; deras 

skaft 2 cm; nedersta småblad skaftade med 1—2 mm långa 

skaft, 8,5 X 6, 8 X 5; sekundära turionuddblad 8X6 cm, mot¬ 

svarande nedersta småblad 5X3 cm. Motsvarande mått 

hos de största Sprengeliiexemplar, jag fann, äro: primära 

turionuddblad 12 X 6,5, 12 X deras skaft 3 cm; motsvarande 

nedre småblad 7X3 cm., deras skaft 2—3 mm.; sek. uddblad 

7X3, 7,5 X 3,5. Blomskottens blad breda såsom Wahlbergii, 

de öfre hela eller grundt 3-flikade, de nedre 3-fingrade med 

breda småblad (= Wahlbergii), glandelhåren, särskildt på 

högbladen, talrikare än hos Spengelii. Blomställningen har 

en mera kvast- än klaselik topp och är förstärkt med 

knippebärande grenar från de flesta bladvecken. Kronbla¬ 

den af samma vackra röda färg som hos Sprengelii, men 

kortare och bredare. Ståndarsträngar rödare än hos Spren¬ 

gelii, men af samma längd i förhållande till stiften som hos 

denna. Ytterst få småfrukter utbildade, inga mogna den 

^^9. Denna beskrifning skulle kunna sammanfattas sålunda: 
« 

Det är R. Sprengelii med blad- af R. Wahlbergii eller R. 

Sprengelii X Wahlbergii. Dess pollen är endast till 23 à 

25 % godt, medan R. Sprengelii har 70 à 75 X och R. Wahl¬ 

bergii som växer i närheten, har ända till 74 X goda korn. 

Angående R. Sprengelii hybridiseringsvana skrifver i Rouy 

1. c. Abbé Boulay »L’espèce est susceptible de se croiser 

avec toutes les autres du voisinage», men Focke är af 

motsätt mening och yfirar år 1877 i Syn. Rub. germ. p. 246. 

»Im allgemeinen scheint R. Sprengelii wenig zur Bastard- 
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bildung zu neigen» och år 1905 i Ascherss.—Graebner VI p. 

532. »Im allgemeinen sehr beständig und gegen alle anderen 

Arten gut abgegrenzt». Mitt öga gaf mig emellertid allde¬ 

les bestämdt den uppfattningen, att den är hybridogen, hvar¬ 

med jag dock ingalunda vill förneka, att, om R. Sprengelii 

tillhör de muterande arterna, denna Rubusform kan hafva 

uppstått på den vägen. 

Den, som ser denna form utan att veta att den växer 

samman med R. Sprengelii, skall säkerligen hänföra den 

till corylifolii, och det finnes många corylifolii, som hafva 

rent af öfverväldigande likhet med en bestämd non-co- 

rylifolius. Under mina resor i Tyskland såg jag sådana 

thyrsailthuslika och villicaulislika corylifolier, och i Sverige 

finnas ' ju suberectus- och plicatuslika, om hvilka man 

ingalunda kan påstå, att de äro hybridogena. Ser man 

den däremot bredvid Sprengelii och Wahlbergii, tror jag, 

att man hellre tolkar den som hybrid än som mutation. 

Då det torde vara riktigast att gifva den namn, upp¬ 

kallar jag den efter socknen. 

Rubus Olavi: habitu inter corylifolios et Sprengelium 

vacillante; a Sprengelii his notis diversus: folia turionum 

quinato-pedata, crassiora; foliola latiora, terminale cordato- 

rotundatum; serraturæ dentes breviores ac latiores; folia 

superiora caulium florifer, lata, integra vel lobata; petala 

breviora ac latiora; drupeolæ paucissimae maturescunt. 

Habitat: Suecia, Scania in fageto inter templum Sancti 

Olavi et praedium »Kronovall» sito. R. Sprengelii et R. 

Wahlbergii in vicinia proxima crescunt. 
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Über Valeriana baltica nov. nom. (V. officinalis 

L. ß simplicifolia Ledeb.) und die Hybride 

Valeriana baltica Pleijel X officinalis L. 

Von C. Pleijel. 

Im Anfang oder in der Mitte der fünfziger Jahre vorigen 

Jahrhunderts wurde von Herrn Doktor A. Lancén, in der 

kleinen, unfern der Stadt Westerwik gelegenen Insel Lucer- 

nan eine Valeriana-iovm gefunden, die sich von der ge¬ 

wöhnlichen V. officinalis L. durch ungetheilte Blätter unter¬ 

schied. . . 

Bei einem von Herrn Professor N. J. Andersson in 

Westerwik i. J. 1856 abgelegten Besuch erhielt er von dem 

Funde Kenntniss, und unter den von ihm daselbst einge¬ 

sammelten Exemplaren befinden sich in den Sammlungen 

des botanischen Museums zu Stockholm 10 Individuen, mit 

folgendem Etikett versehen: 

»Valeriana officinalis L. var. integrifolia Ands. In 

ripa lapidosa insulæ Luceman, prope Westerwik, Smolan- 

diæ orient. 1856 

leg. N. J. Andersson.» 

Das erste schwedische Florenwerk, in dem die frag¬ 

liche Pflanze erwähnt wird, ist C. J. Hartman, Handbok i 

Skandinaviens Flora, 8 Aufl. (1861), wo sie, gleichwie auch 

in der 9 Aufl. desselben Werkes, als Varietät zu V. officin. 

unter dem Namen d. integrifolia, aber mit Scheutz als an¬ 

gegebener Auktor, auf genommen ist. 

Kürzlich vor dem Erscheinen dieses Handbuchs scheint 

M. G. Sjöstrand jedoch zu der Erkenntniss gekommen 

sein, dass die Varietät schon seit längerer Zeit bekannt und 

diagnosticiert war, und führt die schwedische Form deshalb, 

in seiner im Jahre 1863 herausgegebenen Arbeit »Calmar 

Läns och Ölands Flora», mit dem richtigen Namen V. offi¬ 

cinalis L. c. integrifolia Ledeb. 
Bot. Not. 1907. 
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In C. F. Ledebour’s grossem Werke »Icones plan¬ 

tarum etc. Floram Rossicam illustrantes» (Riga 1829—34) 

findet sich nämlich, unter dem Namen Valeriana officinalis 

L. ß simplicifoliä Ledeb., eine in Livland entdeckte Pflanze 

abgebildet und beschrieben, mit welcher die in der Lucer- 

naninsel befindliche in allen wichtigeren Charaktären über¬ 

einzustimmen scheint. 

