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Do stora grupp af lägre vexter, som man vanligen kallar Alger, omfattar flera sinsemellan genom 
vigtiga characterer åtskiljda serier, inom hvilka vextlifvet på ett i flera fall analogt sätt synes upp- 

stiga från lägre till relativt högt utbildade former. Man kan således uppsöka likasom hvarandra 
motsvarande utvecklingsstadier inom de olika serierne, och dessa förekomma icke sällan både till 

yttre utseende och inre structur hvarandra så lika, att man icke blott under systematikens tidigare 

perioder, utan äfven någon gång i nyare tider ansett dessa sinsemellan närmare beslägtade (Batra- 
chospermece och Chordariee med Helminthocladiacee). Stundom förekomma sådane analogier äfven 
mellan aflägsnare formers grupper (Vaucheria och Saprolegnia). Man torde hos Algerna kunna upp- 
söka flera exempel, som synas visa att former, hvilka i morphologiskt afseende kunna ega stora lik- 

heter, dock böra vara systematiskt vidt åtskiljda !). 
Inom de olika serierne befinna sig slutpunkterne — så väl de som bilda de enklaste, som de 

mest complicerade formerne — på mycket olika fullkomlighetsgrader. Hos de gröna Algerne finnas 
både en- och mång-celliga former, der vextlifvets mest olika functioner synas föregå inom samma 
eller inom hvarandra motsvarande celler; många, der utveckling af nya celler åtföljes af de nybil- 
dade cellernes särskiljande och bildning af nya individer (Nostochinece). UColonien, såsom samman- 
fattningen af skiljda individer till en mer eller mindre bestämd form, synes här motsvara hvad som 

man hos något högre stående torde böra betrakta såsom ett enda — men mera sammansatt — individ. 
Hos Florideerne finnes det ingen hittils känd art som är jemförlig med dessa de gröna Algernes 

lägre stående former, ingen der icke cellerne differentieras för olika ändamål, ingen der icke sär- 
skilda celler förefinnas för de nutritiva och särskilda för de propagativa functionerne. Det gifves 
ingen känd Floridé som saknar rot: hos det öfvervägande flertalet är bålen delad i flera särskilda 

ytterdelar. De i afseende på de yttre delarnes utbildning lägst stående Florideerne motsvara nästan 
de gröna Algernes högst stående former. Deremot uppnå de i sådant afseende högst stående Flori- 
deerne, hvarken i det hela eller i vissa delars utpreglade differentiering, knappast någonstädes den 
utvecklingens fullkomlighet, som uppnås hos många af de bruna Algerne, hos hvilka delar motsva- 
rande högre vexters stam, grenar, blad, frukter, o. s. v. förekomma tydligare representerade än hos 

många högre stående Cryptogamer. 
Af den mindre utpreglade differentieringen af sådane delar, som hos högre vexter framträda så- 

som olika yttre organer, blir det väl en följd, att Florideernes yttre former förete måhända mindre om- 
vexling än som förekommer hos vissa andra artrika grupper. Det kan måhända med någon sanning 
sägas att Hertalet af de arter, som man för närvarande känner af Florideerne, skulle med afseende 

på deras yttre form vara hänförliga till de äldre Algologernes, hufvudsakligen efter den yttre formens 
olikheter grundade, slägten (Ceramium, Gigartina, Chondrus, Halymenia, Delesseria o. s. v.). Deremot 

torde det kunna visas, att samma yttre form-nyanser kunna förekomma inom flera af Florideernas 
olika grupper. I stället för att angifva ett naturligt slägte torde den yttre formens öfverensstämmelse 

således snarare kunna anses antyda en modification eller ett utvecklingssätt, som kan förekomma hos 

flera. Och dessa de olika gruppernes till sin yttre utveckling analoga former äro stundom hvarandra 

så förvånande lika, att äfven de som mest sysselsatt sig med studier af Florideerne deraf blifvit 

vilseledde. 

') Så vidt jag rätt uppfattat den protest, som A. BRAUN uttalat (Mo Bot. Zeit. 1875 p. 210) emot en del nyare systematiska 
grupperingar af lägre vextformer, är denna hufvudsakligen grundad på en liknande uppfattning. 
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I motsats till den mindre nyanceringen 1 yttre form står den betydliga olikhet, som före- 
finnes i structur hos många Florideer; och skulle man äfven här med fog kunna påstå, att det 
gifvas vissa structur-förhållanden som ofta återkomma, att det finnes en Ceramium-, en Halymenia-, 

en Gigartina-, en Delesseria-structur o. s. v., enligt sednare definiering af dessa structur-typer, — så 

finnes dock hos de olika slägten, der de förekomma, vanligen en mer eller mindre märkbar modifie- 
ring af dessa typer. Härtill kommer att hvarje yttre form synes låta combinera sig med nästan hvil- 

ken som helst af de inre structur-typerne. HFlorideerne torde sålunda tydligt nog visa att den yttre 

formen är lika litet bestämmande för den inre structuren, som denna sednare kan sägas framkalla 

den yttre formen. 
Men i synnerhet utmärka sig Florideerne genom den stora omvexling som förefinnes i bild- 

ningen af de organer, hvilka tjena för fortplantningen. Icke blott att hos dem det synes vara nor- 
malt, att hvarje art har 2:ne bestämdt åtskiljda slag af fortplantningskroppar — sporer och gemmidier 
— och att dessa hos alla de högre Florideerne utbildas inom olika lager af bålen, utan kunna 
hvardera af dessa i bildningssätt och förhållande till dem omslutande delar förete en mångfald af 
modificationer, hvartill något motsvarande sällan torde förekomma hos andra, fullt naturliga grupper. 

Det torde kunna visas att de olikheter, som i dessa organers utbildning och större eller mindre com- 
plicering förekomma, hvarken synas stå i något bestämdt förhållande till vextens yttre form eller till 
vissa structur-typer. Då sålunda yttre form, inre structur och de båda slagen fortplantningsorganer 
hvar för sig kunna modifieras, så torde det ock följa att Florideerne måste förete en vida större 
mångfald och rikedom på olika organisations-typer, än som man af deras yttre och ofta enkla former 

kunde vara böjd förutsätta. 
Om man, med de högre vexterne som utgångspunkt, har att jemföra och om möjligt identifiera 

delar, som förekomma hos de relativt mindre utbildade Florideerne, så står man mycket snart 

inför den frågan: är det öfverensstämmelse i något visst afseende, som, under möjlig olikhet i andra, 

bör vara afgörande; och i hvad mån har man rätt att från hvad som förekommer inom vissa grupper 

draga slutsatser om förhållanden inom andra? Det kan visserligen decreteras, att hvad som hos en 
eller hos många grupper visar sig vara characteristiskt för någon viss del, det måste antagas gälla 
hos alla, och således att der den för organet antagna characteren saknas, der förekommer icke heller 
det organ, som dermed skulle vara characteriseradt. Man får på detta sätt skarpa bestämningar, men 
säkerligen icke naturliga. Hos grupper, hvilka i likhet med Florideerne omfatta vexter som äro re- 
presentanter för mycket olika lifvets utvecklingsstadier, torde det i allmänhet vara fallet, att icke ens 
inom dem sjelfve de hvarandra motsvarande delarne alltid förete vissa bestämda characterer; de kunna 

förekomma icke blott mer och mindre utbildade hos högre och lägre former, de kunna äfven vara 

mer och mindre differentierade såsom olika delar; de kunna hos olika vexter både anläggas och ut- 

vecklas på olika sätt. Lika litet som man inom systematiken kan a priori och efter några på för- 
hand antagna characterer grunda naturliga grupper, lika litet torde man vid morphologiska bestäm- 
ningar kunna efter någon viss character, den må vara hämtad från utvecklingssätt, yttre form eller 
inre structur, göra säkra bestämningar om delarnes betydelse hos olika grupper. Här som öfverallt 
torde väl naturen ensam få vara den bestämmande; och hon torde visa att lifvet skiftar i rik omvex- 

ling hos olika väsenden. Hon är öfverallt rik på utvägar att frambringa hvad som åsyftas: genorn 
en ofta ringa nyancering frambringas på det ena stället likheter, på det andra olikheter. Huru for- 
merne varieras hos olika grupper, hvilken form och utveckling de olika organerne för lifvet erhålla, 

hvilka functioner som hos olika väsenden tilldelas liknande eller olika delar, måste inom de särskilda 

grupperne först eftersökas, om man skall komma till något bestående resultat. 
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I. Florideernas allmänna utseende och yttre delar. 

1. Om Florideernas allmänna utseende. Det gifves knapt någon art ibland Florideerne, 
der icke vexten består af flera yttre delar. Några få hafva form af en enkel blåsa, (Gloiosaccion Harv. 
Plhyc. austr. tab. $3), men äfven här uppbäres denna af en stjelk; och en rot, hur enkel den ock må 
vara bildad, förekommer alltid. Hos det öfvervägande fertalet består bålen af flera delar, och hos 
många är den delad kanske mera än hos de flesta andra vexter. 

De yttre delarne äro hos olika arter mer eller mindre sins emellan differentierade; hos några 
kunna de vara genom bestämda olikheter skarpare åtskiljde; hos andra, och stundom mycket när- 

stående arter, synas olikheterne mera utjemnade. När man således i den beskrifvande algologien be- 
tecknar vissa delar såsom stam, grenar, blad o. s. v., så betyder detta väl endast att dessa delar i 

ett eller annat afseende likna dem, som man hos andra vexter sålunda benämner, likasom man med 

den ofta använda benämningen frons eller thallus väl endast vill antyda att nämnde delar äro sins 
emellan mindre tydligt åtskiljde. Frånser man emedlertid fordringarne på skarpa och öfverallt åter- 

kommande characterer, så kan man ock hos många Florideer skilja emellan sådane delar, som synas 
motsvara dem, hvilka man oftast påträffar hos vexterne; äfven de enklaste Callithamnier torde då 

kunna sägas hafva sin stam och sina grenar, äfven de enklaste Phyllophora och Delesseria arter sina 

stammar och sina blad. 
Många Florideer utgöras af ledade, och mer eller mindre förgrenade trådar, d. v. s. af lika- 

som nakna cellrader, deri de vanligen i trådens riktning förlängda cellerne stå med flata bottnar 
öfver hvarandra i en enkel rad. Till sin bildning motsvara sådane former Ectocarpeerne bland de 
bruna, . Conferverne bland de gröna algerne, och äfven slägtet Nitella kan väl sägas representera 
samma typ; hos äldre botanister hänfördes också alla de nämnde algerne till slägtet Conferva; hos 
äldre algologer bildades för en del af dem slägtet Ceramium. HFlorideer med denna bildning anses 
nu af några systematici såsom analoga former inom olika grupper; af andra (THURET och LE JOLIS) 

torde de antagas tillhöra en egen, genom sjelfva structuren af frons characteriserad grupp. 
Hos ett stort antal andra Florideer, som jemväl bestå af ledade trådar (Polysiphonia m. fl., jfr 

Tab. XXXIII fig. 1), utgöras trådarne icke af enkla cellrader, utan hvarje led består af flera jemte 
hvarandra stälda celler, som i de olika leden äro på enahanda sätt stående öfver hvarandra. De hafva 

till sin bildning likhet med Sphacellarieerne bland de bruna algerne, med Chara bland de högre cryp- 
togamerne. Hos andra arter af Polysiphonia finnes samma bildning inom en sammantryckt frons, 

och hos mycket närstående slägten (Amansia m. fl.) finnes en motsvarande organisation hos arter, der 
frons är aldeles flat. Hos vissa arter af samma slägten kunna de annars likasom nakna cellraderna 
successivt beklädas af yttre, på annat sätt stälda celler, och trådarne förlora då, 1 den mån de blifva äldre. 

sitt ledade utseende. Sådane förändringar finnas hos former (Rhodomelee), som utan allt tvifvel stå 

hvarandra mycket nära, och dessa synas således visa att man icke kan tillmäta dessa olikheter i vex- 
ternes utseende någon serdeles stor betydelse. 

Bland de oledade Florideerne, sammansatta oftast af mindre och i flera lager stälda celler, 

förekomma många som jemväl hafva en trind, stundom finare och nästan trådformig, stundom gröfre 
och ofta jemmntjock frons; sådane tillhörde fordom slägtena Gracilaria, Gigartina, Hypnea m. $. och 

finnas nu inom många familjers olika slägten. Andra med något hoptryckt frons, men smalare och 
ofta dichotomt förgrenade former tillhörde slägtet Chondrus. Bredare, flata, mer och mindre mem- 
branlika-former, blefvo hos äldre algologer arter af Halymema, Iridea o. s. v. Hos några modifieras 

den yttre formen derigenom att den inre cellväfven blir glesare eller upplöses i den mån vexten 

sväller mera säckformigt ut. Många af dessa former hänfördes af GREVILLE till en egen grupp (Gas- 
trocarpee). Hos andra, oftast bladlika former, kan en axil cellrad, eller ett knippe af långsträcktare 
trådar. bilda i det inre af vexten en costa, derifrån stundom sidonerver utgå, som blifva äfven utvän- 

digt synliga; sådane former tillhörde fordom slägtet Delesseria. Jemte dessa och andra modifica- 
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tioner i form förekomma olikheter i delning och förgrening, i grenarnes ställning m. m., hvilka än 
synas characteristiska för slägten, än endast skilja mycket närslägtade arter. Den mycket egendom- 
liga form, som utmärker slägtet Phacelocarpus (jfr Tab. XXIII), förefinnes mer eller mindre öfver- 

ensstämmande hos Delisea, Bonnemwisonia, Ptilota och Epineuron arter, hvilka slägten anses till- 

höra mycket olika familjer. 

Hos några af de stora membranlika formerna synas olika delar af bålen stundom utveckla sig 

ojemnt: på vissa ställen torde tillvexten vara starkare än på andra; då dessa sednare likasom icke 

kunna följa med, så uppstå hål i membranen, som äro runda eller aflånga (hos Kallymenia cribrosa 
och K. perforata) och förekomma öfver nästan hela den stora ytan af frons, till utseendet analoga 

med dem hos Agarum !) och Thalassiophyllum bland Laminarieerne, med dem hos Ulva rigida och 

U. reticulata bland Ulvaceerne. Hos Martensia (Harv. Phyc. austr. tab. 8 och 127) utbildas bålen 

till solfjäderlikt utbredda flikar, hvilkas olika zoner äro omvexlande hela och genombrutne med af- 

långa öppningar, som åtskiljas af gallerformigt sammanfogade balkar. Det är uti eller vid dessa 
balkar som fortplantningsorganerne utveckla sig; och den gallerformiga zonen synes således här tyd- 

ligen vara ett nödvändigt utvecklingsskede i dessa vexters lif. Så väl hos Martensia som hos andra 
former med genombruten bål bildas hålen innanför kanten, hvilken sjelf fortlöper sammanhängande 

utanför den genombrutna delen. Med dessa former må man icke sammanblanda andra, der bålen 

kan tillfälligtvis få ett snarlikt utseende, derigenom att de öfver hela frons tätare utbildade frukterne 
utbrytas och affalla jemte någon kant af tillgränsande parenchym. Jag har sett exemplar af Iridea 
cordata af en folio-sidas storlek nästan öfver hela sin yta genombrutne såsom ett såll, med det mellan- 

liggande parenchymet än trådsmalt, än något bredare, antagligen allt efter som frukterne varit hvar- 
andra närmare eller fjermare. 

Vissa andra Florideer få ett liknande utseende derigenom att förut fria och fullkomligt åt- 

skiljde delar närma sig intill. och tryckas emot hvarandra tills de snart sammanvexa till ett samman- 
satt helt, som oftast får en mycket bestämd form. Ett exempel härpå lemnar den för sin vackra 

form och sitt egendomliga utseende redan längesedan kända Claudea elegans (Harv. Phyc. avstr. 
tab. 1). Den utgöres af stora blad, böjda nästan såsom en sabelklinga. Hvarje sådant blad upp- 
kommer genom sammanvexning af otaliga småblad, hvilka i 4 på hvarandra följande generationer 
framkomma, alla fria hvar för sig, men så stälda att den efterföljande generationens blad i det de 

utskjuta från den föregåendes ena blad måste sammanträffa med dess närmast ofvanför stälda och sam- 

manvexa dermed (jfr Tab. XXKXII fig. 30—31, och SJ. Ag. Om bladets utveckling hos Algerne. Föredr. 

(1 de Skand. Naturf. Möd. i Kjöbenhavn 1873). De nästan eklöfslika bladen hos Thuretia quercifolia 

(Decawisne Voy. de la Venus Atlas pl. IT A) och Haloplegma (Harv. Phyc. austr. tab. 79), de mera 
säcklika grenarne hos Halodictyon (Harv. I. c. tab. 37), Hanovia, Dictyurus m. fl. torde vara analoga 

bildningar, hvardera med sina modificationer i yttre form afvikande ifrån Claudea. Tbland de gröna 
algerne har man exempel på liknande bildningar hos Struvea (Harv. I. c. tab. 32), Microdictyon 

(Harv. I. c. tab. 50) m. f. Det torde väl förtjena anmärkas, att i alla dessa fall delarnes eller cel- 

lernes utskjutning och sammanvexning sker på ett sådant sätt att det uppkommande sammansatta 

hela får sin bestämda och afsedda form. 
Men har man hos dessa ofta mycket sammansatta och dock strängt regelbundna former gjort 

sig öfvertygad att förgrening och sammanvexning måste afse frambringandet af ett helt af bestämd 
form, så torde man ock lättare komma till den åsigt att der en dylik sammanvexning eger rum på 

ställen, som kunna synas mera obestämda, äfven detta torde ske för något bestämdt ändamål. Hos 

Horea Halymenioides (jfr Tab. NIX fig. 1) är den nedre delen af vexten nedliggande med horizontelt 

utbredda, centrifugalt radierande flikar, och med yngre grenar utbredande sig på samma sätt öfver 
de äldre; i det en pinna från en öfre gren med spetsen närmar sig en underliggande grens paginal- 

sida, sammanvexer den dermed, bildande likasom en anastomos emellan den öfre och undre grenen, 

') Hos Agaruwm synas hålen bildas på de ställen, der tillvexten varit starkast; membranen vidgas här ut till en än på den ena, 
än på den andra paginan utstående buckla, som slutligen brister, då kanterne böjas först tillbaka, men utjemnas sedan. Btt 
dylikt bildningssätt torde icke förekomma hos Kallymenia. 
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och kan sedermera icke utan våld derifrån lösslitas. Pinna efter pinna kan på detta sätt komma i 
beröring med och sammanvexa med underliggande delar, och jag har sett exemplar, der hela den 
nedre delen af vexten var sammanvuxen till en outredbar härfva af då tjocka och i olika riktningar 

hvarandra korsande grenar. Jag skall nedanför anföra andra exempel på dylika sammanvexningar, 

hos Champia parvula på mera exponerade localer, hos rotbildningar som förekomma hos Spongoclo- 

nium m. f., hvilka jemväl torde ske för sina bestämda ändamål. Hos några Florideer (Rhodophyllis 
bifida, Hera Callophyllis-arter, Ectophora depressa) tyckas än mera tillfälligtvis kanterne af olika 

laceinier, när de komma i beröring med hvarandra, kunna fastare sammanklibbas eller sammanvexa. 