Wahrscheinlich um Verwechselung mit der von Ka- 

bath auf gestellt en, einer anderen Abtheilung der Gattung 

zugehörigen Art V. simplicifoliä {— V. polygama Bess.) zu 

vermeiden, änderte indess L., in einer später erschienenen 

Arbeit »Flora Rossica (Stuttgart 1842—53), den Namen zu 

V, officinalis L. d. integrifolia. 

Später herausgegebene schwedische Florenwerke be¬ 

legen die Form aus Lucernan (vergl. die mitgetheilten Sy¬ 

nonymen) bald mit dem einen, bald mit dem anderen von 

den von Ledebour gegebenen Namen, sie immer als eine 

Varietät der V. officinalis L. betrachtend, »Sveriges Flora» 

von Neuman & Ahlfvengren (1901) ausgenommen, wo der 

Verfasser sie, Ledebour doch als Auktor behaltend, als 

Unterart zu V. excelsa Poir. aufstellt. ^) 

Im Jahre 1898 von mir angefangene, eine längere 

Reihe von Jahren hindurch fortgesetzte Kulturen zeigen 

indess dass diese Pflanze zweifelsohne eine vollkommen 

konstante Form repräsentirt, die nicht nur durch Blattform 

sondern auch in Blütenstand, Beschaffenheit der Frucht, 

sowie durch Mangel an Ausläufern u. s. w. sich von sowohl 

V. officin., wie auch von V. excelsa unterscheidet. 

Da sie überdies mit V. officin, gut erkennbare hybride 

Zwischenformen giebt, erachte ich es vollkommen berech¬ 

tigt die Form als eigene Spezies aufzufassen und will, da 

9 Die in den beiden Auflag'en von F. W. C. Ar es chou g^, 
»Skånes Flora» (1866 u. 1891) aufgenommene, mit dem Namen 
V. samhucifolia Mik. var. simplicifoliä Ledeb. bezeichnete Form 
aus Björka, Kirchspiel Kropp, gehört nicht hierher, sondern ist spä¬ 
ter als V. excelsa Poir, v. tripteroides von L. M. Neuman veröf¬ 
fentlicht. 
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der Namen inte grifolia für eine chilenische V alerianadiVi 

verwendet worden ist ^), unsere Pflanze V. baltica benennen. 

Valeriana baltica PleiJeL . 
'v ■' 

Syn. V. officinalis L. ß simplicifolia Ledeboun; ^ vi; ; 

Icones plantarum etc. Floram Rossicam illustrantes, tab.!; . 

363 (1829—34), Hartman, Handbok i Skandinaviens Flora^V^ 

Ed. XI, pag 63 (1879), (non V. sambucifolia Mik. vaE sini;^? ^ 

plicifolia Ledeb. in F. W. C. Areschoug, Skånes Flora, ^ ! 

I, pag. 19 (1866) et Ed. II pag. 49 (1881), neque in Hartman, 

Skand. Flora, Ed. X. pag. 36 (1870). . ' ^ ! 

V. officinalis L. var. inte grif olia, Ledeb our, in Flor.^" 

Rossic., vol. II, pag. 439 (1842—53), N. J. Andersson, in J!; 

sched. (Herb. Sthlm.) (1856)^ M. G. Sjöstrand, in Calmar 

Läns och Ölands Flora (ut f. c.), pag. 17 (1863), N. J. Scheutz ! 

in Hartman, Handbok i Skand. Flora, Ed. VIII, • pag. 34 ^ ^ 

(1861), Ed. IX, pag. 29 (1864). ' ^ ^ 

V. excelsa Po ir. * inte gr if olia Ledeb., in Neuman 

& Ahlfvengren, Sveriges Flora, pag. 101 (1901). • 

Icon. Le de b our, 1. c., Flora Danica, suppl. tab. 121. 

Exs. H. N., f. 16, n. 13. > 

Valeriana ex affinitate Val. officin., perennis, sine sto- . , 

Ionibus. Folia opposita, integra — irregulariter dentata, ' .i 

vel serrata^ basalia & inferiora longepetiolata, ovata, obtusa, 

superiora zh lanceolata, breviter petiolata — sessilia. Co- i ^ 

rollæ tubi pars inferior cylindrica calycem non excedens. \ 

Inflorescentia Valerianae officinalis, sed magis con- 4 

tracta, interdum subcapitata. Fructus subfuscus, 3—4imm., 

cum pappo 7—8 mm. longus, e basi subtereti apicem versus . 

leviter attenuatus. 

Hob. Suec., in ripa orientali insulae Lucernan, prope 

oppidum Westerwik. — Livonia? 

*) Valeriana integrifolia R. A. Philippi in seiner Schrift: 
Plantas nuevas chilenas de las familias que corresponden al tomo 
III de la obra de Gay. — Anales de la universidad, Republica de 
Chile. T. 85, 1894. 
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Wurzelstock ohne Ausläufer. Stengel einzeln, nicht 

selten mehrere, O.s bis beinahe 1 meter hoch, grün—braun- 

Fig. 2. 

Fig. 1. 

Pflanze von Valeriana baltica Pflanze von Valeriana baltica Pleijel 
Pleijel. kult. — (Vs). X officinalis L. kult. — (Vis)- 

grün, röhrig, kantig gefurcht, an den Blattgrunden steifhaa¬ 

rig, sonst zerstreut haarig—glatt. 
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Basalblätter langgestielt, ganzrandig oder schwach 

buchtig-gezähnt. 

Niedere und mittlere Blätter des Stengels, mit auf¬ 

wärts gleichförmig in der Länge abnehmenden Stiele, wie 

die Basalblätter eirund und stumpflich, mehr oder weniger 

grob gezähnt. 