Sannolikt är väl ändamålet med dessa egendomliga bildningar ett annat hos de olika vexterne. Afser 
det hos några möjligen att ge styrka mot yttre våld, så kan man måhända med afseende på andra 

(Claudea !) m. 1.) ifrågasätta, om icke bildandet af den egna formen här kunde vara närmaste ända- 
målet. Men hos Claudea är det derjemte olika generationer af de sammanvexande bladen, som hafva 
funetionen att frambringa de olika slagen af fortplantningsorganer. Hos Conjugaterne sammanvexa 
copulationsgrenarne på ett motsvarande sätt, men här resorberas de intill hvarandra närmade cell- 

väggarne, och de derpå följande fenomenen antyda här tillräckligen ändamålet. Uti Florideernes inre 
väfnader förekommer det oftare att celler och cellrader, som närmats intill hvarandra, förenas genom 

sammanvexningar och anastomoser på ett motsvarande sätt. 

Hos några få Florideer förekommer hela den sterila bålen betäckt af vårtlika taggiga utvexter, 

som gifva den ett egendomligt raggigt utseende. Så hos vissa arter af slägtet Thamnoclonmium (Harv. 

Phyc. austr. pl. 114 och 2953), men hos samma arter äro de vid grenarnes ändar ofta hopade lacinier, 

i hvilka de båda slagen fortplantningsorganer (hos olika individer) komma till utveckling, fullkomligt 
släta: och hos andra arter, der den mera spongialika bålen synes bestå af nätlikt förenade fibrer, 
saknas jemväl dessa utvexter (jfr Tab. IN). Mycket liknande organer förekomma deremot hos 

Osmundaria (eller Polyphacum) bland Rhodomeleze, likasom hos Scaberia (Castraltia), bland Fuca- 

ceerne, hvilka båda slägten till följe af den derigenom uppkommande likheten i habitus också länge 
ansågos stå hvarandra mycket nära. På pl 3 till Voyage de la Venus har DECAISNE lemnat ut- 

märkta figurer öfver båda. 

En af Florideernes mest utmärkande egendomligheter är att hafva en färg, som afviker så 
mycket från den vanliga hos vexterne, att man derpå lätt kan skilja dem snart sagdt ifrån alla andra?); 

hela vexten har nemligen hos dem en röd färg, som dock hos olika arter med olika nyanceringar än 
öfvergår till den mörkaste purpur, än närmar sig till det skiraste rosenrödt, än är renare, än öfvergår 

till andra färgblandningar. I allmänhet torde det kunna sägas att Florideer med intensivt röda färger 

(Callithamnion-, Nitophyllum-, Delesseria-arter m. 1.) gerna vexa på ställen som äro mindre utsatta 
för solljuset. De som vexa i sjelfva vattenbrynet få ofta färger som stöta i gult (Lauwrenciwa-arter); 
arter som vexa 1 brackvatten synas gerna antaga en blåröd färg (Caloglossa- och Bostrychia-arter). 
Vid torkning blifva färgerne mattare och mörkare, och i synnerhet är detta fallet hos Rhodomelez, 

hvilka genom torkning ofta mörkna högst betydligt. Exemplar som icke äro fullt friska förete van- 

ligen olika, i gult, grönt o. s. v. stötande färgblandningar. 

!') Hos Claudea är det väl tydligt, att den yttre formen icke uteslutande är beroende af cellbildningen; man spårar tydligen i ut- 
vecklingen en plan för det helas yttre form, som uppnås icke blott genom cellernes utskjutande i bestämda riktningar, utan 
äfven genom deras sammanvexning på bestämda ställen; hvarje af de första generationernes småblad vikes derjemte tillbaka 
med kanterne, och gifva sannolikt dermed en impuls till de medlersta cellradernes förmåga att bilda den derifrån utskjutande 
nya generationen af småblad (jfr Tab. XXXII fig. 30—33). Hos Florideernes mest naturliga slägten kan den yttre vexten i 
vissa afseenden vara mycket olika, ehuru den inre structuren är väsendtligen densamma. Det gifves sålunda arter af Polysi- 
phonia (P. dendritica), af Gelidium (G. serpens) o. s. v., der hela vexten kryper intill och vidhänger den yta, deröfver den 
utbreder sig, så fullständigt att den icke utan att brytas i stycken kan skiljas derifrån. Det torde i sådane fall vara mycket 
svårt att visa olikheterne, som finnas i sättet att vexa hos dessa och hos andra arter, vara på något sätt betingade af cellernes 
beskaffenhet eller annan oliket i den ivre structuren. Snarare torde väl sådane exempel visa, att det gifves en plan för vex- 
tens utveckling och hela gestaltning, och för att uppnå denna kunna olika medel tagas i användande. 

?) Det gifves några röda alger, hvilka enligt min uppfattning icke äro Florideer. Sådane äro flera Bangia- och Porphyra-arter. 
På flera större Florideer har jag stundom sett microscopiske vexter af samma färg som modervexten, men som väl icke kunna 
anses tillhöra den. Af hvad natur desse äro, är väl ännu obekant. Det torde vara några dylika former som, bland många 
andra, beskrifvas hos REiNscH i Contr. ad Algol. Vol. 1. 
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Florideerne äro i allmänhet mindre, ofta mycket små vexter. Man känner relativt få arter, 

hvilkas största individer utbredda icke skulle rymmas på ett vanligt pappersark; ingen art närmar 

sig på långt när Fucaceernes och Laminarieernes storvextare former. De största Florideerne torde 
väl förekomma i de stora oceanernes tempererade delar, och der väl oftast vexande på något djupare 

vatten. Ifrån de varmare delarne af oceanerne torde knapt några större arter vara kända. Flera 
arter, som vanligast äro småvexte, antaga på vissa ställen stundom en högst ovanlig storlek. Så kan 

Nitophyllum punetatum, som vanligen mäter endast några tum i längd och bredd, vid kusterne af 
Irland uppnå stundom en längd af 5 fot och en bredd af 3. Vid kusterne af Kamtschatka före- 

komma flera af POSTELS och RUPRECHT till Iridea hänförde arter, deraf afbildningarne knappast 

kunnat rymmas på imperial-foliosidorne af deras arbete. D:r HOOKER uppgifver att vid den ant- 
arctiska oceanens klippor öfverallt förekomma former, som han hänför till Gigartina radula och Iridea 
cordata, hvilka i längd och bredd såväl som i färgens intensitet sägas kunna mäta sig med vanliga 
silkesnäsdukar. Sedda vexande i ett djupare vatten under en solskensdag, med den mjuka mem- 
branen böljande sig efter vattnets rörelser, och skiftande med rika iridescerande färger, skola de 

utgöra ett af de vackraste föremål som bjudas naturforskaren. Vid kusterne af Nya Holland, vid 
Cap, vid Kalifornien förekomma dylika mer och mindre storvexta former (af Iridea, Gigartina, Kal- 
lymenia-arter o. s. v.) Vid Nya Zeland förekommer Delesseria Hookeri med blad af flera fots längd. 
Arter af Dasya, Sarcomemia, Polysiphonia, Chondriopsis, som sammansättas af mindre och finare delar, 

uppnå stundom genom stark förgrening flera fot i längd !). 
Alger, hvilka vexa på klippor der hafvet bryter sig våldsamt, måste antagligen vara skyddade 

genom särskilta medel för att motstå det yttre våldet. Betraktar man en dag, då hafvet är mindre 
upprördt, en klippa betäckt af Chorda tomentosa, Himanthalia lorea eller Alaria esculenta, hvilka 

ofta i sjelfva hafsbandet synas föredraga de för hafvets våldsamhet mest exponerade localerne, och 
man ser huru de mjukt och ormlikt böja sig för hvarje rörelse af vågen, så torde man lätt nog 
komma till den åsigt, att de i sjelfva sin mjukhet och böjlighet hafva ett utmärkt skydd mot det yttre 

våldet. Bland de stora Florideerne förekomma flera, som genom arten af sin textur skulle tyckas 

minst hafva förmåga att motstå ett väldigt hafs ojemna slitningar; men dels vexa dessa arter sanno- 

likt alltid på djupare vatten, der den våldsamma rörelsen antagligen är mycket förminskad, om icke 

oftast alldeles borta; dels äro Florideerne nästan alltid omgifne af ett lager af gelatina, som gör ytan 
ofta mycket slipprig och väl i sin mån bidrager att minska verkan af det yttre våldet. De hår eller 
hårfina grenar, hvari många utlöpa, tjena väl äfven för samma mål. 

Hos flera af de bruna algerne med flata stammar, som hafva att uppbära en bål af betydlig 
storlek (Laminaria bulbosa, Carpophyllum phyllanthus, C. maschalocarpum, Marginaria-arterne, 

Phyllospora comosa), förekommer det egna förhållandet, att den flata stjelken är vriden 1 eller 2—3 
slag straxt ofvanom det ställe, ”er stammen öfvergår i den hos dessa vexter mycket starkt utbildade 

!) Måhända kan det sättas i fråga huruvida formernes storvexthet icke är i någon mån beroende af det omgifvande hafvets be- 
skaffenhet. Då HarveYyr uppgifver att Caloglossa Leprieurii förekommer ända till 60 mil ofvanför Hudsonflodens mynning, 
erindrar han ock derom att exemplar från sådane localer äro spensligare än andra, som vexar närmare utloppet. Vid Skandi- 
naviens kuster, som nästan öfverallt omgifvas af skär och klippor, och således öfverallt sådane localer förekomma som vanligen 
äro bestämmande för en kraftig utveckling af alger, förefinnes dock en mycket stor skillnad emellan de vestra och östra ku- 
sternes algvegetation. I Nordsjön och Kattegatt är hvarje klippa i de yttre skären nästan öfverklädd med större och mindre 
alger, under det att man vid kusterne af Ostersjön kan vandra långa sträckor utan att påträffa någon större art. I den nedre 
delen af den svenska Ostersjön förekomma de få, der påträffade Florideerne oftast i förkrympta och dvergartade former; och 
i den öfre försvinna de nästan aldeles. Orsaken till detta förhållande torde knappast kunna vara någon annan än den ringa 
salthalten 1 Östersjöns vatten. 

Hvilken function salterne hafva i algernes lif är väl ännu obekant, men att de derpå hafva ett stort inflytande torde 
koapt kunna betviflas. Uti bäckars och strömmars öfre lopp finnas relativt färre arter än i de nedre; vid utloppet af mine- 
raliska källor frodas ofta en rik vegetation af vissa algformer. Flera af de gröna algerne synas förekomma både i söt- och 
salt-vatten, och flera af deras familjer hafva talrika representanter i båda. Deremot tillhöra de bruna och de röda nästan 
uteslutande hafven. Bland Florideerne känner man endast några få (Bostrychia och Caloglossa-arter, som härifrån synas göra 
undantag — och dessa undantag kunna möjligen förklaras deraf att de förekomma på ställen, der vattnet måhända på ett eller 
annat sätt blifvit uppblandadt. 

Huruvida salthalten i hafven är större på de ställen, der de storvexta Florideerne förekomma, känner jag icke; icke 
heller om salthalten kan autagas olika vid ytan och på djupare vatten. Att de storvexta formerne hos de bruna algerne (La- 
minaria, Fucus-arter m. fl.) mest tillhöra kalla eller åtminstone mera tempererade haf synes antyda att äfven temperaturen har 
inflytande på algernes förekomst och utveckling. 
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roten. Måhända kan det antagas att dessa flata stjelkar regelbundet blifva vridna på det ställe (of- 
vanom den fasta roten), der annars de antagligen lättast skulle afslitas af ett våldsamt haf. Hos dei 

allmänhet mindre storvexta och i lugnare vatten förekommande Florideerne torde en sådan mekanism 

vara öfverflödig, och jag känner ingen art der något dylikt förekommer !); men måhända kan det 
sättas i fråga, huruvida den hos flera af de storvexta Florideerne med lösare textur förekommande 
sammanböjningen af den flata stjelken till en ränna (hos Iridea och Gigartina former) möjligen 

kunde hafva ett motsvarande ändamål. 
Alger, som synas vexa mera i hafsbandet af de varmare oceanernes mindre öar (Azorerne, 

Sandwichs-öarne), förekomma icke sällan under en form, som påminner om den som landets vexter 
gerna antaga på ställen, hvilka äro starkt exponerade (hafsstränder, hedar); de bilda nemligen täta, 

nedtryckta och utbredda tufvor, som genom sin form tyckas böra bäst kunna trotsa ett våldsamt haf. 
Sådane former uppkomma genom en utomordentligt stark och tät förgrening, hvarvid de nedre gre- 
narne ofta sammanvexa till ett slags nätverk, och endast de yttre, ofta bågformigt böjda, förblifva fria. 

Stundom synas dessa former utgöra egna arter (Hypnea pannosa, H. horrida), hvilka man icke känner 

under annan form; stundom synes det vara vanliga arter, som här antagit en egen form. Så bildar 
en från Champia parvula knappast skiljd art på Sandwichs-öarne mycket utbredda, men knapt !/, 

tum höga tufvor, hvars grenar äro så täta och så sins emellan hopvuxne, att icke ens små stycken 

kunna utan sönderslitning åtskiljas. På samma sätt förekommer Dictyota dichotoma eller en mycket 
närstående art. Äfven en Martensia synes der vexa på samma sätt. 

Uti mindre klipphålor oeh springor, som vanligen förefinnas på en exponerad strand, synas 
formerne stundom utmärka sig derigenom att de blifva dvergartade och korta, med inga eller få 
grenar, men deras ofta tillrundade tufvor bestående af en oändlig mängd tätt sammanpackade stammar; 

på detta sätt förekomma arter af Gelidium, som väl oftast hafva nedliggande starkt förgrenade rötter 

eller stamdelar, som sammanhålla tufvan. 

Ehuru man hos Florideerne icke känner lika väl som hos de bruna Algerne säkra exempel 
derpå att individer, lösryckte från sitt fäste, länge kunna friska kringföras på hafven, synes man 
dock kunna antaga att så ofta torde vara förhållandet. Både i hafssvallet och i samlingar före- 
komma exemplar, som bära spår af att hafva länge kringflutit. Skulle den gamla, men med skäl 

betviflade uppgiften, att Desmio Hornemanni funnits vid Helsingör, vara riktig, så skulle den lemna 
ett intyg om att äfven lätt upplöste Florideer länge måste kunna kringdrifva på hafvet. Men i mot- 
sats till de flytande Sargassum-formerne synas Florideerne, om de lefva på detta sätt, icke undergå 

någon väsendtligare förändring. Utvecklingen af sim- eller luft-blåsor, som är så vanlig hos Fucoi- 
deer och Laminarieer både såsom tillfälliga uppsvällningar, när vexterne skola hålla sig flytande, 
eller såsom mera bestämda särskilda organer, förekommer ingenstädes hos Florideerne. Det gifves 

visserligen hos dem former, som hafva utseende af att vara starkt utsvälda och som man väl kunde 

tro vara fylda med luft (Chrysymenmia- och Halymenia-former), men flertalet af dessa torde i stället 
vara delvis fylda af en gelatinös vätska, som måhända till en del:utgöres af upplösningsprodukter 
efter en tidigare befintlig cellväf. Huruvida förhållandet är enahanda hos Halosaccion känner jag icke. 

Föras lösryckte Florideer i lugnare vatten, som i öfrigt innehåller de nödiga vilkoren för 
deras lif, så torde de här fortvexa, men antaga väl under sådane förhållanden egna former, som 

oftast torde utmärka sig genom en starkare och en åt alla håll utgående förgrening. Bland en stor 
mängd exemplar af Phyllophora interrupta och Kallymenia rosacea, som under en af de svenska 

Spetsbergs-expeditionerne upptogos från flera famnars djup, funnos mycket få med rot eller som 
tycktes hafva varit på annat sätt fästade. Af Phyllophora var flertalet exemplar i den nedre delen 
i upplösningstillstånd, under det den öfre var fullkomligen frisk och synbarligen tillvexande genom 

1!) Hos vissa Florideer förekommer deremot att än mera tillfälligt (Plocamium Mertensii, när den vexer mycket långsträckt) större 
stycken af den flata stammens nedre delar förekomma vridna, än, som det synes, fullkomligt regelbundet (arter af slätet Vi- 
dalia) hela den flata bålen vrider sig spiralformigt under utvecklingen. Men detta torde här ske för annat ändamål, då dessa 
vexters textur knapt torde ge anledning antaga dem svagare än närstående former, der en dylik vridning icke eger rum. 
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rika prolificationer. Halymenia rosacea förekom under form af något flata bollar, som syntes hafva 

legat lösa på bottnen, måhända efter att ursprungligen hafva suttit fast vid kanten af en äldre, kanske 
fjorårig vext. I den mån en utskjuten flik här tillvuxit till en veckad bräm, som altmera tilltagit i 

volym, har den antagligen ock lossnat lätt från sitt svaga fäste, och lösryckt har den sannolikt små- 

ningom antagit den form af runda bollar, som flera andra alger under liknande förhållanden ofta an- 

taga (Conferva egagropila, Valonia cgagropila). Furcellaria fastigiata har en grenig rot, hvars 
ändar medelst små häftskifvor äro fästade vid mussleskal och småsten. I den mån exemplaren tillvexa, 

synas de lätt lossna ifrån sina svaga fästen och uppkastas ofta såsom stora lösryckta, likasom ifrån 

ett centrum nästan åt alla håll radierande tufvor. I detta tillstånd synas häftskifvorne nästan för- 
svunna, och den fibrösa roten skulle kunna förliknas vid vissa fogelbon, sammansatta af qvistar 
som sticka ut åt alla håll. Man träffar stundom sådane exemplar på något djupare och lugnare 
vatten, der de stora tufvorne ligga ofta med en eller flera grenar mer eller mindre öfvertäckta af 

sand. Från NSandwichs-öarne hafva flera algsamlare medfört en form, som blifvit kallad Hypnea mni- 
difica. Den synes bilda rundade, fritt simmande tufvor, som i den centrala delen äro tätt förgrenade, 
och grenarne här och hvar sins emellan sammanvuxne, så att man icke utan sönderslitning kan af- 

skilja inre delar. Utikring denna centrala del förlänga sig åt alla håll vissa större grenar, som icke 

äro på samma sätt sammanvuxne. En art Gracilaria (Gr. coronopifolia), jemväl ifrån Sandwichs- 

öarne, synes utvecklas och förekomma på samma sätt. Uti lugna vikar, laguner, saliner, torde dylika 
former af flera på lika sätt lefvande arter ej sällan förekomma. Sannolikt hafva sådane tufvor ur- 

sprungligen suttit fast vid en annan alg, eller annat underlag, som försvunnit eller derifrån de, starkt 
tillvuxne, slutligen lösslitits. Äfven andra Hypnea-arter vexa gerna intrasslade bland andra alger. 
Der en Hypnea-gren kommer i beröring med någon annan gren, böjer den sig gerna derikring, un- 

gefär som cirri eller vissa bladstjelkar hos högre vexter. Kommer den att hålla fast vid detta under- 
lag, torde en sådan kunna blifva centrum för en ny tufva, som väl slutligen afskiljes. Benägenheten 
till detta slags cirrus-bildning synes vara starkare hos vissa Hypnea-arter; den antogs länge vara en 
character för Fucus musciformis; den är, som namnet antyder, mycket utpreglad hos Hypnea episco- 

palis. Här och hvar, men dock sällan, ser man qvar den gren, kring hvilken Hypnea-grenen böjt 
sig; oftast ser man endast de egendomligt krökta grenarne, som derjemte äro skidlikt utsvällde och 
intensivt färgade, likasom samlades der material för en nybildning. Man känner numera alger af 
vidt skiljda familjer, der en liknande cirrus-bildning förekommer, sannolikt öfverallt framkallad af 

samma orsak och för samma mål. Nåsom exempel må nämnas: Mychodea hamata (Harv. Phyc. avstr. 
tab. 141), Rhabdonia hamata, Rhabd. Charoides (Harv. Phyc. avustr. tab. 196), BRhodophyllis Hyp- 

neoides (Harv. I. c. tab. 199), Campylephora Hypneoides 0. 8. v. 

Hos några Hypnea-former förekommer jemte den omnämnda cirrus-bildningen (H. episcopalis), 
eller i stället för den (H. cornuta), små stjernformiga, invid stjelkarne fästade callositeter, hvilka 
sannolikt hafva till uppgift att fungera för samma ändamål. Hos Cystoclomum purpurascens utskjuta 

på de trådformigt förlängda vanliga grenspetsarne likasom grenar af eget slag, med intensivare färg 

och starkt divergerande förgrening; dessa gren-snår på de förlängda spetsarne torde motsvara de små 
callositeterne hos Hypnea-arterne. Hos Rhabdonia charoides äro de yngre grenarne försedde med 
korta borst, sannolikt för att underlätta intrasslingen med andra alger. Hos flera Spyridia-arter af- 
slutas grenarne af korta, med tillbakaböjda taggar försedda hullingar; hos andra arter af Spyridia, 

hos Ceramier, Wrangelier m. fl. förekomma taggar af vanligare form, kanske ändock fungerande för 

samma mål. Det bör måhända anmärkas att Florideer, som hafva detta sätt att bilda nya individer, 

ofta ega hvad som i den beskrifvande Algologien blifvit kalladt en ”radix fibrosa”. Om roten hos 
vexterne i allmänhet har en dubbel function, men vissa rötter (luftrötter hos högre vexter, vatten- 
rötter hos Callithamnia wm. fl.) endast fungera såsom organ för nutritionen, så torde det måhända ock 
kunna väntas att andra rötter endast fungera såsom häftorganer för vexten. Likasom hos vissa Flo- 
rideer vanliga grenar ombildas till fria rötter med nutritions-functioner, så kunde det måhända an- 

tagas att de omnämnda cirrus-bildningarne äro en ombildning af grenar, som fått functionen af häft- 

organer. 
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2. Om de yttre delarnes tillvext och förgrening. 

Det synes vara allmän lag, att hos Florideerne hvarje yttre dels tillvext i längd sker genom 
rillvext i spetsen, antingen, der en terminal cell förekommer, genom dennas tillvext och delning, eller, 

der den tillvexande spetsen upptages af ett knippe af uppåt radierande trådar eller flera rader af jem- 
bördiga celler, genom fortgående utveckling och förökning af den cellgrupp, som i hvarje tillfälle in- 

tager spetsen. Bildas, såsom ofta är fallet, en axil cellrad genom den terminala toppcellens förläng- 

ning och delning medelst transversela diaphragmer, så sträckas dessa axila celler till en för hvarje 
art merendels bestämd längd, hvilken, en gång uppnådd, sedermera ofta synes blifva oförändrad. 

Hos sådane former, som fordom kallades articulerade, är det de genom toppceellens delning bildade 
cellerne, hvilka utgöra lederne. Men dessa leder kunna förblifva enkla och bestående af en enda cell; 

eller de kunna delas medelst i longitudinel riktning gående cellväggar och bilda då polysiphoniska 
leder; i båda fallen kunna de förblifva nakne, eller de kunna omklädas af ett yttre cortical-lager af 

ofta mera olikformade och mindre celler, och som kan uppkomma på olika sätt. — Hos former der 

den tillvexande spetsen utgöres af en cellgrupp är det vida svårare att genom bestämd observation 
afgöra om utvecklingssättet. Att sluta af utseendet torde man kunna antaga att i de flesta fall det 
icke är samma cellrader som alltjemt intaga det axila rummet, utan att de äldre raderne skjutas små- 
ningom åt sidorne och peripherien, i det yngre och nybildade förlänga den tillvexande spetsen. Hos 
några synas nybildarne vara kortare och concentriskt omgifne af de förlängde och bågformigt inböjde 
äldre trådknippenas grenar. 

Der en ny del skall uppkomma kan anläggningen och utvecklingen deraf ske på flera olika 
sätt. Hos en flat membranlik bål förekommer icke sällan att den, såsom redan utbildad och äldre, 

lacinieras, vare sig genom yttre våld eller till följe af ojemn utveckling; och de nya skiljda lacimierne 

helas i kanterne och fortvexa sedan såsom hvar för sig bestående yttre delar. MHvardera delen synes 
då ofta tendera att antaga den form, som den odelade bålen förut egde (arter af Schzymemia, Pa- 

chymenia, Kallymenia, Sarcoplvyyllis o. s. v.). De mest framstående exemplen på detta sätt att bilda 
nya delar förekomma inom vissa slägten bland Laminarieerne. Hos Lessonia hafva bladen en för 

olika arter olika, men för hvarje bestämd form — hos några äro de sågade, hos andra försedda med 
glandler i kanterne. Har bladet uppnått sitt maximum i bredd, uppstår en springa 1 bladets medel- 
Iinea, börjande något ofvanom stjelken och derifrån sträckande sig småningom uppåt och nedåt tills 
2:ne nya blad blifvit på detta sätt åtskiljda. I den mån som de nya bladen åtskiljas, helas kanterne 
och tänder utvexa, så att de båda bladens innerkanter blifva lika med de oförändrade ytterkanterne. 

Hos Macrocystis förekommer en fullkomligt liknande bladbildning hos de nedre, roten närmaste 
bladen; de blad deremot, som framkomma på den långa stammen, särskiljas alla från toppbladet, 

icke genom tudelning i 2:ne lika delar, utan genom springor, som uppstå nedtill, successivt inåt 
den ena efter den andra, alla på samma sida af det alltjemt tillvexande toppbladet. De ny- 
bildade bladen få derefter en egen, både från toppbladet och rotbladen skiljd form. Ifrån kanterne 

utveckla sig tänder, och bladstjelken sväller ut till en blåsa af bestämd form. Det sålunda bildade 
bladet är relativt begränsadt till sin utveckling, och delas icke för att bilda nya blad 1). Hos de la- 
cinierade Laminarierne uppstå lacinierne på ett analogt, men vida mindre regelbundet sätt, som 

derför ock är svårare att följa. Och enahanda är förhållandet hos de lacinierade Florideerne ?). 
Vida vanligare hos annars liknande former torde emedlertid vara att nya delar icke uppstå 

genom delning af en äldre, utan att de uppstå såsom en derifrån utskjutande, och redan från början 
sig afskiljande del — i likhet med hvad som allmännast torde vara fallet hos andra vexter, hvarhelst 
nybildning af delar förekommer. Men äfven detta kan ske på olika sätt. 

') Jag har sett ett enda sidoblad hos en yngre sig utvecklande Macrocystis-stam visa antydan till en begynnande delning straxt 
ofvanom den redan utbildade simblåsan. 

?) Hos högre vexter förekommer väl sällan att nya blad bildas genom delning; men något liknande förekommer dock hos Pal- 
merne (Caryota, Pritchardia), der pinne och lacinier hos många arter skiljas från hvaraudra under afsöndring af parenchym 
och epidermis-remsor, som förut sammanbundit dem, och sedan hänga länge i förtorkade trasslor ned från de unga bladen. 
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Hos många alger med dichotom förgrening anläggas de nya delarne i sjelfva den tillvexande 
spetsen: toppceellen, der en sådan förekommer, delas än genom ett verticalt diaphragma i 2:ne lika 

hälfter (Dictyota), än genom ett mer eller mindre snedt, då hälfterne blifva till en början något olika 
till form, men hvilket snart utjemnas. Hos vissa Ceramier (C. gracillimum) har jag sett dem mycket 

snart antaga en konisk form med något divergerande spetsar !). 

Hos alger med pinnat-förgrening anläggas de nybildade grenarne nedanför det tillvexande 

toppledet; och torde dervid det vida allmännaste förhållandet vara, att bildandet af nya delar sker i 
adscenderande ordning och i mån som den tillvexande stammens celler, så att säga, mogna för gren- 
bildning. Hos Florideer med axil cellrad, der de genom toppeellens utveckling och delning bildade 

lederne antaga en för arten bestämd längd, bildas grenarne i allmänhet på det sätt som MouHr för 
länge sedan angifvit hos Conferva glomerata. Då de nedanför toppceellen befintliga ledernes längd- 

sträckning är afslutad, skjuta de, vid vidare tillvext, en fortsättning ut i annan riktning, som snart 
afskiljes genom ett mot modercellen snedt diaphragma och blir anlaget till en ny gren. Så beskaf- 

fade grenar anläggas på bestämdt ställe af den axila modercellen, oftast omedelbart under moder- 
cellens öfre diaphragma, stundom (hos Callithammion cruciatum, Dudresnaja m. fl.) något längre ned, 

knappast hos någon känd art från modercellens nedre hälft. Det gifves arter, der hvarje led nedom 
det tillvexande toppledet sålunda förlänges i annan direction och blir grenbildare; andra arter der 
hvartannat led, eller hvart tredje, eller hvart fjerde o. s. v. sålunda utvexer till ny gren. I allmänhet 
torde det kunna sägas, att en sådan grenbildning på bestämdt afstånd är constantare i samma mån som 
de grenbildande lederne följa hvarandra närmare; mera varierande hos samma art 1 den mån de gren- 
bildande lederne åtskiljas genom flera mellanliggande sterila (man jemföre t. ex. i detta afseende 

olika arter af Polysiphonia, Callithamnion o. s. v.). Utvecklingen af nya grenar kan ske åt samma 
sida (rami secundi), eller alternerande åt olika (ramui alterni), och i detta fall än åt endast 2:ne 
(rami distichi), än åt flera o. s. v. Hvarje särskilt grenbildande led kan utveckla en enda gren, 
eller 2:ne, hvilka i detta fall nästan alltid blifva hvarandra motsittande; eller kan från detsamma utgå 
4 grenar, hvilka ofta parvis äro till anläggningstid och storlek hvarandra olika. Ensamt slägtet Cal- 
lithamnion visar en förvånande mångfald i den pinnata förgreningens modifiering hos olika arter. För 

att endast nämna några exempel från den dock mindre afdelning af slägtet, som 1 den beskrifvande 
algologien särskiljes såsom typiskt egande rami oppositi, så har Callithamnion pulchellum både pinnae 

och pinnul&e utgående tvenne från samma cell, men på olika sidor och hvarandra motsittande. Hos 

C. gracientum utgå de nedre grenarne 2:ne ifrån samma led och på olika sidor hvarandra motsit- 
tande, men öfre delen af en grenbildande rachis inböjes och grenar utgå ifrån denna del, en från 
hvarje cell nedåt (från den inböjda rachis). Hos C. subulatum och OC. Pylaisei m. fl. utgå de nedre 
grenarne flera (2—-4) från hvarje cell åt olika sidor; men de öfre grenarne utgå en från hvarje led 
och alla uppåt, så att dessa blifva uppåt enradiga (jfr Harv. Ner. Amer. tab. 36). Hos C. smile 

(Harv. Phyc. austr. tab. 207), C. plumula m. fl. utgå stammarnes grenar 2—4 från samma led åt 

olika sidor; men grenarnes grenar utgå, den ena generationen efter den andra, endast en från hvarje 

cell på den öfre och convexa sidan af den bågformigt tillbakaböjda rachis. Hos C. dispar (Harv. 
l..c. tab. 227), C. dimorphum m. fl. utgå stammarnes grenar 2—4 ifrån samma led, men grenarnes 
grenar äro dichotomt stälde eller slutligen alternerande på sin rachis. BSjelfva directionen af plum2e 
1 förhållande till axeln är dertill olika hos olika arter; och äfven de grenar, som utgå ifrån samma 

led, äro till sin utvecklingsgrad olika. Hos vissa former af OC. plumula utgår endast ett par, hos 

andra 2:ne ifrån stammarnes leder ?). 

1) Trichotomi eller polychotomi, uppkommen genom den terminala cellens delning på ett med dichotomien analogt sätt, förekom- 
mer, så vidt jag vet, ingenstädes hos Florideerne. Der till utseendet 3 eller flera verticillerade grenar synas afsluta en stamdel, 
t. ex. involucral-grenarne hos en Griffithsia, torde dessa hafva bildats på annat sätt. 

?) Mycket sällan torde det förekomma att ifrån en och samma led utgå åt samma sida flera grenar, stälda den ena öfver den 
andra; jag erindrar mig derpå ett enda exempel (hos Callith. australe). Hos parasitiskt krypande arter torde en rot stundom 
utgå jemte en gren ifrån samma led, och i sådant fall förekommer att roten utgår från modercellens nedre hälft (Callith. bac- 
catum, Leveillea m. $.). 
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Antingen den stam, derifrån grenarne utgå, utgöres af en enda rad, botten mot botten öfver 

hvarandra stälda leder, eller den är sammansatt af flera jemte hvarandra likasom jembördiga celler, 

synes den pinnata och normala grenbildningen utgå ifrån eller stå 1 samband med den axila cellradens 
successiva tillvext och utveckling. Hos en Polysiphomia synes åtminstone mycket snart grenens 
innersta cellrad (den axila siphonen) sammanbunden med stammens innersta cellrad. Och äfven 

hos andra Florideer, der en axil cellrad förekommer, torde cellerne i denna ofta utgöra initialerne 

för grenarne. Men utom den antydda, så att säga normala utvecklingen af yttre skilda delar, kunna 

andra förekomma, som hafva mera naturen af adventiv-grenar; de anläggas nemligen och kunna utgå 
fullkomligen oberoende af moderdelens utveckling, och snart sagdt från hvilken del som helst, olika 
för olika arter. Uti den beskrifvande algologien har man ofta kallat dessa för prolifierande grenar. 
Utom de vanliga grenarne bildas sålunda hos Ballia callitricha (jfr Tab. III fig. 6 och 7), på den nedre 

delen af vexten och utgående ifrån ett der småningom utbildadt cortical-lager af oregelbundet kan- 
tiga celler, andra grenar, som hafva både egen form och function. HEnahanda är förhållandet hos 

några Callithamnier. Hos Dasya coccinea (jfr Tab. XXKXII fig. 25) finnas utom de normala, sam- 

tidigt med modergrenens tillvext anlagda och nästan regelbundet vid hvart tredje led utgående al- 

ternerande sammansatte plumulze, andra grenar, som framkomma sednare ifrån det redan utbildade 

cortical-lagret på modergrenen och vanligen förblifva enkla. Ofta synes en sådan gren på motsatt sida 
till de äldre alternerande grenarne. 

Men hvad som hos de nämnde utgör likasom ett secundärt förgreningssätt jemte det normala, 

det blir hos andra arter det enda förekommande. Det gifves sålunda ibland Delesserierne en stor 
grupp (Hypoglossum), hos hvars arter hvarje blad är odeladt, och några genom nybildning i samband 
med bladet uppkommande andra yttre delar icke förefinnas; men från den äldre costan framskjuta 
här och hvar nya blad, på i någon mån olika ställen hos olika arter. Hos en annan grupp af De- 

lesserier (D. Lyallii), hos hvilka bladet jemväl förblifver odeladt, utgå nybildningar från det äldre 
bladets kanter. Hos Sarcomenia Delesserioides framkomma nya blad likasom på bestämdt afstånd 
innanför kanten af det fullt utvecklade äldre bladet. Hos Claudea och den icke mindre egendomligt 
bildade Cliftonea (Harv. Phyc. austr. tab. 100) framkomma nya blad såsom prolificationer ifrån costan 
till ett äldre blad på den ena sidan, under det att bladets på den andra förekommande pinne utbil- 
dats i samband med moderbladets utveckling. På gamla exemplar ser man ofta flere sådane proli- 
fierande blad utgå ifrån samma ställe, som då ock förekommer såsom ett utsväldt parti på costan. 

Likasom den normala förgreningen synes utgå ifrån en cell, som börjar utvecklas i annan di- 
rection än dess ursprungliga (den som tillhört den i den stam, deraf cellen ursprungligen utgjort en 
del), så synes ock den adventiva grenen utgå ifrån någon äldre cell, som likasom plötsligt börjar 
tillvexa i en ny och likasom för modergrenen främmande direction. Hos Delesserierne hafva ofta 

kantcellerne i bladen en utåt flat eller svagt rundad kant; en af dessa celler (jfe Tab. XXVI fig. 9) 
börjar småningom bugtas utåt, tillvexa och delas; den blir initialen för en medelrad, som skjuter ut 

hos några till en flik, och kan hos andra öfvergå till ett nytt blad. Hos Plocamium anlägges bladet 
genom en terminal-cells förlängning och delning i korta leder, som mycket snart blifva polysipho- 
niska. Siphonerne i dessa led hafva sin längdriktning i bladets längddirection. Likasom plötsligt 
ser man på den ena sidan af bladet några af kantcellerne förlängas utåt och antaga form af bladets 
toppeell; de närmaste siphonerne i samma led börja derefter också förlängas i samma direction, och 

slutligen ser man alla siphonerne i vissa led på den ena bladsidan förlängda i den nya riktningen, 

under det de på den andra bibehålla fortfarande sin ursprungliga riktning. De i den nya directionen 
förlängda cellerne ordna sig till siphoner i en ny del — till ett nytt blad, som utvexer ifrån moder- 

bladet. Hos vissa arter finnas på hvarje moderblad endast 2:ne sådane halfled, som utvecklas till nya 
blad: hos andra arter kunna deremot vanligen 3, tillfälligtvis 4 eller 5, komma till utveckling. Så 
vidt jag sett äro de halfled, som blifva till initialer för nya blad, aldrig 2:ne som ligga närmast intill 

hvarandra, utan skiljas de fertila leden alltid af ett sterilt, hvars randeell äfven, men obetydligt, 
sväller utåt. Då dessa förändringar försiggå i vissa af bladets nedre leder, är moderbladets spets 
redan derifrån betydligt skiljd, och utvecklingen af dotterbladen kan således icke med fog sägas stå 
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i omedelbart samband med moderbladets. Utvecklingen hos Plocamium torde således enligt den nyss 
antydda bestämningen böra räknas till de adventiva bildningarne, ehuru den här synes utgå från i 
visst afseende mycket bestämda celler. Men hos vissa Plocamium-arter (Pl. Preissianum Harv. Plhyc. 
avstr. tab. 63) förekommer derjemte en utveckling af nya delar ifrån den redan äldre ståmmen; och 

torde dessa nya delar här utgå ifrån celler af det här starkt utbildade cortical-lagret. Hos former 
som räknas till Ceramium rubrum förekomma ofta adventivgrenar, hvilka, så vidt jag sett rätt, icke 

stå i samband med de axila cellerne i stammen; de hafva synts mig utgå ifrån någon cell af det 
redan anlagda cortical-lagret, och då det lyckas, genom rullning af en tråd under täckglaset, skilja 

corticallagret från de axila cellerne, har jag sett de prolifierande grenarne följa med cortical-lagret, 

utan någon synlig ruptur på de axila cellerne. Hos några former synas dessa prolifierande grenar 
utgå på bestämda ställen, hos Cer. secumdatum alla riktade åt samma sida, hos andra förekomma 

några utgående mindre regelbundet, och hos vissa mera vanliga former synas de utgå nästan full- 
komligt regellöst. : 

Hos många Florideer utvecklas fortplantnings-kropparne imom egna yttre organer, som ofta 

torde motsvara transformerade blad eller grenar. Många af dessa förekomma på ställen, som icke 
motsvara de normala grenarnes plats, och de torde kunna framkomma nästan hvar som helst på den 
utbildade vexten; men de intaga icke sällan vissa för arten bestämda platser, som kunna vara olika 

äfven hos närstående former. Man jemföre t. ex. stichidiernes ställning hos olika Rhodomelee. 
Knoppar, sammanfattande fere eller färre nyanlagda delar, deraf de yttre synas hafva function 

af skyddande organer för de imre, som under detta skydd småningom anläggas, för att sednare utan 
detta skydd komma till full utveckling, förekomma väl knappast hos algerne. Men hos många,' der 
nybildningen föregår vid stammens och grenarnes spetsar, hopas stundom de framskjutande delarne 
så tätt intill hvarandra och omgifvas på ett sådant sätt af de förut utvecklade, att de nästan få utse- 
endet af öppna, alltjemt fortvexande knoppar. Hos Marginaria-arterne, som hafva en enkel flat stam, 

fortvexande i spetsen med (genom outvecklade stängelled skiljda) alternerande blad, ligga de out- 
vecklade och yngre bladen hopade vid spetsen af stammen och skyddade af de närmaste äldre, som ifrån 
båda sidor böjas bågformigt tillhopa öfver dem. Hos många findelta Florideer, Callithamnier, Dasyer 
hopas de nyanlagda delarne på ett liknande sätt; dessa unga delar antaga då ofta lifligare färgskift- 
ningar än de omgifvande äldre; i den beskrifvande algologien hafva de stundom omtalats såsom 
rami ocellati. Hos några former bland Rhodomelee (Leveillea, Claudea, Cliftonea) äro grenarnes 
unge spetsar nästan circinat inrullade, antagligen för samma ändamål; hos andra skyddas de af mjuka 
hårpenslar (jfr Kny Azxillarknospen). 