Obere Stengelblätter ungestielt, ± spitz, eiförmig lan- 

cetttlich — lancettlich, öfters gesägt. 

Sämmtliche Blätter 

gegenständig, unterseits 

und im Rande flaumhaarig. 

Blumen rötlich oder 

weiss. (im Schatten immer 

weiss, oder fast weiss), in 

zusammengesetzter, end¬ 

ständiger Trugdolde, die 

doch weniger reichblütig 

und mehr zusammengezo¬ 

gen als bei V. offic. ist. 

In kleineren, auf magerem 

Boden gewachsenen Indi¬ 

viduen ist der Blütenstand 

oft kopfähnlich gedrungen. 

Krone unregelmässig, röh¬ 

renförmig, 5—6 mm. lang, 

der untere cylindrische 

Theil des Kronenrohres 

nicht (wenigstens während 

der Anthese) den Kelch 

überragend. (Fig. 4.i). 

Frucht gelbbraun — 

rundeter Base, gegen die Spitze leicht-verengert, und auf der 

mit nur einer Rippe versehenen Seite oft kurz steifhaarig. 

Was die Haarkrone (pappus) betrifft nimmt V. bal- 

tica eine leicht erkennbare, intermediäre Stellung zwi¬ 

schen V. excelsa und V. officinalis ein. 

Fig. 4. 

/15 
Blüte von; 

1. Val. baltica Pleijel. 
2. Val. baltica Pleijel X officina¬ 

lis L. 
3. Val. officinalis L. (^/i). 

Fig. 5. 

/ ^ 3 

Frucht (mit einem Pinselstrahlen) von : 
1. Val. baltica Pleijel. 
2. Val. baltica Pleijel X officina¬ 

lis L. 
3. Val. officinalis L. 

(schematisch abgebildet, ®/i). 

braun, 3—4 mm. lang, mit abge- 

t 
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Die Strahlen des Fruchtpinsels, meistens 12, selten bis 

15, die Frucht in der Länge gleich, oder unbedeutend länger, 

sind nämlich, wie bei der erstgenannten Art, auch an der 

Spitze buschig verzweigt, aber mit kürzeren Zweigen. 

In der geschlechtlichen Reproduktionsfähigkeit scheint 

bei V. baltica nicht unbedeutende Schwankungen vorzukom¬ 

men, und Individuen mit vollgutem Blütenstaub sind ver- 

hältnissmässig selten. 

Der Gehalt von impotenten Pollenkörnern variirt zwi¬ 

schen 0 % und 20 %, kann aber in einzelnen Fällen 30 % 

—40 % betragen. 

Auf der Samenproduktion übt indess diese variirende 

Fertilität in den männlichen Befruchtungsorganen keinen 

sichtbaren Einfluss aus: die Frucht ist nicht nur sehr reich¬ 

lich, sondern auch gut entwickelt, und V. baltica wird, 

im Garten kultiviert, leicht lästig, da sie sich stark ver¬ 

mehrt und, des grossen Verbreitungsvermögens der Früchte 

wegen, oft in beträchtlicher Menge in ganz unerwarteten 

Plätzen auftritt. 

Da es mir nicht gelungen ist in schwedischen Samm¬ 

lungen Exemplare aus Russland von Valeriana baltica auf¬ 

zutreiben (in unseren öffentlichen Herbarien scheint die 

russische Form gänzlich zu fehlen) wandte ich mich an den 

hervorragenden Kenner der ostbaltischen Flora, Herrn Pro¬ 

fessor K. R. Kupffer in Riga, um von ihm nötiges Material 

für eine Vergleichung der schwedischen und der russischen 

Formen zu bekommen. 

Die gütigst abgegebene Antwort brachte mir aber 

eine vollkommene Überraschung. Es wurde nämlich darin 

mitgetheilt, dass die fragliche Pflanze seit der Zeit Lede- 

bour’s in Livland nicht wiedergefunden worden war. 

Prof. K. schreibt: »Obschon Ledebour diese Form (V. 

integrif) gerade nach livländischen Exemplaren aufgestellt 

hat, und sie demzufolge in unseren ostbaltischen Floren¬ 

werken geführt wird, ist diese Pflanze im ostbaltischen 
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Gebiete nachher von niemanden mehr gefunden worden; 

sie existiert infolge dessen auch in unseren hiesigen Herba- 

barien nicht». 

Ein sicheres Urtheil über die Verwandschaft der bei¬ 

den Formen gestatten die von Ledebour 1. c. gegebenen, 

sehr kurzgefassten Beschreibungen nicht. In »Icones pl. 

etc. Fl. Ross, ill.» wird die russiche Form diagnosticiert 

als >'>Valeriana, floribus triandris hermaphroditis, caule ad 

nodos barbato, foliis omnis integris^ serratis», und in Fl. 

Rossic. als V. officinalis L. d. integrifolia, »foliis integris, 

varie dentatis vel serratis». 

Ich bin daher genötigt, die in der erstgenannten Ar¬ 

beit mitgetheilte Abbildung zu verwenden. Glücklicher¬ 

weise nimmt dieses Bild, neben einer Abbildung der Pflanze 

in natürlicher Grösse, auch sorgfältig hergestellte Zeich¬ 

nungen von einer Blüte und einer Frucht auf, wodurch 

eine Vergleichung nicht nur ermöglicht wird, sondern auch 

als zuverlässig bezeichnet werden kann, da es doch wohl 

L. am Herzen lag ein in allen Hinsichten gut entwickeltes 

Individuum für die Reproduktion auszuwählen. Aus der 

vollständigen, leicht konstatierbaren Übereinstimmung in 

Blütenstand, Form der Blumenkrone, Form und Grösse der 

Frucht, Beschaffenheit des Fruchtpinsels, nebst dem Ver- 

hältniss des Kronenrohres zu dem Kelch, geht mit grösster 

Wahrscheinlichkeit hervor, dass diese, nur an den Ufern der 

Ostsee vorkommenden, in weit entfernten, vom Meere ge¬ 

trennten Lokalitäten gefundenen Pflanzenformen, derselben 

Art gehören. 

Nur in der Blattform tritt ein Unterschied hervor. 

Während die niederen und mittleren Blätter des Stengels 

bei der Form aus Luceman eirund, bis eirund lancettlich 

sind, hat die livländische Form sämmtliche Blätter lancett¬ 

lich, gespitzt. 

Die in Fl. D. 1. c. mitgetheilte, eine ziemlich magere 
Form repräsentierende Abbildung ist nach einem von N. J. Scheutz 
in Luceman eingesammelten Individuum ausgeführt. 

Bot. Not. 1907. 19 
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Einige beleuchtenden Zahlen erlaube ich mir hier zu 

erwähnen: (Mass in ctm). 

die livländische Form: 7X1-9; 6X1-5- 

entsprechende Blätter der schwedischen Form: 5,6 X 

2.5; 4.7 X 2,3. 

(Leider fehlen die Basalblätter auf der Abbildung Le- 

debour’s.) 

Dieser, für die Art an und für sich unbedeutende, 

Unterschied, der als eine durch äussere Faktoren hervor¬ 

gerufene, lokale Variation angesehen werden kann, zeigt 

indess, oder macht es doch sehr wahrscheinlich, dass, im 

Gegensatz zu früheren Ansichten, eine Übertragung aus 

Livland nach Schweden, wenigstens in letzteren Zeiten nicht 

stattgefunden hat. 

Alle wesentlichen Charaktäre deuten indess auf einen 

gemeinsamen Ursprung hin, sei es nun dass die Pflanze ihr 

Dasein einer retrogressiven Mutation verdankt, oder, was 

sich aus dem einfacheren Bau der V. haltica, im Vergleich 

mit übrigen, derselben Gruppe gehörenden Formen, ver- 

muthen lässt, wir es hier mit Repräsentanten einer ausster¬ 

benden Art zu thun haben. 

Zuletzt einige Worte über den schwedischen Standort. 

Die kleine, 2000—3000 m. von der Stadt Westerwik 

gelegene, Insel ist etwa 1200 m. lang, die grösste Breite 

600 m., und besteht, mit Ausnahme des grasbewachsenen 

und laubbewaldeten südöstlichen Theiles, aus einem hohen 

Granitfelsen, von einem steinigen, mit nur spärlicher V^ege- 

tation (Carexarten, Rubussträuche und Ainus) versehenen 

Ufer eingefasst. In einem, kaum 400 m. lang, etwa in der 

Mitte der Ostseite gelegenen Uferstreifen hat sich unsere 

Pflanze niedergelassen, am reichlichsten in einem kleinen 

Vorgebirge, von wo sie sich (meines Erachtens) nach und 

nach an dem Ufer verbreitet hat. 

Verbreitung nach anderen Seiten hin hat dieselbe, 

meist durch lokale Verhältnisse, nicht erreichen können, 
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obgleich, wie früher erwähnt, die Pflanze unter günstigen 

Bedingungen sich durch ein starkes Vermehrungsvermögen 

auszeichnet. 

Ein Zuwachs ihres Gebietes nach der Insel zu, wel¬ 

cher man ja zunächst für möglich halten kann, wird näm¬ 

lich ganz und gar durch das, das Ufer einrahmende dichte 

Gebüsch verhindert, worin die Früchte, gerade des für ihre 

Verbreitung geeigneten Pinsels wegen, sitzen bleiben, und 

eine Überführung der Früchte, mit Hilfe des Windes, über 

den von der Ostseite der Insel begrenzten s. g. »stora Lu- 

cernfjärden», hat sich, durch die Höhe der Insel, unmöglich 

gezeigt. Ein auf die Verbreitung überdies wahrscheinlich 

sehr ungünstig ein wirkender FaJ^tor dürfte auch das Ab¬ 

fressen gewesen sein. 

Die Insel, der Stadt Westerwik gehörig, ist von jeher 

zu den in der Nähe wohnhaften Gutbesitzern verpachtet wor- 

den, und da Valerianæ eine vom Vieh beliebte Speise zu sein 

scheinen, haben nur die in dem Gebüsch wachsenden, den, 

Thieren unzugänglichen Pflanzen, für die Vermehrung Sorge 

tragen müssen. Diese Thatsache erklärt auch, dass, in so¬ 

wohl öffentlichen, wie auch in privaten Herbarien vorhan- 

denen Exemplaren von V. haltica überhaupt kleine, schlecht 

entwickelte Individuen darstellen. 

Auf einem Ersuchen bei den zuständigen Behörden 

in Westerwik wurde indessen das betreffende Gebiet vor 

kurzem ein gefriedigt. 

Valeriana baltica Pleijel X officinalis L. 
nova hybr. 

Rhizoma non stoloniferum. Folia basalia & caulina 

inferiora profunde incisa, lobis 1—3, aut sæpius irregulariter 

pinnata, intermedia et superiora aut integra, aut impari- 

pinnata, illa 3-juga, hæc 1—2 juga, segmento impari reliqua 

plus duplo superante. 

Inflorescentia multiflora, vulgo ut in Val. offic. extensa. 

Pars tubi inferior cylindrica calycem dr excedens, 
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Fructus subfuscus, 3^4 mm., cum pappo 7—8 mm, 

longus, e basi subtereti apicem versus leviter attenuatus. 

Aberrat: foliis ternis. (Fig. 3.3). 

Habit. Suec., in ripa orientali insulæ Lucernan, prope 

oppidum Westerwik, Smolandiæ, inter parentes. 

Fig. 3. 

Versch. Typen von Val. baltica Pleijel X officinalis L. kult. — Chs). 

Stengel ein bis mehrere, höher als bei den Stamm¬ 

arten, in gutem Boden bis 1.7 m. hoch, grün, doch oft theil- 

weise braunviolett gefärbt, röhrig, gefurcht, an den Ansatz¬ 

stellen der Blätter steif weisshaarig, übrigens glatt, mehr 

selten unten zerstreut haarig. 
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Basale und untere Stengelblätter gespaltet — unpaarig- 

getheilt, mit 1—3 Blättchenpaaren, wie bei Val. baltica 

langgestielt. 