Det torde framgå af den föregående redogörelsen, att algernes yttre delar kunna anläggas och 
utbildas på olika sätt. Nya skiljda delar kunna uppkomma genom delning af en förutvarande och 

utbildas sålunda likasom inom de yttre gränserne och i riktningen af ett redan befintligt helt; de 
kunna framkomma såsom ny del, vexande ut ifrån och i annan riktning än den äldre del, derifrån de 
utgå — genom förgreming; de kunna i det sednare fallet anläggas nästan samtidigt och i sammanhang 
med utvecklingen af den stamdel som bär dem — normal förgrening; eller de kunna framkomma sed- 

nare utan detta sammanhang och ifrån snart sagdt hvilken del af vexten som helst — adventiv-förgre- 
mng. Vi skola se samma förhållanden och samma olikheter förekomma i Florideernes inre structur. 
Stora redan utvuxna celler kunna delas och bilda 2:ne eller flera nya inom gränsen af den gamla; 
och nya kunna wtvecklas, utskjutande från de äldre; äfven utvecklingen kan ske på olika sätt, nor- 
malt på vissa ställen, adventivt på andra. Äfven i utbildningen af frukterne återkomma motsvarande 

olikheter: Florideernes nucleus uppkommer hos några genom en itererad delning och likasom inom 
de vidgade gränserne af den förut befintliga modercellen; eller ifrån modercellerne kunna dotter- 
cellerne skjuta ut såsom nybildade delar och i nya riktningar; de kunna dervid ordna sig på olika 
sätt till trådar (enkla, dichotoma eller förgrenade) eller till körtlar och gifva genom dessa modifica- 
tioner upphof till de olika fruktformer, som förekomma hos Florideernes olika grupper. 



KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND. I5. N:o 6. 15 

2 3. Om roten och de bildningar som tillhöra rotsystemet. 

Det är tillräckligen kändt att alger under vissa förhållanden både kunna lefva och fortfara att 

tillvexa, ehuru saknande rot eller annat fäste 1). Att sådane former bland de bruna och röda algerne 

dock ursprungligen varit fastsittande, kan icke gerna betviflas. Bland Florideerne förekommer, så 

vidt jag känner, ingen art som saknar hvarje slags rotbildning; men roten kan hos olika arter både 

till uppkomstsätt och form, och antagligen äfven till function vara olika. 
Hos samma art antager roten väl i allmänhet samma form. Hos många synes den utgöras 

af stammens nedersta ända, som mot underlaget blifvit utplattad. Denna rotända får hos några en 

stark utveckling och visar sig då mera som ett eget organ, än mera af konisk form (Melanthalia), 
än som en fatare utbredd skifva (Cordylecladia erecta Harv. Phyc. Brit. tab. 177). Uti båda 

fallen håller rotändan starkt fast med hela sin undre yta, och dess nedersta celler synas följa under- 
lagets alla ojemnheter. Från äldre rotändar med starkare utveckling ser man stundom nya stam- 

mar framskjuta (hos Melanthalia). Hos yngre individer synes rotens utveckling följa stammens, så 
att i den mån vexten behöfver en starkare fästpunkt, utvecklas också rotskifvan. Hos en del Flori- 

deer antager roten en form, som erindrar om den radix fibrosa, hvilken fordom ansågs såsom cha- 

racteristisk för slägtet Laminaria. Starkt utvecklad förekommer en sådan hos äldre exemplar af 

Rhabdonia dendroides (Harv. Phyc. austr. tab. 152); den är vanlig hos många andra Florideer, 

ehuru man dervid fästat mindre uppmärksamhet (arter af Rhabdomia, Solieria, Cystoclomum, Furcel- 
laria, Gelidium o. s. v.). På yngre exemplar af Rhabdonia, der man lätt nog kan följa utvecklingen, 
visar sig att denna fibrösa rot uppkommer likasom Laminarieernes genom birötter, och att den pri- 
mära roten äfven här utgöres af en häftskifva. Ofvanom denna ser man utgå ifrån stammen sär- 
skilda grenar, som nästan hafva de öfre grenarnes form, men hvilka snart antaga en annan riktning, 

vända sig och tillvexa nedåt med sin spetsiga ända, tills denna, der den träffar ett underlag, små- 
ningom utplattas och bildar en ny häftskifva. 

Der rotändan synes utgöras af stammens nedersta del, torde den väl också hafva en föga af- 

vikande inre bildning. Men i samma mån den utvecklar sig starkare och i annan riktning än stam- 
men, torde den ock antaga en mera afvikande structur. Hos starkt utvecklade plattade rotändar har 

jag sett structur och utveckling närmast motsvara sådane alger, som utveckla sig horizontelt och med 
undre ytan fastvuxne vid ett underlag (t. ex. Peyssonellia): från den centrala och äldsta delen ut- 
vexer rotskifvan utåt, radierande åt olika sidor; består den af flera lager, så blir skifvans tillvext 

utåt beroende af det nedersta horizontelt sig utbredande lagret. Om jag hos Dicurella concinna, som 
har en till tunnare plattad skifva utbredd rotända — ofta af !/, tums diameter — gör ett snitt som i 

vertical riktning genomskär såväl stammens inre som rotskifvan, så visar sig att de celler, som i de 

båda delarne motsvara hvarandra, hafva en olika riktning. Uti stammen utgöres det axila lagret af 

celler, som äro långsträckte i stammens riktning; i stammens nedersta del, nästan i en skarpt be- 
gränsad linea, blifva dessa stammens celler kortare och synas i snittet nästan qvadratiska eller mera 
tafvelformiga, och äro i regelbundna rader stående den ena under den andra. Följer man öfvergångs- 
linien utåt, så ser man dessa qvadratiska celler fortsättas utåt rotskifvan, men småningom i dess rikt- 
ning blifva mera långsträckta. Det lager, som dessa qvadratiska celler sålunda bilda, synes vara rot- 
skifvans primära lager och det för dess form och peripheriska tillvext bestämmande. Uppåt utgå 

derifrån kortare trådar, som motsvara stammens cortical-lager och af hvilkas utveckling rotskifvans 
tjocklek här synes beroende. Nedåt, under det horizontela lagret, finnas några mera oregelbundna 

celler, som synas motsvara de nedersta i stammen och antagligen de innersta i dess centrala lager, 
hvilka i rotskifvan kanske småningom förbrukas och successivt ersättas af de närmast öfre. Likasom 

!') De mest kända exemplen härpå lemna Sargasso-sjöarnes vexter, hvilka oftast utgöras af flytande stycken af olika Sargassum-arter, 
som, bortryckta från sina egentliga vextställen och kringförda med hafsströmmarne, samlas på ställen der vattnet är relativt 
lugnare. Hemförda i massor, ännu friska, har jag sett dem nedtill afbrutna med ruttnande ändar, under det de upptill varit 
friska och tillvexande. Uti olika oceaner är det olika arter som förekomma på samma sätt; men det egendomliga sättet att 

lefva och vexa ger åt de olika arternes flytande individer en yttre form, som blir mycket öfverensstämmande, hvilket gör att 
den ena arten lätt misstages för den andra. - 
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de olika lagren i stammen utbildas ifrån ursprungligen hvarandra lika celler, så torde väl ock vara 
fallet med de olika lagren i rotändan, men de differentiera sig småningom och antaga efter sina blif- 
vande functioner den för dessa erforderliga form och riktning. 

Hos många Florideer förekomma adventiv-rötter, eller dem närmast motsvarande bildningar, 

utvecklade ifrån olika delar af stam och grenar. Der stammen är nedliggande eller krypande, fram- 
komma successivt och i den mån de synas för vextens anslutning till underlaget behöflige, rot-trådar 

som afslutas af en egendomligt bildad häftskifva; de framkomma här jemte andra delar (blad eller 
grenar), men ofta på tydligt skiljda ställen. I stället för att grenarne hos Gelidium serpens 2!) utgå 

ifrån eggarne af en plattad stam, framkomma rötterne från stammens undre paginal-sida; hos Le- 

veillea och Polygonia, der de trinda stammarne bära blad närmare den nedliggande stammens öfre 
sida, utgå rötterne nedåt. På stammar, som bestå af en enda rad, botten mot botten öfver hvar- 

andra stälda leder, synes det vara allmän lag att rötterne utgå ifrån ledets nedre hälft, under det 
grenarnes normala utgångspunkt är straxt nedom det öfre diaphragmat. 

Häftskifvan kan hos olika arter få en mer eller mindre complieerad structur. Hos Leveillea 
(fr Decaisne pl. de VArabie pl. VI. A. fig. 9) består den af tätt radade celler eller cellrader, som 
radiera utåt ifrån häftskifvans centrum. Hos Polyzgonia ovalifovia (jfr Tab. XXNXII. fig. 23) äro cel- 
lerne inom den stora utbredda häftskifvan glesare och på ett mycket regelbundet och zirligt sätt 
ordnade, bildande dichotomt förgrenade inre trådar. Man skulle här nästan vara frestad antaga, att 

häftskifvans form vore oberoende af de celler som deri förekomma, och att dessa sednare deruti or- 

ganiserades och tillvexte i den mån häftskifvan tilltog i storlek. På den undre sidan såg jag i midten 
likasom en aflång springa, möjligen afsedd att bilda ett tomrum att tjena för häftskifvans fastare 
anslutning till underlaget. Hos Callithamnion baccatum (jfr Vetensk. Akad. Förhandl. 1870 n:o 4 
p. 359 tafl. 2) har jag sett rotskifvan föga utvecklad och utgöras endast af rot-trådens nedersta led 

som svagt utplattats. Hos Gelidium serpens afslutas adventivrötterne af en nästan klotrund gulaktig 

puta, hvarifrån talrika små taggiga och tillspetsade utsprång utgå åt alla håll; dessa utsprång synas 

intränga mellan underlagets ojemnheter och på detta sätt fasthålla vexten. 
Der den krypande vexten skiljer sig längre från underlaget, ser man rottråden förlängas och 

äfven stundom sakna den nedersta utbredningen till häftskifva. Utan tvifvel antyder detta att rot- 

tråden tillfälligtvis förfelat det underlag, mot hvilket den skulle hafva utvecklats till häftskifva. Ett 

analogt förhållande torde stundom förekomma hos stammar, som vanligen utbilda en rotända. Vid 

groningsförsök ser man nemligen den unga plantan, som icke fått något fäste, utsända långa trådlika 

rötter med tillspetsade ändar (Ceramium-former). Nätter sig den groende vexten fast, så utgöras 

rottrådarne af korta utsprång som utbreda sig till något utplattad rotända. Dessa olikheter synas 

mig antyda att roten efter underlagets beskaffenhet än förlänges till rottråd, kanske företrädesvis hos 

vissa arter, än utbredes till skifva mera normalt hos andra, utan att de olika formerne behöfva an- 

tagas utgöra olika organer, om ock de möjligtvis fungera på något olika sätt. 
Hos vissa australiska arter af slägtet Callithamnion, deribland en af de först kända ansågs af 

SONDER såsom typ för ett eget slägte (Spongoclonium), är nedre delen af stammen, och stundom 
äfven den öfre, inklädd likasom af en egen spongiös väfnad. Väljer man hos vissa arter lämpliga 

ställen af stammen, så kan man se att det är vissa och vanligen de nedersta pinne på nedre grenar, 

som ge upphof till denna structur; i stället för att tillvexa uppåt och utåt, böja de sig bågformigt 
nedåt, förgrenas i sin ordning och sammanvexa, der grenarne möta ytan af stam eller andra grenar, 

småningom med dessa. De nedåtböjde grenarne, ehuru i sitt yngsta tillstånd icke till form eller ut- 
seende i öfrigt skiljbara från de andra grenarne, blifva under sin vidare utveckling mera afvikande. 
Jag har trott mig se deras nedre ändar, vanligen mera slemmige och saknande det färgade endo- 
chrom som tillhör grenarne. Hela detta system af nedåt vexande grenar synes mig närmast böra 

jemföras med de hos Rhabdonierne förekommande, hvilka bilda deras radix fibrosa. Så tydda, ut- 
göra de väl egendomligt bildade adventivrötter, om ock här tillika fungerande för ett annat ändamål. 

!) Obeskrifven art ifrån Central-Amerika, som jag endast sett steril. Den utbreder sig öfver flata stenar, med hela sin knapt 
tumslånga frons tätt åtsittande underlaget. 
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Hos vanliga OCallithamnii-former saknas denna bildning, eller förekommer den hos några mycket 
obetydligt utvecklad. Hos Callith. Borreri förefinnas sålunda korta grenar, utgående ifrån stammens 
nedre pinne, hvilka böjas och tillvexa nedät på kortare eller längre afstånd utanför stammens yttre 
membran, men dessa förblifvande mera enkla och likasom i smått efterhärmande de så kallade luft- 

rötterne hos vissa Orchideer (Vanda multiflora m. fl.). HARVEY afritar en sådan rot i Phyc. Brit. 
tab. 159. fig. 9. Exemplar, hos hvilka denna bildning var kanske något starkare framträdande, an- 

sågos af DENOTARIS såsom en egen art (Callith. calcaratum). 
Hos andra Callithamnier och kanske företrädesvis hos dem, som föredraga muddiga eller 

mindre rena localer, ser man på mera obestämda ställen af vexten vissa, äfven öfre grenar utskjuta 

till mer eller mindre långa hår eller tarm-lika förlängningar, hvilka ofta äro otydligt ledade eller 
synas bestå af färre och mycket förlängda led. Vid förlängningen synes deras diameter något min- 
skas och ledernes färgade endochrom utbytes mot ett ofärgadt och likasom något grynigt. BSjelfva 

den yttre membranen förekommer något slemmig. PRINGSHEIM afbildar sådane hos Spermothamnion 
roseolum (Morph. der Meer. Alg. tab. IV. fig. 1 d och tab. VTI. fig. 1, 2), samt hos Piilota elegans 
(Tab. VIII. fig. 2). Hos vissa arter synas de vara ofta förekommande. Jag har sett dem talrikt 
utvecklade hos Callithamnion gracillimum, stundom under form af långa trådar, stundom samman- 
vuxne med nedre grenar; ofta talrikt utvecklade i närheten af favellan, och bildande här stundom 

likasom en tarmlik förlängning till de grenar, hvilkas nedre delar synas ombildas till nucleoli i favellan. 
De kunna då stundom antaga en stor likhet med det organ, som af BORNET och THURET tagits i 

anspråk för en mycket afvikande function (trichogynen). PRINGSHEIM kallar dem för hår, men då 
de förlängas stundom till långa trådar, så synas de knappast kunna anses motsvara hvad som hos 
många Florideer förekommer såsom tydligare hårbildningar. Jag har betecknat dem såsom vatten- 
rötter. Äfven hos högre vexter, som lefva i vatten, synes det kunna förekomma att delar, som hafva 

en annan morphologisk betydelse (vattenbladen hos Salvimia, Azolla 0. s. v.) antaga utseende af längre 
fritt hängande rottrådar. 

Jemte de vanliga bladen, som framkomma hos Polyzgomia Iungermannioides, har jag stundom 
sett andra, som från en mindre bred bas hastigt afsmalna utåt och förlängas till en polysiphonisk 
tråd; jag har stundom sett dessa ett par gånger längre än de vanliga bladen. Vid de polysiphoniska 
ledernes knän funnos enkla ledade trådar, och sjelfva spetsen af den polysiphoniska tråden såg jag än 
trubbigt afslutad och hel, än likasom upplöst i ett knippe af finare trådar med förlängda led, hvilka 
inom en genomskinlig membran omslöto ett trångt inre rör med ett mörkare pigment. Hela denna 

adparat syntes mig utgöras af egendomligt ombildade blad, som öfvergå till rötter, i hvilka den po- 
lysiphoniska tråden utgör likasom rotstammen och de enkla trådarne bilda likasom rotfibriller. Ur- 
sprungligen motsvara väl dessa de hos Rhodomele& ofta förekommande tofsar af mjuka hår; men de af 
mig observerade hos Leveillea hade icke blott en annan structur, utan säkerligen äfven en annan 
function. Jemte de beskrifna organerne förekommo på samma exemplar de vanliga coniska förläng- 
ningar, som utgöra stammar till de vanliga rotskifvorne, men dessa styfva och af fastare consistens. 

— Hos exemplar af Delesseria alata har jag sett från olika ställen af bladen utgå rotbildningar, hvilka 
synas bestå af bladets celler förlängda till korta trådar, men sammanhållne till en membran, som af- 

slutas af utstående ojemnheter. 