Blättchen grobgezähnt, oft wechselständig gestellt, mit 

auf dem gemeinsamen Blattstiele herunterlaufender Base. 

Endblättchen immer gross, mehr als doppelt grösser 

als die Seitenblättchen. 

Der Blütenstand trugdoldig, aber oft durch von den 

oberen Blattachseln ausgehende Inflorescenzen mehr aus¬ 

gezogen als bei den Stammarten. Blumen weiss oder 

rötlich. 

Der unter der Erweiterung befindliche Theil des Kro¬ 

nenrohres dr den Kelch überragend. (Bei V. baltica nicht, 

(wenigstens während der Anthese) bei V. offic. beträchtlich 

länger als der Kelch. (Vergl. Fig. 4.) 

Die Form der völlig entwickelten Frucht mit derjeni¬ 

gen der Stammarten übereinstimmend. Länge 3 mm. oder 

etwas mehr, mit einem ungefähr ebensolangen Pappus. 

(Fig. 5.2). (Die Frucht der in Lucernan vorkommenden 

Form von V. offic. in Grösse etwas wechselnd, 2..5—3.5 mm. 

lang, oft mit 6—7 mm. langem Pappus.) 

Die Pinselstrahlen buschig gezweigt (= V. baltica), 

aber mit ein wenig kürzeren und mehr zerstreut gestellten 

Zweigen. (Fig. 5.) . 

Von den Früchten bleiben ein nicht geringer Theil 

schon auf einem frühen Stadium in Zuwachs stehen, und 

nur etwa 50—60 % scheinen volle Reife zu erreichen. 

Diese Beschreibung sieht die in Lucernan häutigst 

vorkommenden, in Blattform bedeutend variirenden hybri¬ 

den Formen ab, von denen (Fig. 2 und 3) einige Abbil¬ 

dungen mitgetheilt sind, nach sowohl lebenden, als getrock¬ 

neten Exemplaren ausgeführt. 

Auf dem Standorte treten doch nicht selten Individuen 

auf, welche besonders der Menge der Blättchenpaare (4—5), 

und der Schmalheit der Blättchen zufolge, bei flüchtigerem 

Betrachten, mit Val. officin, leicht verwechselt werden kön- 
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neri. Und für eine sichere Bestimmung hat man hier keine 

Anleitung von einem mehr oder weniger reducierten Blü¬ 

tenstaub. 

Freilich zeigen die cf-Organe der hybriden Formen 

am öftesten, wenn auch in verhältnissmässig geringem Gra¬ 

de, verminderte Fertilität (wahrscheinlich als eine Folge der 

nahen Verwandschaft der Eltern), aber ein beinahe ähn¬ 

liches Verhältniss findet auch bei den Stammarten statt. 

Herr Professor S. Murbeck, der mit grösster Liebens¬ 

würdigkeit von mir i. J. 1903 in Lucernan eingesammeltes 

Material untersucht hat, theilt nämlich (im Briefe v. V12 des- 

selb. J.) mit, dass, obgleich der Gehalt von untauglichem 

Pollen bei den gesandten Zwischenformen zwischen 0 ^ u. 

50 % (bez. 0 X, 5—10 10 c:a 25 23 X u. 50 %) ge¬ 

schwankt hatte, im botanischen Museum zu Lund auf be¬ 

wahrte (5) typische Exemplare von V. haïtien einen Gehalt 

von resp. 0 X, 5 5—7 c:a 25 X u. c:a 40 % missge¬ 

bildetem Pollen zeigten. 

Ähnliche Schwankungen in der Pollenproduktion 

kommen auch bei V. ojfic. vor. 

Die in Lucernan wachsende, in den Smolandsschären 

allgemeine, schmalblätterige, mit 6—9 Blättchenpaaren (End¬ 

blättchen immer kleiner, als Seitenblättchen) versehene Form 

macht auch keine Ausnahme, und bei etwa 20 untersuch¬ 

ten Individuen fand ich nicht weniger als 8 mit 15—25 % 

tauben Pollenkörnern. 

Bei den oben erwähnten, zweifelhaften Formen, durch 

Kreuzung von primären Hybriden mit V. offic., allem An¬ 

scheine nach, entstanden, sind indessen die Endblättchen 

immer grösser, als die Seitenblättchen (bei Überführung in 

guten Boden tritt dieser Charaktär weit deutlicher hervor), 

und die Strahlen des Fruchtpinsels buschig verzweigt. 

Zu dem Formenkreise Valeriana haïtien X offieinalis 

gehörenden Pflanzen sind verhältnissmässig kurz nach der 

Entdeckung jener Stammart gefunden worden. 

So z. B. finden sich in den Sammlungen des Herrn 
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Doktor A. Lund, Westerwik. einige solche, in Lucernan i. 

J. 1867 ein gesammelte Individuen »Valeriana officinalis L. f. 

paucipinnata» etikettiert. Herr Apotheker A. S. Trolander, 

Herrljunga, hat mir gefälligst ein in 1872, demselben Orte 

entstammendes Exemplar, als »Val. officinalis L. var. inte- 

grifolia Ledeb.» bezeichnet, zur Ansicht überlassen. Es be¬ 

stand aus zwei c:a 50 ctm. hohen Individuen, von denen das 

eine, mit beinahe vollgutem Pollen, eine typische V. baltica 

ist. Das andere zeigt sich dagegen, durch die mit 2—3 Blätt¬ 

chenpaaren und sehr grossen Endblättchen versehenen Sten¬ 

gelblätter (Basalblätter fehlen), und durch den beinahe kopf¬ 

ähnlich gedrungenen Blütenstand von hybridem Ursprung 

zu sein. Der Blütenstaub bestand, zu mehr als der Hälfte, 

aus kleinen, geschrumpfenen, zu Befruchtung offenbar un¬ 

tauglichen Körnern. 