I stället för den nästan spongiösa apparat af sammanvuxna trådar, som hos Spongoclonierne 
utvecklas på utsidan af stammen, finnes hos andra Callithamnii-former andra trådar, som inom stam- 
mens yttermembran nedtränga och tillvexa i descenderande riktning, hvilka enligt min uppfattning 
snarast torde böra antagas tillhöra rotsystemet. Hos arter, der dessa trådar äro starkt utvecklade, 

antaga de utseendet af ett eget cell-lager. Följer man utvecklingen af detta lager, så visar sig att 
äfven här den första tråden uppstår på liknande sätt som en pinna på en gren. Ifrån den nedersta 
cellen på en gren, och der denna ännu sammanhänger med stammen, blir en utbukning nedåt, som 
antar form af och snart genom ett diaphragma synes afskiljd såsom egen cell. Denna cell förlänges 
nedåt och delas åter likasom en grenspets. Men den sålunda anlagda och utvecklade rot-tråden, i 

K. Sv. Vet. Akad, Handl. Bd, 15, N:o 6. 3 
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stället för att vara yttre och fri, tränger redan vid sin första anläggning ned mellan de lameller, 
hvaraf den tjockväggiga stamcellen är sammansatt, och utvecklar sig vidare nedåt, alltjemt inom stam- 
cellernes väggar. Hos några arter förblifva trådarne enklare; hos andra förgrena de sig starkare, 

och sedda utifrån synas de då flabellat divergerande utbreda sig öfver stammens yta. Stundom har 
jag sett rottrådens basalcell blifva utgångspunkt för flera rottrådar; den sväller då mera ut och får 

utseeende af att bilda sjelfva modergrenens utsvällda bas. Rottrådar af detta slag torde vanligen 

vara ledade, och lederne bildade inom det tillspetsade och alltjemt fortvexande toppledet. I den 

mån rotgrenarne öka sig, bilda de utikring stammens led-celler likasom ett särskildt cortical-lager, 

hvilket slutligen, sedan de yttre membran-lameller, inom hvilka trådarne bildats, blifvit oblitererade, 

kan förekomma såsom ett särskildt yttre lager, från hvilket stundom väl också egna grenar i sin ord- 

ning kunna framkomma. Detta slags rotbildning förekommer hos många större arter af slägtet Calli- 
thamnion, för hvilka KöÖTZING uppstälde ett eget slägte (Phlebothamnion); den förekommer hos Calli- 
thamnion comosum, som fordom af HARVEY ansågs såsom typ för ett slägte Warrenia och af KUTZING 
hänfördes till Wrangelia. Jag har afbildat den hos Crouania gracilis på Tab. II, der fig. 4 och 6 äro 
tvärsnitt af en öfre och en nedre del af stammen, i hvilka den stora stamcellens membran synes omsluta 

(i flg. 4) eller utvändigt betäckas (i fig. 6) af sådane rottrådar; fig. 2 visar en del af den öfre stam- 

men sedd utifrån, der ifrån hvardera af de knippen, som bilda de verticillerade grenarne, utgår en 
ung rottråd, nedträngande emellan de lameller, som utgöra stamcellens membran; fig. 3 är ett sådant 

knippe, der rottråden består blott af ett enda led; fig. 5 visar ett fragment af den nedre stammen 

sedt utifrån, der man ser dels de enklare rottrådarne, dels förgrenade trådar som tillhöra verticillerne. 
Fig. 10 och 11 visa stam-genomsnitt af en Callithammnion (Seirospora) med liknande bildning af rot- 
trådar inom stamcellens membran. 

Äro nu dessa inom stammens membran utvecklade trådar att hänföra till rotsystemet hos dessa 
vexter, så torde det väl ock kunna ifrågasättas huruvida icke äfven andra inom Florideernes stam 

befintlige trådbildningar, som synas utvecklas i descenderande riktning, och stundom i äldre stammar 

bilda mäktiga lager, äro att hänföra till rotsystemet (jfr hos Stenocladia Tab. NXV. fig. 3 och 2). 
Dessa hafva ofta i sin structur en egendomlighet, hvarigenom de kunna skiljas från stammens andra 
elementer, i det de ofta äro oledade och inom en relativt mycket tjock och fast membran innehålla 

ett trångt inre rör, som synes upptaget af ett mörkare pigment. Jag har kallat dessa: hyphalika 
trådar. Då den närmare beskrifningen af dessa lämpligast torde förekomma vid redogörelsen för de 
med dem försedda formernes structur-förhållanden, har jag här endast velat om dem påminna, under 

hänvisning till hvad nedanför förefinnes rörande structuren hos Stenocladia, Phacelocarpus, Helmin- 
thocladiacee m. H. 

Hos Florideer med starkare utvecklad rotända synes det vara vanligt att rotens utveckling 
följer med stammens. Stundom torde det dock förekomma, kanske mest i det fall att en större eller 

tyngre alg utvecklar sig på en annan, hvilken lemnar mindre säkert fäste, att en starkare rotskifve- 

bildning föregår utvecklingen af sjelfva vexten. Hos den i Medelhafvet vanliga Conferva catenata 
har jag sett delar af vexten stundom hafva en rödaktig färg. Betraktas sådane delar med tillräcklig 

förstoring, så synas de beklädda med små celler, som från vissa centra synas utbreda sig i flabellat 

divergerande rader. Gör man ett tvärsnitt genom en sådan tråd-del, så ser man de små cellerne 
bilda ett eller flera lager utanpå Conferva-membranen. Måhända afstadnar denna bildning ofta på 
detta stadium; men på någre ställen observerade jag derifrån utskjutande utvexter, hvilka visade sig 
utgöra begynnande delar af en Jania. Det Confervan öfverklädande lagret torde sålunda utgöra en 
rotskifva, måhända afsedd att ge styrka åt modervextens membran. En liknande utveckling före- 

kommer ofta på Conferva mirabilis, öfver hvars trådar Heringia mirabilis utbreder sig såsom en tunn, 

Conferva-tråden betäckande membran, hvilken synes föregå utvecklingen af bålen. Den yttre mem- 
branen är så tunn, att de dermed betäckta delarne knapt märkbart skilja sig från de obetäckta. Det 

var detta egendomliga förhållande, som fordom föranledde antagandet, att samma vext kunde på ett 

ställe uppträda under form af en Conferva, på ett annat utgöras af en Floride. (Jfr C. Agardh de 
metamorphosi Algarum.) Gör man ett tunnt tvärsnitt af den öfverklädda tråden, så finner man lätt 
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förklaringen af det till utseendet mycket egendomliga förhållandet. (Jfr. Decaisne pl. de VArab. 

p. 165. 

Huruvida roten hos algerne fungerar endast såsom häftorgan, eller genom den äfven förmedlas 

upptagandet af ämnen, som äro nödvändiga för vextens lif, torde vara svårt att afgöra. Då algerne 

omgifvas af ett medium, som väl kunde antagas innehålla de nödiga ämnena för deras tillvext, och 

cellerne, hvaraf de sammansättas, synas i hög grad egnade att från detta medium upptaga de deri be- 

fintliga nödiga beståndsdelarne, skulle man kanske snarast vara frestad antaga, att roten hos algerne 

fungerade endast såsom häftorgan. Att vissa alger mycket ofta förekomma vexande på samma under- 
lag (Callithamnion Furcellarie på Furcellaria, Heringia på Conferva mirabilis, de nordiska Piilota- 
arterne ofta på Laminaria digitata, Conferva Darwin och Callophyllis Calliblepharoides ofta på Ballia 

scoparia, Ptilota pellucida på Hymenocladia, Polysiphonia dendritica på Amansia obtusiloba, Dasya 
spinella på skalet af krabbor 0. s. v.) kunde måhända antagas vara förklaradt deraf att de sålunda 
samvexande bäst trifvas under samma yttre förhållanden, och detta så mycket heldre som flera af de 

sålunda vexande arterne stundom förekomma på annat underlag. Men å andra sidan torde det finnas 
förhållanden, som antyda att rotbildningen hos algerne afser jemväl rotens andra function, att upp- 

taga åtminstone vissa för vextens lif nödiga beståndsdelar. MHärför talar det kända förhållandet, att 

de i flytande tillstånd i oceanerne förekommande Sargassum-formerne sällan, om någonsin, utveckla 
frukt, då de lefva på detta sätt. Har man vidare rätt att till Florideernes rotsystem räkna de yttre, 
ofvan omtalade grenarne hos Spongoclonierne, och de hår- eller tarmlikt förlängda grenarne som 
förekomma hos andra Callithamnier — och hvilka icke fungera som häftorganer —, så finnes väl sna- 
rare sannolikhet för det sednare antagandet. Tillhöra de lager i stammen, som hos många Florideer 
utvecklas i descenderande riktning, jemväl dessa vexters rotsystem, så nästan påtvingas man öfver- 
tygelsen, att det starkt utbildade rotsystemet hos Florideerne måste hafva en stor betydelse för dessa 
vexters lif. Men likasom hos högre vexter rotens båda normala funcetioner kunna båda tillhopa, eller 
hvardera för sig, öfvertagas af morphologiskt olika delar, så torde det väl kunna med än mera skäl 
väntas att hos lågt stående vexter, till hvilka algerne onekligen måste räknas, functionerne än mindre 

skola vara öfverallt fästade vid särskilda och öfverallt morphologiskt lika organer. 

4. Om Stammen. 

Hvad i det föregående uppgifvits i allmänhet om Florideernes yttre delar, det torde väl äfven 
gälla särskilt med afseende på stammen: att nemligen den hos olika Florideer förekommer olika ut- 
bildad och mer eller mindre tydligt differentierad ifrån andra delar; differentieringen kan ske på 
olika sätt, genom yttre form eller inre structur; stammen kan hos några nästan från början anläggas 

såsom särskild del, eller den kan — hos andra — successivt dertill utbildas; den kan uppstå genom 

förgreningsförhållanden eller genom sammankopling af delar, som förut haft annan morphologisk 
betydelse. 

Hos Fiorideer med bladlika delar hafva bladen oftast en mer eller mindre utbildad stjelk, 

hvilken i det utskjutande bladets första begynnelse knappast är skiljd såsom särskild del, men dock 
mycket snart differentierar sig genom annan, ofta cylindrisk form. Denna stjelk fortsättes hos många 

inom den bladlika delen under form af en costa, som stundom anlägges samtidigt med bladet (De- 
lesseria, Hydrolapathum, Claudea jemte flera bladlika Rhodomelec). Hos andra (Erythrophyllum, 

Cryptonemia, Phyllophora och Nitophyllum-arter), der först något sednare en costa eller flera skiljda 

nervstammar uppkomma, förenas äfven dessa med bladstjelkarne och tillvexa i styrka nedifrån uppåt, 
tills de icke längre kunna urskiljas i bladets öfre delar. I den mån hela bladet blir äldre, blifva 
costa och nerver ofta starkare framträdande, under det bladskifvan, hvaraf de nedtill varit kantade, 

småningom förstöres. Så uppstår genom sammansmältning af bladstjelkar med coste och nakna 

nervknippen en stam, som ofta ytterligare differentieras genom tillrundad form och väl äfven stun- 
dom genom annan olikhet i inre structur. En stam bildad på detta sätt kunde nästan jemföras med 
den runda stam, som uppbär Phyllocactus-arternes öfre, ofta bladlika delar. 
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Äfven hos sådane Florideer, der bladen äro enkla och odelade, men derifrån andra blad pro- 

lifiera, kan en förgrenad stam uppkomma på liknande sätt. Fos Delesseria Hypoglossum och D. 
Lyallii (Hook. Crypt. Ant. tab. 176) äro bladen odelade, men från costan af den förra, och från blad- 
kanten af den sednare prolifiera nya blad, som antaga moderbladets form och nervering. Stjelkar, 
coste och nerver i de nya bladen förenas med moderbladets, och när i äldre exemplar bladskifvorne 
mer eller mindre fullständigt försvunnit, ser man nerver och stjelkar tillhopa bilda en stam, derifrån 

nya blad åter kunna prolifiera. Stammar sålunda hopkomna af olika blads sammankoplade stjelkar 
och nerv-knippen kunde jemföras med de runda stammar, som uppbära Opuntiernes öfre, mera blad- 
lika delar. 

Hos findeltare alger med pinnat förgrening är anlaget till en stam nästan från början gifvet. 
Den rachis, som uppbär pinne, är stundom äfven genom yttre form något olika; den blir hos många 
genom inre structur-förhållanden eller yttre förstärkningslager under utvecklingens fortgång allt mera 
characteriserad såsom särskild del af vexten. 

Men äfven hos sådane alger, som utmärka sig genom en starkt utpreglad dichotomisk för- 
grening, kan stambildning ega rum derigenom att de ursprungligen jembördiga grenarne icke erhålla 

en lika stark utveckling. I det flertalet utvecklas svagare, tillvexa andra, likasom privilegierade, 
starkare och blifva stambildare åt kommande generationer. Man har ofta framställt slägtet Dictyota 
såsom typ för en äkta dichotomi, och många af dess arter utbreda sig nästan solfjäderslikt, med de 

flesta segmenter temligen lika starkt utvecklade. Men hos andra, och företrädesvis hos Dict. pam- 
culata, förekommer en mycket tydlig stam hos äldre individer, uppkommen på det antydda sättet. 
Nästan på enahanda sätt förhålla sig Fucus-arterne; hos några förekommer en rent dichotomisk för- 
grening; hos Fucus ceranoides m. fl. utbildas stammar med laterala grenar, som jemväl stundom 
skilja sig genom annan form. De nästan starkast utvecklade stammar, som man känner hos algerne, 

förekomma till och med hos former som hafva dichotomt förgreningssätt, men med olika tillvext hos 

de olika grenarne. Det har redan ofvanför blifvit omnämdt huru nya blad bildas hos Lessonierne 
genom en tudelning af äldre med åtföljande delning af bladstjelken. Det fortgår generation efter 
generation på detta sätt; under det vissa tvillinggrenar dö bort, fortvexa andra, förlängas och vidgas, 
och de dem uppbärande stammarne få slutligen utseende af submarina träd, uppbärande sin krona af 

mindre grenar och yngre blad (jfr Hooker FI. Antarct. tab. 171). Äfven antyddes det ofvanför, att 
hos Macrocystis-arterne den första utbildningen af blad och stjelkar vore fullkomligt lika med Lesso- 
niernes; men vid vissa af de följande tudelningarne blifva delarne olika; den ena blir ett blad af 
samma form som de föregående och med samma delningssätt; den andra blir ett småningom olika, 

såsom ett slags sned fana formadt blad, deruti vextkraften synes fördela sig, så att bladet ouphörligen 
tillvexer längs den ena sidan, under det på den andra sidan den ena springan uppstår innanför den 

andra, och nya blad afsöndras det ena efter det andra. (Jfr C. Agardh Revis. der Algengatt. Macrocystis 

in Act. Nat. Curios. Vol. XIX. 1. tab. XXVIITI.) Den stjelk, som uppbär det fanlika bladet, för- 
länges härunder alltjemt, blir flat hos några, rund hos andra arter, och den sålunda bildade stam- 

men kan slutligen få en längd, som vida öfverstiger hvad man känner hos andra vexter. 
Hos Ceramierne blifva de tvillinggrenar, som uppstå vid den terminala bifurcationen, hos flera 

arter hvarandra så lika, att man här icke gerna kan tala om någon stambildning i den här förut an- 
tydda meningen (Ceram. fastigiatum Harv. Phyc. Br. tab. 255 m. 1.) Hos andra åter uppstår en 

stam, mer eller mindre tydligt skiljd ifrån de sidogrenar, som den uppbär. Hos några skiljer den 
sig synbarligen genom större fasthet och starkare utveckling af cortical-lagret; hos andra (Cer. gra- 

cillimum Harv. Phyc. Br. tab. 206) äro stammarnes leder till sin längd synbarligen olika med sido- 
grenarnes. Af de former, som räknas till Cer. rubrum, hafva några en nästan regelbunden dichotomisk 
förgrening, under det andra hafva en tydligare stambildning !). 

') Det har uppgifvits (Magnus Morph. der Sphac. p. 19 tab. IV. cum expl.) att hos Ceramium den ene af dichotomiens 2:ne in- 
böjda grenar skulle redan vid anläggningen kunna skiljas ifrån den andra derigenom att den afdelades ifrån modercellen under 
en annan vinkel än den andra tvillinggrenen. Jag har trott mig se delningen försiggå i sjelfva toppcellens inre, i det endo- 
chromet här delas i 2:ne stundom något olika delar, som småningom antaga conisk form och utskjuta (inom modercellens 
membran) med något divergerande spetsar. Finnes till en början någon olikhet i delarnes ställning till den underliggande 
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Hos Acropeltis elata (Harv. Phyc. Austr. tab. 222) är det yngre segmentet något tillspetsadt 

uppåt. Kanten intages af talrika små celler, deribland jag icke kunnat urskilja någon särskild topp- 
eller central-cell. När segmentet skall delas blir det trubbigare, och man observerar sednare, å ömse 

sidor om dess då något nedtryckta hjessa, 2:ne breda cellgrupper svagt höja sig öfver den trubbiga 
afrundade kanten. De sålunda anlagda 2:ne segmenterne äro till en början jemnstarka, men blifva 

snart olika, i det den ena delen utvecklas starkare än den andra, på samma sätt som hos redan förut 

anförda exempel på dichotoma stambildare. Men hos Acropeltis elata tillkommer en modification i 

struetur. Till en början synas nemligen de begge nybildade segmenternes ytterkanter och inner- 
kanter (axillen emellan båda) lika utbildade, men småningom utvecklar sig inom axillarkanten det 
inre lagret starkare, så att ett tvärsnitt visar den ena eggen tjockare och mera rundad, den andra 

(yttre) utlöpande i en skarpare kant. Uti de segmenter som fortvexa och delas vidare blir skillnaden 
emellan de båda kanterne alt starkare, och sålunda uppkommer en i ziczac gående costa, som alter- 

nerande närmas först den ena, så den andra kanten, och sålunda bidrager att gifva hufvudgrenen ut- 
seende af att vara en rachis emellan regelbundet alternerande pinne. Uti nedre och äldre delar får 
denna costa ytterligare styrka genom en utveckling af det corticala lagret till verticalt emot det inre 
stälda perlbandslika trådar, på den ena eller på båda pagine. Sjelfva laminans kant oblitereras der- 
jemte småningom och en trind stam uppkommer slutligen, som uppbär hela vexten. Äfven hos alger 
med utplattad och solfjäderslik bål, som synes tillvexa likformigt kring hela den cirkelformigt till- 
rundade peripherien (Padina, Zonaria, Peyssonellia m. 1.) kan en stambildning på analogt sätt stun- 
dom förekomma, i det af bålens flikar några tillvexa starkare än andra och kunna slutligen fungera 

såsom stammar för yngre flikar. Hos Pollexfemia pedicellata (Harv. Ner. Åustr. tab. 5) bildas en 
stam på ett från dessa icke mycket afvikande sätt. 

Jemte de antydda, successivt framkommande olikheterne i yttre form, tillkomma stundom olik- 

heter i structur, hvilka i sin mån bidraga att differentiera stammen såsom särskild del af vexten. 