Während der letzteren Jahre hat Herr Doktor J. Berg¬ 

gren die Hybride observiert, ünd dieselbe bei der Sitzung 

der botanischen Gesellschaft zu Stockholm d. 23 Nov. 1905 

vorgezeigt. 

Meine eigenen Beobachtungen datiren sich -vom An¬ 

fang der neunziger Jahre, aber erst vom Jahre 1898 an hatte 

ich die Gelegenheit dieselbe näher zu studieren. 

Obgleich ich, besonders der Blattform wegen, im Vor¬ 

aus von der Ansicht war, dass der Ursprung der frag¬ 

lichen Pflanzen in einer Kreuzung zwischen den beiden 

Valerianaformen des Lucernainselchens zu suchen wäre 

(Val. excelsa Poir. fehlt in der Umgegend von Westerwik, 

vielleicht auch im ganzen Norra Kalmar län), war es doch 

notwendig, um ganz sicher zu sein, die Beständigkeit der 

V. haltica näher zu prüfen. 

■ Die V. offic. der Lucernainsel, welche, wie oben er¬ 

wähnt, die in den smoländischen Schären gewöhnlich vor¬ 

kommenden Form repräsentiert, ist aus der Rechnung ge¬ 

lassen, weil dieselbe, weder dort, noch in der Umgegend 

einige Zeichen zu Veränderung gezeigt hat. 

Von Val. baltica wurde daher i. J. 1898 von Lucernan 
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einige vollständig typische Pflanzen in meinen Garten zu 

Westerwik übergeführt, wo dieselbe, trotz des ein wenig 

trockenen Bodens gediehen, und sich in einem bisweilen 

sehr lästigen Grade vermehrten. 

Nach einer nun neunjährigen Kultur haben diese Mut¬ 

terpflanzen, Generation nach Generation, eine mit sich und 

untereinander ganzartige Nachkommenschaft gegeben. 

Die hybride Natur der jetzt beschriebenen Zwischen¬ 

formen kann also keinem .Zweifel unterliegen. 

Um der weiteren Entwickelung der Bastardform, nach 

Befruchtung mit eigenem Pollen zu folgen, wurde im Herb¬ 

ste 1906 von der in Fig. 2 abgebildeten (vor fremder Bestäü- 

bung geschützten!) Pflanze Samen ausgesäet. 

Unter den in einer Zahl von etwa 70, im folgenden 

Frühjahr entstandenen Keimlinge, wurden 50 in ein grösse¬ 

res Gebiet übergeführt, und diese zeigten, bei der jetzt (Sept. 

1907) abgeschlossenen ersten Vegetationsperiode folgende 

Variationen in Blattform: 

mit ganzen Blättern: 10. Ind. 

mit einem oder mehreren Blättern m. 1 Blättchenpaar: 25. » 

» 

» 

» 2 

» 3 

^ 4 

» 5 

-en 

6. » 

1. » 

1. » 

Wenngleich es natürlicherweise unmöglich ist von 

dem Aussehen der einjährigen Pflanzen exakt beurtheilen 

zu können, wie die Blatttheilung sich bei den vollgewach¬ 

senen Indiv. gestalten wird, deutet doch das bis jetzt ge¬ 

wonnene Resultat darauf, dass der grösste Theil der Nach¬ 

kommenschaft den Blatttyp der Mutterpflanze erhält, und 

dass, unter den Rückschlägen zu den Stammformen, die 

sich der V, baltica annähernden vorherrschend sind. 

Ich hoffe später die Gelegenheit zu haben ausführ¬ 

licher die bei fortgesetzter Kultur gemachten Beobach¬ 

tungen zu besprechen. 
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Murbeck, Sv., Plantae selectae e flora Africae 

borealis. Lundæ 1907. 

Detta exsiccatvcrk, som Lunds Botaniska Institution 

distribuerat till några in- och utländska botaniska museer, 

innehåller till hufvudsaklig del sådana växter, som af prof. 

Mur beck beskrifvits såsom nya eller af honom blifvit kri¬ 

tiskt behandlade i hans arbeten öfver Nordvest-Af rikas flora 

i Lunds Universitets Årsskrift 1897—1907. Växterna äro in¬ 

samlade af M. under hans senaste resa i Algeriet (A.) och 

Tunesien (T.) år 1903; några (cult.) äro dock uppdragna i 

Lunds Botaniska Trädgård utaf frön ifrån Nord vest-Af rika. 

Vi meddela här en förteckning å de i exsiccatet utde¬ 

lade växterna utan att aftrycka litteraturhänvisningama eller 

uppgifterna om insamlingsorten etc. 

1. Nigella hispanica L. subsp. atlantica Mubrb. (T.). - 

2. Delphinium emarginatum Presl (T.). 

3. Diplotaxis simplex (Viv.) Spreng. (T.). 

4. Oligomeris subulata (Del.). Boiss. (A.). 

5. Helianthemum guttatum (L.) Mill, subsp. lipopetalum 

Murb. (T.). 

6. — semiglabrum Badaro ap. Moretti v. africanum Murb. 

(T.). 

7 a et. b. Viola Munbyana Boiss. & Reut. a. (T); b. (cult.). 

8 a et. b. Silene colorata Poir. v. monticola Murb. a. (T.); 

b. (cult.). 

9. — nicæensis All. (T.). 

10. — Barattei Murb. (T.). 

11. — arenarioides Desf. (cuit.). 

12. — tunetana Murb. (cuit.). 

13. — Muscipula L. subsp. deserticola Murb. (A.) 

14. Cerastium atlanticum Durieu (T.). 

15. a. et. b. — fallax Guss.; a. (T.); b. (cuit.). 

16. Spergula flaccida (Roxb.) Aschers. (T.). 

17. Paronychia chlorothyrsa Murb. (A.). 

18. Pteranthus dichotomus Forsk. (A.). 

19. Frankenia pallida Boiss, & Reut.- (A.). • 



282 

20. Erodium asplenioides (Desf.) Willd. (T.). 

21. Fagonia isotricha Murb. (A.). 

22. Ononis angustissima Lam. subsp. polyclada Murb. (A.). 

23. Medicago sativa L. subsp. tunetana Murb. (T.). 

24. Lotus cytisoides L. subsp. collinus Murb. (T.). 

25. Astragalus bæticus L. (T.). 

26. — Gombo Coss. & Durieu. (A.). 