Hos Delesseria, likasom hos vissa slägten af Rhodomeleze, hvilka äro försedda med en medelnerv, 

anlägges denna samtidigt med bladet, genom en rad af mera i longitudinel riktning sträckta celler. 
I den mån delen blir äldre, utbildas denna cellrad starkare och framträder således tydligare, fort- 
gående nedifrån uppåt. Äfven hos former, der hela medelnerven för blotta ögat icke är synlig 
(Hemineura), fortsättes den ända till bladets spets, der den afslutas i dess toppceell. Hos andra 

slägten, der en sådan terminalcell icke synes förekomma (Irythrophyllum, Cryptonemia), eller en 

sådan bestämd medelrad af celler icke utbildas (Nitoplyllum), der anläggas costa och nerver, för så 

vidt sådane förekomma, först sednare och i redan utbildade delar, antingen genom de inre cellernes 

förökning och sträckning till längre trådar (Erythrophyllum), eller genom bildandet af nya inre, oftast 

långsträcktare, fina och trådlika celler, som blifva uppränningen till sednare, ofta starkt utbildade 

nervknippen. Än oftare synes utbildningen af en stam på det ena eller andra sättet åtföljas af en 

starkare utveckling af det corticala lagret, hvarigenom stammen både erhåller sin vanligen trinda 

form och kanske jemväl vinner i styrka. Hos Cryptonemia decipiens (Harv. Phyc. Austr. tab. 289) för- 
ändras inom den costa, som här successivt utbildas, det inre lagret knapt annorlunda än att det fram- 

träder något starkare än i de yttre bladlika delarne. Men bildningen af costan är här förenad med 
en stark utveckling af det corticala lagret. På båda pagine är hela costa-regionen beklädd med ett 
tjockare cortical-lager af verticalt från det inre lagret utgående trådar. I den mån laminan nedtill 
oblitereras, förenas de båda paginalsidornes cortical-lager och bilda en trind stam till den annars 

flata vexten. Hos den förut omnämnda Acropeltis elata visar ett tvärsnitt af den nedtill trinda stam- 
men ännu en tveeggad begränsning af det inre lagret. 

cellen, så har denna synts mig mycket snart utjemnad, och de båda grenarne äro derefter så lika, att jag har svårt att förstå 
huru man med observation kan följa den enas utveckling till sidogren, den andras till stam. Vore det så att vid hvarje bi- 
furcation den ena grenen skulle anläggas med en skiljevägg i annan direction än den andra, så torde det kunna betviflas om 
den välkända ställningen af de vanliga tvillinggrenarne skulle uppkomma. Det torde förtjena anmärkas, att så väl hos de di- 
chotoma som hos de stambildande formerne af Ceram. rubrum utvecklas sidogrenar genom prolification, ofta intagande en be- 
stämd ställning på stammen, men om dessa är väl i ofvanstående icke fråga. i: 
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Vid differentieringen af stammen kunna de olika lagren, som deri ingå, förhålla sig väsendt- 
ligen olika hos äfven mycket närstående arter. Uti Nereis Åustr. (tab. 33) upptog HARVBY en ut- 
märktare form af Laurencia, som han kallade &L. elata. Uti synopsis till Phycologia australis upp- 
stälde han en varietet deraf under benämningen L. elata v. luxurians, för hvilken han angaf vissa 

särskiljande characterer, men förklarade derjemte att öfvergångsformer funnos. Dessa båda former 

torde således kunna anses stå hvarandra mycket nära. Hade dock HaArvrYr jemfört genomsnitt af 

båda, skulle han sannolikt aldrig ifrågasatt någon öfvergång dem emellan. På torkade exemplar 

synes en tydlig costa hos båda, men denna både uppkommer på olika sätt och har olika structur 
hos de båda formerne. Den ursprungliga L. elata har de yngre grenarne nästan trinda; nedtill blir 
stammen sammantryckt och nästan tvåeggad, visande ett ovalt genomsnitt, uti hvilket det corticala 
lagret utgöres af en enda rad celler, och icke märkbart mera utveckladt på de båda paginal-sidorne 

än vid eggarne; det inre lagret är deremot starkare utvecklaåt i sjelfva medel-linien, och det är detta 
som ger åt genomsnittet den ovala formen och på det torkade exemplaret föranleder utseendet af en 
nedtill utvecklad costa. Hos Laurencia luxurians äro deremot de yngre grenarne plattade och stam- 
mens nedre del trind; på ett tvärsnitt af denna sednare har det inre lagret samma tveeggade omkrets, 

som det har upptill i de plattade yngre grenarne; men på de båda paginalsidorne har det corticala 
lagret fått en stark utveckling, och det är genom detta lager som costan uppstår nedtill och stam- 
men blir trind. Hos L. elata utvecklas altså costa och stam genom det inre lagrets tillvext; hos L. 

luxuwrians genom en än starkare utveckling af det yttre. I sammanhang härmed står måhända för- 
hållandet, att hos L. elata inga prolificationer utgå ifrån stammen, under det talrika sådane före- 

komma hos L. luxurians. En analog skillnad i stammens structur förekommer hos Plocamium-arter; 

hos Pl. Preissianum uppkommer den starkt utbildade costan genom en stark utveckling af det corti- 
cala lagret, och ifrån costa-regionen utgå hos denna art talrika prolifieationer; hos de flesta andra, 

om icke alla andra kända Plocamii-arter, är i båda nämnde hänseenden förhållandet olika. 

Hos några Florideer af mera egendormlig form (Erythroclomium pyriferum, som måhända är 

samma art som Åreschougia Sedoides Harv. Phyc. Austr. tab. 117), har stammen ett från sina sido- 
grenar mycket afvikande utseende: den tjocka cylindriska och solida stammen bär under vissa tider 

nästan utan synbar ordning stälde, glesare eller tätare, ovala eller mera päronformigt och blåslikt ut- 
svälda sidogrenar. Stammarnes öfre delar äro i yngre tillstånd likasom sammansatta af leder, nästan 
af omvändt konisk form; ifrån det undre ledets tjockare öfre ända utskjuter det öfre med sin smalare 
nedre del. Uti sitt yngsta skick har jag sett dessa stammarnes öfre ledade delar nakna; ifrån de 
något äldre framkomma de blåslika sidogrenarne — ifrån ledernes öfre och tjockare ända. Om jag 
icke misstager mig, utvecklas så väl stammarnes leder som sidogrenarne genom prolifiering ifrån den 

redan förut utvuxna moderleden; den äldre cylindriska stammen framkommer genom structurförän- 
dringar i de yngre lederne. Det corticala lagret, som i den unga grenens något 3-kantiga genomsnitt 

består af korta trådar (med några få öfver hvarandra stälda led), utgöres i den äldre stammens nästan 
cirkelrunda genomsnitt af vida längre trådar med talrikare led. Uti den unga grenen finnes en axil 
tråd (cellrad), hvars tjocka men gelatinösa cellvägg synes bestå af talrika membran-lameller; uti 

den äldre stammen omgifves i stället den axila tråden af särskilda tunnare, glesare trådar. I stället 

för att i den yngre vexten glesare trådar utlöpa emellan den axila tråden och det corticala lagret, 
förekommer 1 den äldre stammen ett intermediärt lager af nästan packade trådar. Alla 3 lagren 
hafva således här blifvit väsendtligen modifierade i den äldre stammen, och dennas yttre form har 

derjemte undergått en betydlig förändring. Till betydelsen af de lager, som sålunda sednare utbildas, 
skall jag särskilt nedanför återkomma. 

Det gifves ett annat slägte Coeloclonmium, som till yttre form skiljer sig ifrån Erytlhroclonium 
pyriferum derigenom att de laterala grenarne saknas, eller kanske rättare, emedan de äro till sin 

form lika stambildarnes och således icke förekomma såsom lika tydligt skiljda delar. Hos Coeloclo- 
mum, der den yngre vexten; består af klubbformiga eller ovala leder, synes all grenbildning upp- 

komma genom prolificationer ifrån ett redan anlagdt stamled; hos några (Chondria verticillata Harv. 
Phyc. Austr. tab. 102) vid en mer eller mindre tydlig insnörning nedanför stamspetsen, stundom 

Lä 
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ända ned mot midten af stamledet; hos andra (Chondria umbellata Harv. l. ce. tab. 147 och Ch. opun- 
tioides Harv. Fl. Tasm. tab. ZS9) framkomma prolificationerne från stamledets öfversta tillrundade 

ända. Hos några utvecklas stammar genom olika leders sammansmältning och de mellan dem före- 
kommande insnörningarnes obliterering, mera Cereus-lika med pinnat förgrening hos några (Coel. 

inerassatum). mera Opuntix-lika med 2—3-polychotom förgrening hos andra (Coelocl. Opuntioides). 
De leder, som hos denna sednare utvecklas till stammar, torde icke ursprungligen kunnat skiljas ifrån 
dem, som förblifva såsom enkla grenar: men vid hvarje stamleds ända framkommer en ny generation 
af grenar, deraf åter några mera centrala utvecklas på samma sätt, andra, som trängas mera åt sidan, 

förblifva åter enkla. Hvarje generation har sålunda en begränsad tillvext; och de relativt obegrän- 
sade stammarne uppkomma genom talrika generationers sammansmältande leder. 

Ifrån detta sätt att bilda relativt obegränsade stammar genom sammansmältande leder af be- 
gränsad utveckling skiljer sig väl icke väsendtligen det som förekommer hos Plocamium, hvilket man 
redan längesedan framhållit såsom en egendomlig sympodial utveckling (jfr Ncegeli Neuer Alg. Syst. 
och Kny Azxillarknosp. p. 36). Hela vexten utgöres här af sammankoplade småblad, som utvecklas ge- 
nom en tidig prolification på bestämda ställen. Den öfre delen af hvarje sådant blad blir redan tidigt 
till sin utveckling afslutad; af den nedre delen utbildas laminans, på ömse sidor om de axila cell- 

raderne befintliga båda hälfter olika; den ena mgår i bildningen af stammen; af den andras laterala 

cellrader utvecklas vissa till unilaterala grenar. Den olika utvecklingen af de båda bladsidorne på- 
minner om sådane bildningar som bladflikarnes hos Pteris semipennata, om bladbildningen hos Clif- 
tonxa m. f. Hos Plocamium hamatum, som förekommer vid Norfolk-ön, förblifva de unga bladen 

länge articulerade (utan cortical-lager) och man ser hos den tydligt, att af en axil cellrad bildas det 
inre stommet i hvarje pinna, och att genom dennas toppceell bildas på vanligt sätt de leder, hvaraf 
pinnan består. Dessa led blifva snart polysiphoniskt delade i mindre celler, hvilka i den flata pinnan 
ordnas i transversela rader, raderne nedåt något convexa, uppåt svagt inböjda; lederne skiljas sins 
emellan genom breda hyalina diaphragmer. Inom hvarje led hafva alia cellerne till en början samma 
riktning, parallela och lika långa med de axila midtel-radernes; och denna ställning bibehålla de i 

pinnans öfre del, som icke vidare utvecklas. Men nedanför denna ser man den sedermera pinnerade 
halfvans kantceller (en inom hvarje led) svälla och förlängas i en mot kanten vertical riktning; vissa 

af dessa vexa nu vidare i denna riktning och delas successivt och på vanligt sätt genom verticala 
diaphragmer och ger sålunda upphof till en ny pinna. MHSamtidigt föregår en omriktning af de celler, 
som ligga emellan den utvexande randceellen och moderpinnans axila cellrader; i stället för att vara 

ordnade till ett slags polysiphoniskt led inom pinnan, antaga de en ny längdriktning mot den nya 
pinnulan och blifva till nedersta led inom denna. De leder inom pinnan, som på detta sätt ombildas 
till pinnule, skiljas sins emellan af ett sterilt led, inom hvilket cellerne bibehålla sin ursprungliga 

ställning. Af dem, som från samma pinna komma till utveckling, har jag sett den öfre icke blott i 
ett sednare stadium blifva den starkast utvecklade, utan äfven (åtminstone ofta) först anlagd, i mot- 
sats till- hvad som eger rum vid normal pinnerad förgrening. Att hos olika Plocamium-arter utvecklas 
än normalt 2:ne pinne, än 3:ne, eller desse ökade efter individernes olikhet till 4, 5, 6, är länge- 

sedan kändt. 

5. Om grenar och blad. 

Det har varit vetenskapens sträfvan att visa det de olika slag af yttre delar, som förekomma 

hos vexterne, voro genom bestämda, öfverallt återkommande characterer sinsemellan differentierade. 

Mean har sökt dessa characterer i yttre form, i inre structur, i olika anläggningssätt, i begränsad eller 
obegränsad utveckling o. s. v. Hos algerne har det icke lyckats mig finna några sådane genom- 
gående characterer. Delar, som anläggas lika (vissa af de nedre tvillingbladen hos en Macrocystis), 
kunna successivt antaga olika characterer. Delar, som uppkomma på olika sätt (tvillinggrenarne och 

de prolifierande grenarne hos en Ceramium), torde såsom utbildade knapt kunna åtskiljas. Det gifves 
säkerligen ingen alg-typ, der flera olika och skarpare differentierade yttre delar förekomma än hos 
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Sargassum-arterne. Hos de flesta finnes nemligen en stam, som ofta blott är några få tum lång och 
tillvexande med föga utvecklade stängelled; grenar, som ofta med annan form och förlängda inter- 

nodier få en relativt obegränsad tillvext; blad, som i de flesta fall hafva en strängt begränsad utveck- 

ling, som äro hela eller pinnatifida, som hafva sin costa och sin bladstjelk, bladkanten hel eller sågad 

eller tandad, och sålunda till hela sitt utseende efterbildande högre vexters blad; simblåsor (luftblåsor 
= vesicul&e) nästan alltid utbildade till egne organer; och slutligen särskilda receptacula för fortplant- 

ningsorganerne. Men jemför man olika arter, eller hos vissa arter olika utvecklingsstadier, så visar 

sig att de hos många skarpt differentierade delarpe, hos andra eller i tidigare stadier icke äro lika 
tydligt åtskiljde. Hos Sarg. heteromorphum hafva de första från sjelfva stammen framkommande 
bladen nästan form af ett eklöf; de nedre af dessa äro tydliga blad och förblifva till form sådane de 
en gång utbildats; de närmast öfre hafva till en början samma bladform, men något sednare ser man 
dem börja förlängas i spetsen och öfvergå derifrån till en gren med alla dess characterer. Hos 
andra, och väl de flesta arterne, framkomma de nedre appendiculära delarne från stammen såsom blad 
(men vanligen större än grenarnes); de öfre antaga nästan redan från början form af grenar med obe- 
gränsad utveckling. Hos några Sargassum-arter (Heterophylla) framkomma luftblåsorne ofta i redan 

utvecklade blad; hos andra och i deras öfre delar utbildas de nästan från början såsom sjelfständiga 
delar. Man skulle om Sargasserne sålunda kunna säga att deras successiva metamorphos genomföres 
icke blott medelst efter hvarandra framkommande delar, utan äfven i samma delar under en deras 

fortgående utveckling. 
Relativt mera sällan förekomma hos Florideerne delar, som hafva bladens vanliga utseende. 

De mest bladlika torde finnas hos arter, som man fordom och till största delen ännu hänför till slägtet 
Delesseria. Hos vissa arter (D. simuosa) äro dessa blad pinnatifida, och en tydlig medelnerv med 
motsittande förgreningar genomgår bladskifvan. Under en period förekommer bladet sålunda begrän- 
sadt, och den inskurna eller sågade kantens tänder synas motsvara hvad som på liknande sätt före- 
kommer hos högre vexters blad. Men under en sednare period kan man få se kantens tänder och 
lacinier utskjuta och sjelfva öfvergå till nya blad. Hvad som förut varit en till bladfliken utgående 
sidonerv blir stjelk och medelnerv till ett nytt blad. Hos Del. Hypoglossum äro bladen vanligen, 
om icke alltid, fullkomligen odelade, och bladet synes hafva en relativt begränsad utveckling. När 
ett nytt blad skall bildas, framkommer detta såsom prolifieation från det gamla bladets costa. Stam- 
mar, som hos denna art förekomma ofta tydligt förgrenade, uppstå genom sammansmältande stjelkar 

och  medelnerver till förut befintlige och odelade blad. Och sådant är väl i allmänhet förhållandet 
hos arter, som tillhöra afdelningen Hypoglossum. Men hos några (D. dendroides, D. decipiens m. 1.), 
hos hvilka bladens vanliga längd knapt öfverstiger ett par tum, förekomma stammar och grenar, som 

kunna "få en fots längd. Bladen torde hos dessa hafva förmåga att tillvexa 1 spetsen, under det de 

nedre bladdelarne öfvergå till stammar. Åtminstone har jag på det material, jag haft att tillgå, för- 
gäfves sökt bevis för att de förlängda stammarne uppkommit genom sammankopling och samman- 
smältning af delar ifrån olika blad. | | 

Hos andra Florideer af många olika grupper återkommer ofta en form, som i den beskrifvande 
algologien vanligen betecknas såsom en frons pinnata med pinne och pinnmule af i viss mån olika 
character. Hvad man här kallat pinnule torde hos många kunna jemföras med blad, under det pinne 

motsvarade grenar; bladen characteriserades genom sin form och ofta strängt begränsade utveckling; 
grenarne voro obegränsadt tillvexande och i sin ordning sammansatta af blad och grenar. Såsom 
lemnande exempel härpå hänvisar jag till Polyzonia (Fl. amtaret tab. 76) och Leveillea (Decaisne fl. 
de Varab. pl. VI A.) Hos många synas de sålunda characteriserade delarne både naturligt och skarpt 
åtskiljde; men det gifves andra, hos hvilka motsvarande delar svika uti just de characterer, som man 

numera väl oftast anser såsom bestämmande för grenar och blad. Slägtet Ptilota förekommer mig i 

detta afseende serdeles lärorikt. 
Hos några arter (Ptilota Asplenioides, Pt. Hypnoides Harv. Ner. Amer. tab. 32 A) utvecklas 

nämnde delar mycket tydligt åtskiljda: bladen, med fullkomligt begränsad utveckling och bestämd 
form (folha falcata), anläggas regelbundet alternerande och i samband med den sig utvecklande stam- 
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spetsen; de utskjuta här, efter den vanliga typen för pinnat utveckling, som nya och i annan riktning 

än stammens fortvexande cellgrupper; grenarne, med relativt obegränsad utveckling, anläggas sednare 
än bladen, och icke i omedelbart samband med den sig utvecklande stamspetsen; de framkomma på 
den bladet motsatta sidan af stammen och midtför bladet, så att en gren och ett blad blifva hvar- 

andra motsittande. De synas uppkomma icke genom en från den axila cellraden utskjutande ny 
cellrad, utan, såsom det förekommit mig, såsom en från stammens cortical-lager utskjutande adventiv- 

gren. Hos den sterila vexten tillvexer grenen i början ofta obetydligt, hos den fertila är det grenen 
som förvandlas till bärare af fortplantnings-organerne. Hos den nya grenen förefinnes dess stamdel 
före bladet, och det första bladet utvecklas regelbundet på den yttre kanten af grenen (i förhållande 
till den stam, som bär grenen). Hos Ptil. asplenioides utgå stundom ifrån samma punkt 2:ne sterila 
orenar, hvilket synes styrka antagandet om deras adventiva ursprung, likasom hos den fertila vexten 

nya fruktgrenar kunna framkomma längs åt kanten, och ofta nedanför den sterilas utgångspnnkt. 
Hos Pi. asplenioides stå äfven bladen på längre afstånd ifrån hvarandra, och man påträffar hos den 
lätt grenspetsar, som icke bära andra delar än de tydligt alternerande bladen. 