27. Vicia calcarata Desf. (A.). 

28. Lathyrus brachyodus Murb. (T.). 

29. Neurada procumbens L. (A.). 

30. Alchemilla floribunda Murb. (T.)) 

31. Caucalis leptophylla Desf. (T.). 

32. Santolina africana Jord. & Fourr. (A.). 

33. Santolina africana Jord. et Fourr. (T.). 

34. Pyrethrum deserticola Murb. (A.). 

35. Amberboa Lippii L. (A.). 

36. Atractylis proliféra Boiss. (T.). 

37. Catananche arenaria Coss. & Durieu. (A.). 

38. Chlora grandiflora Viviani v. hibernans Murb. (T.). 

39. Solenanthus tubiflorus Murb. (cult.). 

40. Myosotis tubuliflora Murb. (cult.). 

41. Antirrhinum ramosissimum Coss. & Durieu. (A.). 

42. Linaria paradoxa Murb. (T.). 

43. — heterophylla Desf. subsp. stricta Guss. (T.). 

44. - subsp. stricta f. floribus albidis (T.). 

45. — virgata Auct. subsp. virgata (Poir.) Desf. (T.). 

46. Marrubium Aschersonii Magnus (T.). 

47. Plantago tunetana Murb. (T.). 

48. Rumex tingitanus L. cum forn;ia lacera Boiss. (T.). 

49. — vesicarius L. a typicus (cult.). 

50. — planivalvis Murb. (cult.). 

51 a. et. b. — simplicifolius Murb. a typicus, a. (A.); b. (cult.). 

52. — vesceritensis Murb. (cult.). 

53. Chloris Gayana Kunth subsp. oligostachys Barr. & 

Murb. (T.). 

54. Ammochloa subacaulis (Balansa) Coss. & Durieu. (T.). 
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55. Cynosurus aurasiacus Murb. (T.). 

56. Poa dimorphantha Murb. (cult.). 

57. — remotiflora (Hack.) Murb. (A,). 

58. Psilurus aristatus (L.) Loret & Barrandon. (T.). 

59. Phlomis crinita Cav. subsp. mauritanica Munby. (T.). 

Nathorst, A. G., Ueber Trias und Jurapflanzen 

von der Insel Kotelny. 13 s. 2 t. — Memoir. Acad. I. d. 

Sc. St. Petersbourg. Ser. 7 CI. Phys-math. Vol. 21 N:o 2. 1907. 

De 10 fossila växtarter, som baron Tolls expedition 

hemfört från den nysibiriska on Kotelny och som tillhöra 

Jura, visa stor öfverensstämmelse med jurafloran å Frans- 

Josefs-land, i synnerhet med den på Kap Stephen. 

Nathorst, A. G., Ueber die Anwendung von 

Kollodiumabdrücken bei der Untersuchung fossi¬ 

ler Pflanzen. 8 s. 1 dubbelplanch. — Arkiv Bot. 7 N:o 

4. 1907. 

Samma framställning har förf. redan gjort i Geol. 

För. Förh. 1907, men här är uppsatsen något förökad och 

åtföljes af flera vackra mikrofotografler, återgifna i ljustryck. 

Nomenklaturfrågan. I Bull. Torr. Bot. Club hafva 

nyligen amerikanska botanister publicerat en »American 

Code of Botanical Nomenclature». Den afviker från bestäm¬ 

melserna, som antogos på kongressen i Wien 1905, i flera 

fall. Så t. ex. upprätthålles den amerikanska åsikten om 

»types». Däremot godkännes icke: förteckningen å 400 släkt¬ 

namn, som borde bibehållas, fastän de icke ha prioritet; 

behandlingen af homonymerna och bestämmelsen att be- 

skrifningar å nya arter och släkter från och med d. 1 jan. 

1908 skola vara affattade på latin. 

Wettstein, Richard R. v., Handbuch der Syste¬ 

matischen Botanik. II Bd. 2 Th. (Erste Hälfte). S. 161— 

394. Wien 1907. Franz Deuticke. 9 Mrk. 

I detta häfte afslutas den allmänna delen af angio- 

spermerna och påbörjas den speciella delen af dikotyledo- 

neerna. Af de 935 figurerna äro många original. På många 

ställen framhåller förf. sina egna fylogenetiska åsikter. 
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Nathorst, A. G., lieber abweichend gebildete Blät¬ 

ter der Rotbuche (Fagus silvatica L.). 10 s. -f 3 t. — K. Sv. 

Vet. Akad. Handl. Bd. 42 N:o 7. 1907. 

Förf. hade 1880 observerat att blad, som utvecklats å 

boken efter nattfroster, voro afvikande; men om dessa ob¬ 

servationer blef endast ett referat till prof. Ascherson pu- 

bliceradt (Verh. bot Ver. Pr. Brandenb. 22, 1880). Sedan 

har Ettinghausen och Krasan beskrifvit liknande iakttagel¬ 

ser öfver Fagus och andra växter. 

»Nattfrostbladen» likna i vissa afseenden de blad, som 

utvecklas på sommarskotten, ss. ringa antal sekundärner¬ 

ver, uppträdandet ■ af ofullkomliga sekundärnerver mellan 

de fullständiga, den kraftiga utvecklingen af tertiärnerver. 

Förf. framhåller, att yttre förhållanden här åstadkom¬ 

ma förändringar hos växten, hvilket kan vara skäl att ge 

akt på nu, då frågan om mutationerna står på dagordningen. 

Dahlstedt, H., lieber einige südamerikanische 

T ar ax a c a. 19 s., 8 textfigurer. — Arkiv f. Bot. 6 N:o 12, 1907. 

Förutom en äldre art beskrifvas här som nya 2 arter 

och 1 var. (från Patagonien och Argentina). Den nuvarande 

och den forna utbredningen af släktets arter diskuteras nå¬ 

got, och det framhålles att en af de nya arterna, rhiisiocar- 

pum, står nära en form, tagen af Sv. Berggren i Porters 

Pass, vid 4000 fots höjd ö. h., å Nya Seeland, hvilken form 

beskrifves som ny art, T. sealandicum. 