Hos Piilota serrata finnas jemväl både blad med begränsad utveckling och grenar med obe- 
gränsad: bladen äro alternerande, och grenarne motsatta bladen; bladen uppkomma i samband med 

den sig utvecklande stamspetsen, grenarne anläggas sednare; på bladen, som anläggas hela i kanten, 
framkomma sedermera tänder, först på utsidan, sednare på insidan, som det synes genom vissa kant- 

cellers verksamhet; tänderne äro motsittande och till sin utveckling noga begränsade. Hos Pt. plu- 

mosa (Harv. Phyc. Br. tab. 80). som under vissa tillstånd kan synas förvillande lik den först i sed- 
nare tider nogare åtskiljda Pt. serrata, anläggas blad och grenar efter samma norm som hos denna; 

allt är lika, men tänderne på bladen äro djupare och få något mera form af syl-lika taggar än af 
sågtänder. Båda arterne äro således hvarandra mycket närstående. Men bladen hos Pi. plumosa, 

som först anläggas till sin utveckling begränsade, öfvergå sednare till fortvexande grenar; dervid 
blifva de nedre bladtänderne (här mera under form af syliika spetsar) oförändrade, under det de öfre 
utvexa och öfvergå till rachides som bära nya grenar och blad; ser man en något större gren i detta 
tillstånd kan man ännu i den olika längden af dess pinne spåra dessas olika ursprung. Hos Ptilota 
elegans (Harv. Phyc. Br. tab. 191) blifva blad och grenar hvarandra ännu mera lika; knappast kunna 
de åtskiljas annorlunda än att vissa, på nästan lika afstånd förekommande, grenar få en starkare ut- 

veckling än de mellansittande. 

Hos Piilota Bhodocallis (Harv. Phyc. austr. tab. 44), som likasom andra den antarctiske oce- 
anens arter har samtliga pinne (blad och grenar) alternerande, kan man svårligen på grund af olika 
uppkomst-sätt skilja mellan blad och grenar; efter omkring 7 pinne (på hvardera sidan) med begrän- 
sad utveckling följer en grenbildande, sålunda att den alternerar (likasom de odelta) med sina när- 
maste grannar. Grenar, så väl som enkla pinne, bildas i samband med den sig utvecklade stam- 

spetsen, och grenbildarne synas således knapt jemförlige med de andra arternes grenar. Från kanten 
af de odelta pinne utskjuta tänder, här under form af taggar, liknande dem hos Ceram. ciliatum; 
taggarne äro starkare på utsidan och anläggas der först, men framkomma äfven på insidan och stälda 
midt emot utsidans. På rachis finnes en tagg motsittande hvarje pinna, således på det ställe derifrån 
grenarne utgå på de nordiske arterne. På de grenbildande pinne finnas nederst 2:ne hvarandra mot- 
satta, nästan lika stora taggar; derefter blir den ena till tagg och den andra till pinna, och rachis 

bär sålunda alternerande pinne och taggar, så att en tagg alltid sitter midt för en pinna. På pa- 

ginalsidan af rachis förekomma derjemte mycket små (adventiv-) grenar, en midtför hvarje pinna, 

ofta på båda paginze, och med spetsarne vända alternerande åt höger och venster. Med dessa sed- 
nare synas fruktgrenarne hos Pit. Rhodocallis vara analoga. 

Inom det enda slägtet Ptilota har jag således några arter, der de såsom blad och grenar be- 
stämda delarne framträda i ställning, uppkomstordning, form och utvecklingsförmåga mycket tydligt 
differentierade; men hos andra arter (Pt. plumosa), der tydligen motsvarande organer förekomma, är 
den begränsade utvecklingen hos bladen sednare öfvergående i en relativt obegränsad; hos åter andra 
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(Pt. Rhodocallis) synes knapt mera än ett slag af organer (motsvarande de andres blad) komma 
till utveckling; det andra, som får en relativt obegränsad utveckling hos andra arter, synes, att 
dömma efter platsen midtför bladet, vara reduceradt till en tagg. Men vissa af det enda slaget 

delar som utvecklas, uppträda i stället här som grenbildare och få en relativt obegränsad utveckling, 

under det de flesta bibehålla sin strängt begränsade. Förhållandet hos Ptilota synes således starkt 

tala för den åsigt, att man icke kan bestämma Florideernes organer såsom blad och grenar efter cha- 
racteren af begränsad eller obegränsad utveckling, och väl icke heller efter bladens uppkomst i sam- 
band med den sig utvecklande stamspetsen, och grenarnes framkomst sednare, enär det gifves vissa 
arter der samma ordning för utvecklingen icke förefinnes. 

De delar som hos olika Ptilota-arter förekomma såsom mer eller mindre differentierade blad 
och grenar, de återfinnas hos många andra Florideer på ett analogt, eller på andra sätt stundom ytter- 

ligare modifierade. Hos Phacelocarpus (jfr tab. XXIII fig. 2 Harv. Phyc. austr. tab. 163) förekomma 

dels indefinit tillvexande pinne (grenar), dels pinnule under form af enkla taggar (blad). Dessa blad 
framkomma regelbundet alternerande i samband med den sig utvecklande stamspetsen; något sed- 
nare, fastän mycket snart efterföljande, framkomma anlagen till grenar, en midtför hvarje blad, på 

motsatta kanten af rachis. De flesta af dessa gren-anlag komma hos den sterila vexten icke till vi- 
dare utveckling; hos den fertila är det grenanlagen som ombildas till frukter. Hos Phac. compla- 
natus (Harv. Phyc. austr. tab. 252) framkomma bladen regelbundet alternerande, och mellan de flesta 
nästan saknas spår till grenanlag. Här och hvar synas dessa sedermera, likasom trängande sig fram 

motsittande ett blad och skjutande ut snedt mera på den ena eller andra paginalsidan; på den sig 

utvecklande grenen är det första bladet utåt- eller nedåtvändt, och anlägges sednare än den nya gre- 
nens rachis. Men frukterne hos denna art få sin plats på bladen och icke på transformerade grenar. 
Hos Bonnemaisonia (Harv. Phyc. Brit. tab. 51) föregår utvecklingen af pinne, pinnule och frukt- 
grenar hufvudsakligen på enahanda sätt som hos Phacelocarpus. Hos Delisea (Harv. Phyc. austr. 
tab. XVI och CXXXIV), med liknande habitus, är deremot förhållandet i viss mån olika. Efter en 

viss följd af pinnule (blad) med begränsad utveckling följer en pinna med obegränsad. Båda an- 
läggas i samma följd; men grenbildaren skiljer sig från den enkla pinnulan derigenom att den mycket 
snart bär anlaget till den nya grenen straxt ofvanom sin egen bas på den inre sidan. Det blad, 
hvaraf den ursprungligen består, och som tillhör modergrenens bladföljd och framkommer i samband 

med den, blir på grenen dess nedersta nedåtvända blad, så snart det ofvanom dess bas uppkom- 
mande grenanlaget börjar utvecklas vidare. Då således stödjebladet här är äldre än dess grenbil- 
dande knopp och ursprungligen tillhör modergrenens bladserie, så skulle man här möjligen kunna 
tala om ett slags sympodial bildning af grenen. 

Hos Polyzonia förekomma grenar och blad såsom tydligt åtskiljda organer, bladen till sin 
form stundom (P. cuneifolia Fl. amt. tab. 76, P. adiantiformis Decaisne Voy. Venus pl. 2 fig. E; P. 

elegans Harv. Ner. austr. tab. 28) mycket tydligt bladlika, hos andra (P. flacceida, P. incisa Harv. 
Phyc. austr. tab. £2) mera liknande grenar. Hos alla framkomma bladen regelbundet alternerande i 
samband med den sig utvecklande stamspetsen, utgående ifrån hvartannat led på stammen. Gren- 
anlagen bildas emellan de 2:ne hvarandra närmaste bladen, vid det stamled som icke bär blad och 

framkommer här på samma sida som det närmast undre bladet. De appendiculära delarne följa således 
på samma sida 2 och 2 på hvarandra, sålunda att den nedre är ett blad med strängt begränsad utveck- 

ling, den öfre en gren med mera obegränsad. Spherosporerne utbildas inom de redan något sammansatta 
grenarnes nedre axila del, som öfvergår till ett hos olika arter något olika bildadt stichidium. Hos 

den sterila vexten förblifva många gren-anlag outvecklade, andra förlängas till sammansatta grenar. 
Hos de nu anförda exemplen förefinnes en mer eller mindre starkt iögonfallande olikhet i 

form hos de olika delarne, som väl kan synas mera berättigande att antaga det ena slaget för blad, 

det andra för grenar. Andra exempel förekomma, der en olikhet finnes i delarnes relativt begrän- 
sade eller obegränsade förmåga af utveckling, utan att vara förenad med en tydligare olikhet i form. 
Så finnes hos Ballia callitricha (tab. III. fig. 3 och 5) 2:ne slag af ”grenar”, hvilka hos det ena med 
relativt begränsad utveckling afslutas med ett spetsigt toppled, hos det andra med mera obegränsad ut- 
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veckling afslutas af ett trubbigt. De förra synas utbilda pinn& och pinnule under en utvecklingsperiod, 

det andra under flera och torde förekomma helst på de öfre delarne af rachis. På äldre exemplar är 
skillnaden emellan delarnes uppkomst på de olika grenarne mindre märkbar. Men under vissa pe- 
rioder äro de äldre grenarne nedtill ofta nakne; när på sådane exemplar nya grenar utskjuta, fram- 

träda båda slagen nästan såsom enkla trådar, och trådarne äro ledade på enahanda sätt genom trans- 
versala diaphragmer, men toppleden äro tydligt olika. Man kan i detta tillstånd stundom få se alla 
de nedre trådarne på rachis försedda med en spetsig toppeell, alla de öfre med en trubbig, och 

denna skillnad förefinnes innan ännu någon pinnula framskjutit på trådarne, hvilka således redan från 
början synas vara bestämda till en olika utveckling. Snart framskjuta pinne och pinnule så väl på 
det ena som på det andra slaget af trådar, men de nedres (med spetsiga toppled) få i allmänhet en 
längd som är mindre än de öfres (med trubbiga), hvilka utvexa vidare och blifva till rachides för 
längre grenar. Hos den fertila vexten förekommer ett tredje slag af orenar: kring stammarnes ge- 
nicula utvecklas nemligen successivt ett cortical-lager (jfr Tab. III fig. 6 och 7), och från dettas celler 

utskjuta trådar, som både till form äro olika och slutligen få funcetionen att blifva fruktbärare. — Hos 
andra Ballia-arter (jfr Harv. Phyc. austr. tab. 36 & 212), Callithamnion- (Harv. Il. c. tab. 227) och 
Piilota- (?) arter (jfr Harv. l. c. tab. 227) förekomma motsvarande olikheter i utvecklingens begräns- 

ning på grenar, som stundom mindre afvika ifrån hvarandra i form än genom sin olika ställning på 

rachis. Hos flera Dasya-arter kan man jemväl skilja grenar af flera slag; hos den vanliga D. coc- 

cinea äro de nedre pinne på hvarje gren enklare än de följande, och få i de flesta fall icke någon 
vidare utveckling; de följande utvecklas mera, i det rachis, med en polysiphonisk structur, får de late- 

rala pinnule monosiphoniska. På en rachis, som utvecklats till längre gren, kan man ofta ännu skilja 
de olika slagen af pinn&e, de nedre med sin svagare, de öfre med starkare utveckling. Hos D. coc- 

cinea förekomma derjemte kortare pinne (jfr Tab. XXKXII fig. 25), som utgå ifrån cortical-lagret, 
äro sednare bildningar, och ofta genom sin plats midt emot de vanliga pinne lätt åtskiljas. Anta- 
gandet af en här förekommande sympodial bildning synes mig knapt berättigadt. 

Hos några Florideer synas de båda slagen af organer nästan ombytt vissa characterer. De 
egendomligt bildade slägtena Cliftonea (Harv. Phyc. austr. tab. 100 & 279) och Claudea (Harv. ll. c. 

tab. 1) hafva nemligen vissa, mera blad liknande, delar med relativt obegränsad tillvext hos den ofta 

inrullade spetsen; andra, stundom blad, stundom grenar mera liknande deiar, som hafva en mycket 

begränsad tillvext. Hos Cliftonea hafva de indefinit tillvexande större bladen en på längden genom- 
löpande hufvudnerv, som från ena kanten synes utskjuta i en smal lamina; på den andra bär den en 

dubbel rad af små, blad liknande delar hos Cl. Lamourouwzxit, at mera grenlika hos Cl. pectinata — 
dessa sednare med strängt begränsad utveckling. Hos Claudea tillvexa de primära bladen, ombildade 
till de stora sabel-lika bladens costze, relativt obegränsadt; de derifrån utskjutande secundära pinne, 
deraf de första serierne mera hafva bladform, de sednare nästan reducerade till trådlika costa — få der- 

emot en begränsad utveckling. 

De sålunda från mycket olika grupper hemtade exemplen torde tillräckligen ådagalägga att flera 

af de characterer. som man vanligen användt för de olika yttre delarnes åtskiljande hos vexterne, 
knappast torde kunna anses hafva någon större allmängiltighet hos Florideerne. Det gifves Flori- 
deer, som i mycket efterhärma högre vexters blad; andra som hafva en trind, mera stamlik frons. 

Men knappast torde den olika formen berättiga att antaga de flata delarne af de förra vara af annan 
natur än de trinda delarne af de sednare. Mellan extremerne af de olika formerne vore det lätt att 
uppsöka en lång rad af öfvergångsformer. Stammar — såsom bärare af andre delar — kunna upp- 
komma på mycket olika sätt; och grenar och blad, för så vidt de bestämmas efter den yttre formen, 
vexla 1 ställning hos olika arter. Hos många synas delarne kunna skiljas genom den defnita eller 
indefinita utvecklingen; hos andra, och ofta mycket närstående, sviker äfven denna character; det 

gifves stam- och gren-lika delar som synas hafva en relativt begränsad, och blad-lika som synas 
hafva en relativt obegränsad förmåga af vidare utveckling. Bladlika delar kunna utbildas hos några 
i strängt samband med den sig utvecklande stamspetsen, men sådane kunna bildas adventivt hos 

andra, och grenlika delar förete motsvarande modificationer hos andra. 



28 J. G. AGARDH, FLORIDEERNES MORPHOLOGI. 

Man kunde nu väl söka afgöra alla häraf uppstående frågor på det sätt, att man förklarade 
Florideernes olika former såsom mera obestämda bildningar af en thallus, hos hvilken de delar, som 

man hos högre vexter särskiljer, ännu icke differentierat sig. Men man glömmer väl då att äfven de 

högre vexternes delar knappast heller öfverallt kunna bestämmas efter vissa genomgående characterer. 
Det gifves hos dem, lika väl som hos algerne, indefinit tillvexande stammar, som uppkomma genom 
sammansmältning af relativt begränsade delar. Form och delarnes anordning vexla äfven hos olika 
vexter. Både rötter och grenar kunna framkomma som adventiva bildningar, och man kommer väl 

allt mera ifrån att försöka vidhålla den character af olika utvecklingssätt, som en gång framstäldes 

såsom den både allmänt giltiga och allena bestämmande. 

II. Florideernes struetur. 

6. Om cellmembranens beskaffenhet och Florideernes cuticula. 

Af de flesta vexter kan en afskuren gren hålla sig icke blott frisk, utan under vissa omstän- 

digheter äfven tillvexa, om den med sin afskurna ända är nedsänkt i friskt vatten. Hos många alger 

är icke förhållandet detsamma. Man kan på stranden ofta se lösryckta exemplar af större former, 
som med sin ena del ligga torkade på klippan, under det de med den andra nedhänga friska i vattnet; 
är vattnet lugnt, så torkar den öfver vattnet varande delen efter en viss, dock mindre bestämd, gräns ifrån 

den nedsänkta. Upphänger jag i en skål ett friskt exemplar af en findelt art (Delesseria alata) vid de 
med en bomullstråd tillhopabundna grenspetsarne, så att hälften blir nedsänkt och andra hälften öfver 
vattenytan, så uppdrages vattnet emellan de sammanträngda grenarne, och den helt och hållet öfver 
vattnet befintliga bomullstråden blir våt, under det utskjutande grenspetsar äfven nedanför tråden 
torka och krympa samman. Dessa förhållanden torde antyda att Florideerne äro dåliga ledare för 
vatten; det är ett utanför vexten liggande fenomen att vattnet uppdrages emellan de sammanbundne 
grenarne; att bomullstråden blir våt, under det grenspetsarne torka, måste antyda en väsendtlig olik- 
het i de sammansättande delarne, och denna olikhet kan sannolikt härledas derifrån att bomullstrådens 

fibrer äro fasta, under det den i vattnet nedhängande vextens cellväggar äro mera gelatinösa. Såsom 
sådane uppsupa de med lätthet vatten, men fortleda det obetydligt. Det torde vara af vigt att er- 
indra sig denna beskaffenhet hos Florideernes cellväggar, om man vill förstå många förhållanden i 
deras lif. 

Redan SCHLEIDEN uppgaf att vextslem (”Pflanzengallerte”) bildade cellväggarne hos de fleste 
Fucoideerne (Grundez. Ed. 11. p. 171). Han beskref sjelfva ämnet, såsom 1 torkadt tillstånd varande 
hornartadt eller cartilaginöst; fuktadt sväller det ut, blir geléartadt och fördelas småningom helt 

och hållet i kallt vatten. Rent är det vattenklart, upplöses (eller endast fördelas?) i varmt och kallt 
vatten likasom i kaustikt kali; emot alkohol och zether, feta och etheriska oljor är det ogenomträng- 

ligt; för jod förblir det ofärgadt. Å ena sidan öfvergår det genom flera mellanstadier till membran- 
ämne i Fucoideernes cellmembran, å andra sidan i stärkelse. Enär KÖTZING gjort skillnad emellan 
”gelin”, ”pflanzengallerte” och ”slem”, så anmärker SCHLEIDEN att de sålunda åtskiljde ämnena en- 
dast torde vara olika hydrat-tillstånd af samma grundämne. Hvad SCHLEIDEN förstod med Fucoi- 
deer är icke klart; han citerar ”Lichen carragheen” (= Chondrus crispus) såsom innehållande det 

beskrifna ämnet. Florideer måste sålunda varit inbegripne bland hans Fucoideer. 
Utan tvifvel är cellväggarnes beskaffenhet i det antydda afseendet olika hos olika alger. Hos 

flera af de gröna algernes högre former synes cellmembranen hafva en större fasthet och egenskaper, 

som synas mera öfverensstämma med vanliga cellmembraners. Hos t. ex. Caulerpa och i allmänhet 
hos många Siphoneer är membranen serdeles fast: man kan slita i den utan att få den sönder. Den 

består likasom hos Conferverne af talrika lameller, afsatta den ena innanför den andra; men dessa 

äro, både såsom friska och när de efter torkning uppblötas, tunna och likasom torra, utan benägenhet 
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att svälla ut. Stundom kan man draga dem ifrån hvarandra utan större svårighet. Sliter man i en 

sådan membran kan man få se den likasom upprispad i trådar. Algsamlare hafva väl ofta sett huru 

stora Conferva-massor kunna, sedan vattnet deri de vuxit uttorkat, ligga sammanfiltade torra. Man 

har också böcker tryckte på papper, som blifvit fabriceradt af Conferva-trådar: Die älteste Urkunde 

der papier-fabrication in der Natur entdeckt, von G. A. Senger 1799. 