Vetenskapsakademien d. 13 nov. Till införande 

i Handlingarne antogs: Studien in der amerikanischen Co- 

lumniferenflora, af Rob. E. Fries, samt i Arkiv för Bota¬ 

nik: Sur le développement et la classification de Gloeospo- 

rium, af J. Lind. 

Den 4 dec. Till införande i Handlingarne antogs: 

Zur Kenntnis des Verhaltens der mesozoischen Equisetales 

Schwedens, af Th. G. Halle; i Arkiv för Botanik: Anmärk¬ 

ningar om några växters trichomer, af P. G. E. Theorin, 

samt: Zur Kenntnis der Algenflora der schwedischen West¬ 

küste, af H. Kylin. 
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Arrhenius, A., Carl Linnæus. I anledning af 200-års- 

dagen. Minnestal hållet i Lundbergs skola d. 25 Maj 1907.12 s. 

Juel, H. O., Studien über die Entwicklungsgeschichte 

von Saxifraga granulata. 41 s. -j- 4 t. — Acta Nov. Reg. Soc. 

Sc. Upsal. 1907. 

Lid/orss, B., Die wintergrüne Flora. Eine biologische 

Untersuchung. 78 s. + 4 t. Lund 1907. — Lunds Univ. Arsskr. 

N. F. Bd. 2 Afd. 2 N:o 13. 

Nilsson-Ehle, H., Om hafresorters konstans. — Sveri¬ 

ges Utsädesför. Tidskr. 1907 s. 227—239. 

Greene, L. E., Memorial address. (Linné). — Proc. 

Wash. Acad, Sc. 9, 1907, s. 241—271. 

Leersum, E. C. van, En souvenir du jour de naissance 

de C. Linné. — Janus, 12, 6, 1907, s. 313—318. 

Sælan, Th., Lefnadsteckning ofver Linné. — Finska 

Läkaresällskapets Handl. Bd. 49, 1907, s. 484—527. 

Utnämnd. Till ordinarie professor i botanik vid 

Uppsala universitet är e. o. prof. H. O. Juel utnämnd. 

Fysiografiska sällskapet i Lund har af räntemed- 

len å Retzii donationsfond tilldelat prof. Sv. Murbeck 425 

kr. som bidrag till den botaniska studieresa,V som han för 

ett par dagar sedan anträdde till Algeriet och Tunesien. 

Porträtt af Professor F. R. Kjellman i ljustryck. 

Pris 1 kr. genom Botaniska Sektionens sekrete¬ 

rare Upsala. 

Hos Frans Svanström & C:o 
Stockholm, Myntgatan 1 

kan erhållas: 
Hvitt blompressningspapper format 360X445 mm. Pris pr ris 10,— 
Herbarieomslag 400X484 „ „ „ „ 4,— 
Herbariepapper N:o 8, hvit färgton 240X400 „ „ „ ,. 4,5o „ „ „ 11, blå „ 285X465 „ „ „ „ 7,75 

,, „ ,, 13, hvit ,, 285X465 ,, ,, ,, ,, 9, 

Obs. De båda sistnämnda sorterna användas vid Riksmusei Botaniska 
afdelning. 
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Botaniska Studier 
TILLÄGNADE 

F. R. KJELLMAN 

UPSALA 1906 

B o hl in, Über die Kohlensäureassimilation einiger grünen 
Samenanlagen. — Borge, Süsswasser-Chlorophyceen von Feuerland 
und Isla Desolacion. — Carlson, Über Botryodictyon elegans Lem- 
merm. und Botryococcus braunii Kütz. — Dahlstedt. Einige wild¬ 
wachsende Taraxaca aus dem Botanischen Garten zu Upsala. — 
Fries, Morphologisch-anatomische Notizen über zwei südamerika¬ 
nische Lianen. — Hedlund, Über den Zuwachsverlauf bei kuge¬ 
ligen Algen während des Wachstums. — Juel, Einige Beobach¬ 
tungen an reizbaren Staubfäden. — Kylin, Zur Kenntnis einiger 
schwedischen Chantransia-Arten. —'Lagerberg, Über die präsy¬ 
naptische und synaptische Entwicklung der Kerne in den Embryo¬ 
sackmutterzellen von Adoxa moschatellina. — Lindman, Zur Kennt¬ 
nis der Corona einiger Passifloren. — Norén, Om vegetationen 
på Vänerns sandstränder (Mit einem deutschen Resumé). — Rosen¬ 
berg, Erblichkeitsgesetze und Chromosomen. — Samuelsson, 
Om de ädla löfträdens forna utbredning i ofre Öster-Dalarna. — 
Sernander, Über postflorale Nektarien. — Skottsberg, Obser¬ 
vations on the vegetation of the Antarctic Sea. — Svedelius, 
Über die Algenvegation eines ceylonischen Korallenriffes mit beson¬ 
derer Rücksicht auf ihre Periodizität. — Sylvén, Jämförande öfver- 
sikt af de svenska dikotyledonernas första och senare förstärknings- 
stadier. — Witte, Über das Vorkommen eines aërenchymatischen 
Gewebes bei Lysimachia vulgaris L. 

Pris: 10 Kr. (11 Mark). 

ALMQVIST & WIKSELL, Upsala. 

R. FRIEDLÄNDER & SOHN, Berlin (11 Carlstr.). 

Innehåll: 

Lidforss, B., Über das Studium polymorpher Gattungen. 
S. 241. 

Neuman, L. M., Rubus Sprengelii utbredning i Sverige. 
S, 263. 

Pleijel, C., Über Valeriana baltica nov. nom. (V. officinalis 
L. ß sirnplicifolia Ledeb.) und die Hybride V^aleriana 
baltica Fleijel X officinaiis L. S. 267. 
Smärre notiser. S. 261—2, 281—5, IV. 

Lund, Berlingska Boktryckeriet, ^^/12 1907. 
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