Hos Florideerne tyckes cellmembranen i allmänhet hafva en annan beskaffenhet än hos de 

nämnde gröna algerne: den synes likasom mjukare och mera slemmig. Cellväggarne hafva ofta be- 

tydlig tjocklek och bestå synbarligen äfven här af talrika lameller. Emellan ledernes färgade endo- 

chrom på en articulerad alg förekomma diaphragmerne ofta såsom hvita eller pellucida bälten, stun- 

dom af mycket betydlig tjocklek. Genom torkning krympa väggarne starkt samman; lägges ett tunnt 

genomsnitt af ett torkadt exemplar i en vattendroppe, så ser man tydligt hur det förstoras och cell- 

membranerne svälla ut till en betydlig tjocklek; utvändigt synes det omgifvet af en ljus, nästan vatten- 

klar kant, som synes likasom omsluta de ytterste cellernes membraner !). När ett större exemplar 
torkas på vanligt sätt, minskas dess storlek ofta högst märkbart; men både det hela och de särskilda 

cellerne återtaga bättre än hos andra alger sitt lefvande utseende och svälla hos många nästan elastiskt 
ut till sin friska gestalt, när de såsom torkade åter nedsänkas i vatten. Den beskrifning SCHLEIDEN 
ger på det ämne, deraf Fucoideernes cellmembraner skulle vara bildade, passar bättre in på Flori- 

deerne ?) än på någon annan alg-grupp. 
Men hos olika Florideer framträda dessa förhållanden mer eller mindre tydligt. Hos Deles- 

seria-, Ceramium- och Callithamnion-arter, många Rhodomelee o. s. v. närmar sig cellmembranen 
mera den hos mjukare vexter vanliga. Den friska vexten torkar också hos dem hastigare och bibe- 
håller såsom torkad kanske också något mera sin form. Ett tunnt snitt af ett torkadt exemplar 
sväller i vatten jemnare och väl äfven långsammare ut; uppblötadt bibehåller det sig relativt ganska 
länge, och utan att cellväggarnes membranösa beskaffenhet märkbart förändras. Den omgifvande 
yttre ljusa kanten följer nogare de särskilda yttre cellernes contourer och man får här lätt föreställ- 
ningen, att den hela vexten inklädande, såsom en ljus kant synbara cuticulan endast utgör samman- 
fattningen af de sammanstötande cellernes yttre membran-lameller. Vid tillsats af jod har jag stun- 
dom sett membranerne hos hithörande vexter antaga en ljusare gul- eller mörkare brun-aktig färg. 
De synas jemväl utåt ofta vara fastare till consistens (mera cuticulariserade) och vid stark förstoring 

synes ytan ofta skroflig, stundom fakig eller upprispad, hvilket möjligen antyder att den i äldre till- 
stånd och antagligen successivt afbladas. 

I motsats till de nämnde gifves det andra (Gloiopeltis, Iridea, Gigartina, Grateloupia, Schey- 
menia, Nemastoma-arter 0. s. Vv.) hos hvilka cellmembranerne äro märkbart mera slemmiga. Den 
friska vexten torkar långsammare, likasom qvarhöll den vattnet mera, och sammankrymper i allmän- 
het starkare vid torkning. Hvar och en som gjort försök att preparera förut torkade exemplar af 
många nämnde slägtens arter, torde hafva erfarit huru sådane knapt hinna genomblötas innan de 

börja upplösas och öfvergå till en slem-massa. Hinner man ock utbreda ett sådant exemplar på ett 

pappersblad, så upplöses dock ofta dess structur under torkningen (i hög grad så hos t. ex. Nema- 
stoma pinnata Harv.) Likasom en svamp uppsupa de vatten, och i det uppsupna vattnet ditHueras 
membranerne. Skär man af ett torkadt exemplar ett tunnt snitt, så ser man detta vidga sig, krökas 

1) Det är väl kändt att många alger med lätthet fästa fast vid det pappersblad, på hvilket de såsom friska eller åter uppblötade 
prepareras för herbariet. Detta beror kanske delvis på papperets beskaffenhet, men väl förnämligast på det slemmiga hylle, 
som omgifver Algen. Sammandrages vexten starkt vid torkningen, så är lätt begripligt att den icke fäster vid papperet (Gigar- 
tina-arter); men samma vext kan fästa mycket starkt, om cellmembranerne börjat upplösas och förlorat sin spänstighet. På 
sämre och olimmadt papper bibehåller sig algernes structur bättre, sannolikt emedan detta uppsuper och bortleder vattnet ifrån 
vexten, innan den hinner upplösas. 

?) Om man till ett tunnt snitt från ett torkadt exemplar af någon Floridé, som fått utbreda sig i vatten på objectglaset, tillsätter 
en droppe saltsyra, så sväller mycket snart praeparatet ut och cellerne återfå nästan fullständigt den form de haft som lefvande. 
Förhållandet synes.icke vara detsamma med praparat af andra alger. En Mesogloia eller Leathesia, som är lika rik på gela- 
tina som Helminthocladiaceerne, förhåller sig vid lika behandling mycket olika. Syran synes knapt utöfva något som helst in- 
flytande på de sammanfallne cellerne. Lika litet vidgas de mera fasta membraner, som förekomma t. ex. hos Anadyomene, Cau- 

- lerpa 0. 8. v. vid tillsats af syra. Det vill således synas som Florideernes gelatina eller dera cellväggar utmärkte sig genom 
egenskaper, som icke finnas hos andra alger. 
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och vridas nästan ögonblickligt när det nedlägges i vattendroppen. Den inre väfnaden, hvars celler 

ofta äro nätlikt sammanfogade, upptager vattnet hastigare, än det yttre lagret; när det inre starkt 

utvidgas, får det yttre lagret utseendet af att hafva sammandragits; 1 preparatet ser man sålunda 

ofta yttre kanten af det corticala lagret sammandragen till en central ring, derifrån den utsvälda och 

söndertrasslade inre väfnaden synes radierande utgå. Förvaras ett sådant preparat blott en eller 
annan timma, så synes det ofta redan vara i fullt upplösningstillstånd; dervid visar sig att de inre och 

äldre cellerne upplösas först; sedan följa de subceorticala och corticala — i motsats till hvad som väl 

kunde förmodas, nemligen att de äldsta borde hafva den största motståndskraften. Antagligen beror 
väl detta derpå, att det hos dessa vexter vanligen mycket ymniga slemlager, som omgifver de yttersta 

cellerne, något långsammare åter upptager vatten, och derför äfven längre skyddar det corticala la- 

grets ofta små och talrika celler. Öfverallt, der detta yttre lager är något starkare utveckladt, före- 

kommer det såsom en nästan sammanhängande slemhylsa, som omgifver hela vexten; och denna bi- 
behåller alltid, så vidt jag erindrar mig, sin genomskinligt hvita färg oförändrad, äfven vid en star- 
kare tillsats af jod. 

Lägger man ett torkadt exemplar af en intensivt färgad art, hos hvilken cortical-cellerne äro 
omgifne af ett sådant starkt utbildadt gelatina-lager (t. ex. Callophyllis Hombroniana) i sprit, utan 
att exemplaret förut varit uppblötadt 1 vatten, så bibehåller sig den intensiva färgen utan märkbar 
förändring i månader och sannolikt huru länge som helst, antagligen derföre att det färgade endo- 

chromet är skyddadt af det omgifvande, i sprit sig icke upplösande gelatinösa lagret; uppblötes der- 
emot ett torkadt exemplar af samma vext först i vatten, och nedlägges derefter i sprit, så försvinner 
färgen inom några dagar och exemplaret blir lika urblekt som de flesta alger, hvilka, uppkastade på 

stranden, der ömsevis utsättas för regn och solsken. Läggas lefvande exemplar af Florideer i sprit 

(Rhodymenia palmata, Delesseria alata) så förlora de jemväl mycket snart sin röda färg. Hos vissa 
Rhodomelee (Rytiphlea tinctoria, Vidalia spiralis, V. volubilis), som omgifvas af fastare och mindre 
slemmiga membraner, har jag sett i sprit nedsänkta, förut torkade exemplar bibehålla sin färg antin- 
gen dessa nedlagts torra eller förut uppblötade i vatten. Membranerne hafva således tydligen vissa 
olika egenskaper hos olika Florideer. 

Men det är icke blott hos olika vexter som olikheter förekomma i membranens beskaffenhet; 

flera förhållanden synas visa, att i någon mån motsvarande förändringar förekomma äfven hos samma 

vext under olika tillstånd i dess lif. Så möjliggöres hos de gröna algerne sporidiernes utträngande 
ur modercellen genom en föregående förändring af membranen på bestämda ställen af den fertila 
cellen: vid midten af leden hos många enkla Conferver (Lychete J. Ag.); hos de greniga Confer- 
verne straxt nedom ledeellens öfre diaphragma; hos Bryopsis nedanför grenspetsen. Den hos alla 
dessa vexter relativt serdeles fasta membranen utbugtas något på dessa ställen, och blir småningom 

här likasom uppluckrad och öfvergår väl slutligen till ett slemhylle, som de inom cellen rörlige spo- 
ridierne då förmå genomtränga, Vid foecundationen af en Vaucheria uppluckras på samma sätt de 
activa delarnes membraner och öfvergå till en slemmig consistens, så att de här kunna afsöndras eller 
genombrytas af de befruktande organerne. När kapselfrukten af Nemalion (Tab. XXIX fig. I. b.) 
är fullt mogen utgöres den af korta, utåt något klubbformiga trådar; inom hvarje toppled af dessa 
utbildas ett gemmidium, som slutligen utkastas nästan elastiskt ifrån den klubbformiga trådens ända; 
Här bibehåller väl den fertila cellens nedre del sin relativt fastare elastiska consistens, under det den 

något utsvälda ändan uppluckras för att lemna genomgång åt det genom den nedre membranens 
tryck utkastade gemmidiet. Och på liknande sätt torde ur Keramidiernes fertila trådar gemmidierne 
i allmänhet uttränga ur den qvarblifvande cellhylsan (Tab. XXVI fig. 3). Åfven sporerne synas hos 

många Florideer uttränga på bestämdt ställe ur modercellen, som väl här uppluckrad och af mera 
gelatinös beskaffenhet lemnar genomgång för de 4 ofta samfäldt utglidande sporerne. 

Äfven i den vanliga vegetativa cellen föregå väl förändringar i membranens beskaffenhet under 

vissa perioder af dess lif. Af MouHLs observationer på Conferva glomerata är det redan längesedan 
kändt, att ledcellerne (de genom toppceellens delning ifrån den afskiljda), sedan de en gång uppnått 

sin normala längd, icke vidare tillvexa i samma riktning. Det är jemväl i den beskrifvande algolo- 
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gien antaget nästan såsom axiom, att förhållandet emellan längd och tvärdiameter hos ledade arter 

är ett för hvarje art temligen constant. Men den sålunda till sin tillvext i samma riktning afslutade 
ledeellen kan dock sedermera i annan direction utskjuta och förlängas till en ny gren, och detta på 
ett bestämdt och äfven för olika arter nästan alltid samma ställe — nemligen på sidan nedanför led- 
cellens öfre diaphragma (Tab. III fig. 2 och 5). Hos några arter sker ett sådant återupptagande af 
tillvext och utveckling i hvarje ledceell; hos andra i hvar annan o.s.v. Hos några sker upptagandet 
af tillvexten aldrig mera än på ett ställe, hos andra nästan samtidigt på tvenne, eller successivt på 
än fera uti den bestämda zonen för utvecklingen. Är det nu riktigt, att cellulosa-membranen af- 

sättes ifrån primordialsäcken och utgör likasom den yttre stelnade producten af den lefvande inre 

cellen, så är det utan tvifvel ett moment väl förtjent af uppmärksamhet, att den grenbildande cellen, 
hvars utveckling syntes afslutad, skulle efter någon tids hvila begynna en ny utveckling från ett 
enda, eller från flera ställen af sin redan fasta membran. Om man uti den alltjemt tillvexande topp- 
cellen har lättare att förutsätta en den yttre membranens alltjemt fortfarande lifsverksamhet, hvar- 

igenom upptagandet och assimileringen af nya delar befordras, så gäller detta knapt om ledcellen, 
hvars tillvext redan syntes vara afstannad. Dess redan mer eller mindre fasta membran måste väl 
då antagas undergå någon förändring, och måhända sker detta derigenom att på det ställe, der den 
nya grenen skall uppstå, den småningom uppluckras; uti den utskjutande spetsen synes också ofta 
en lifligare färg, antydande en kraftigare verksamhet. 

De anförda exemplen synas visa icke blott att cellmembranen kan hos olika arter hafva en 
olika beskaffenhet, utan äfven att den hos samma vext kan till följe af lifvets egen verksamhet för- 
ändras, antagligen för att motsvara olika behof. Den anlägges tunn och mjuk, får hos några be- 
stämda contourer, hos andra likasom mera obestämda; den tillvexer med nya lager, blir än fastare 

och mera cuticulariserad, än mjukare och mera utsvällande; och den redan så att säga stelnade och 

i sin tillvext afslutade membranen kan åter uppluckras, blifva likasom åter lefvande och tillvexande. 

Att lifvet begagnar på det ena stället kanske mera chemiska, på det andra möjligen mera mekaniska 
medel för förändringarnes frambringande, hindrar väl icke att dock anse verkningarne såsom pro- 
ducter af lifvet och åvägabragte för dess ändamål. 

Hos de redan anförda exemplen är det blott på vissa ställen, eller under vissa perioder, som 
dylika förändringar af cellmembranen synas föregå. Det gifves andra exempel, der den nybildade 

cellmembranen knapt hinner antaga sin vanliga membranösa beskaffenhet, förrän den redan ombildas, 

i det den ofta öfverföres till ett gelatinöst hylle: så hos Nostochineerne, der den ymnigt förekom- 
mande gelatinan, som omsluter skiljda eller sammanhängande colonier af lefvande celler, synes vara 
en produkt af talrika cellgenerationers verksamhet. Hos Nostoc-arterne är det genom THURETS ob- 

servationer redan längesedan kändt, att en fortplantning sker genom små korta trådar, bvilka bestå 

af ett mindre antal radade celler, uppkomne genom celldelning och omslutne af en yttre gemensam 
membran. Under det celldelningen: alltjemt fortgår, skjutas cellerne i olika riktningar och de för- 
brukade modercellernes membraner försvinna i den successivt bildade gelatinan. Hos Palmella-for- 

merne kan man spåra modercellernes membraner. under flera generationer, de näst yngste såsom ännu 

urskiljbara hinnor, de äldre försvinnande successivt; de äldste bilda det för hela colonien gemen- 
samma hyllet af oorganiserad gelatina. Man ser derföre också cellerne än enstaka, än grupperade 2, 
eller 3, eller 4 inom gemensamma membraner. Den egendomliga kapselfrukt, som förekommer 

hos en del Florideer, och som redan tidigt betecknades med namnet Favella (Tab. I fig. 17—20), 
har i sitt bildningssätt en icke ringa likhet med Nostochineernes coloni. Den uppkommer från en 
eller flera moderceller af vanligt utseende genom repeterad celldelning, fortgående i olika riktningar, 
hvarunder modercellernes successivt förbrukade membraner synas öfvergå till en slemmig massa, 
hvari den sist framkommande generationen af dotterceller ligger inbäddad, och hvars yttersta del om- 
gifver hela frukten likasom med ett slemmigt lager. Hos de talrika Florideer, der ett mera märk- 

bart yttre gelatinöst lager synes omkläda hela vexten, förekommer oftast ett cortical-lager (Tab. IV. 

fig. 9 b.) som består af verticalt ifrån det inre lagret utgående trådar, i hvilka en stark cellförökning 

och tillvext måste fortgå. Likasom hos Nostochineerne, så synas ock hos de antydda Florideerne de 
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ständigt uppkommande och snart förbrukade modercellssmembranerne öfvergå till det lager af oorga- 
niserad gelatina, som omgifver dessa vexter likasom med ett yttre genomskinligt hylle. Betraktar 
man ett tunnt snitt af sådane Florideer under tillräcklig förstoring, så ser man de inre och äldre 

lederne i cortical-lagrets trådar, hvilka i allmänhet väl icke vidare delas, försedda med en tydlig 

membran, under det i de yngste och ytterste lederne man väl ser membranens tydliga begränsning 

inåt (mot endochromet), men gränsorne utåt ofta otydliga och cellerne nästan sammanflytande i den 
yttre slemhylsan. Från ytan ser man cellerne (trådarnes yngsta spetsar) ofta stälda 2—3—>4 tillhopa, 
antydande grupper som ännu sammanhållas af icke oblitererade moderceller, derifrån dottercellerne 

utskjutas. Hos Florideerne synes således det yttre oorganiserade lagret af gelatina vara likasom hos 

Nostochineerne en product af de successiva cellgenerationernes verksamhet; hos båda synes ock 
detta yttre lager hafva ungefär liknande consistens, och sannolikt snarlika skyddande functioner för 
de omslutne cellernes lif. 

Hos många Rivwlarieer och vissa Oscillatorieer ser man äfven tydligt huru nya cellmembraner 
successivt afsöndras för att tillhopa bilda den yttre slida, deri den egentligen lefvande tråden ligger 
inbäddad; hos Osecillatorieer ser man under vissa perioder den inre tråden och den yttre slidan i 
intimt samband, under andra ser man kortare trådstycken med tillrundade ändar åtskiljas, likasom 
vore de fria, och glida åter tillsamman; man ser dem glida ut ur slidans öppning och utkomna röra 

sig fram och tillbaka med en ytterst långsam rörelse. I det den omgifvande slidan alltjemt här 
tyckes tillvexa inifrån, synes den förbrukas utåt, och här afbladas eller upprispas i trådar, som hos 
några äro serdeles tydliga. Uti de yngsta af slidans membraner ser man ännu antydningar af den 
lefvande trådens organisation, under det hela den yttre slidan förekommer såsom ett oarticuleradt 
men skiktadt skyddande yttre lager åt den inre lefvande tråden — man vore frestad att säga såsom 
snäckskalet åt det lefvande djuret. Hos Oscillatorieer och Rivularieer bibehåller den yttre slidan 
mera strängt den inre trådens form; hos Nostochineerne öfvergå de förbrukade cellmembranerne 

mera omedelbart till det yttre likasom oorganiserade hyllet. Hos både Rivularieer och Nostochineer 
har detta för hela colonien gemensamma hylle stundom sin mycket bestämda yttre form, så att det 

förekommer nästan såsom vore det oberoende af de inre coloniernes tillvext och förökning. 

Har detta yttre hylle, denna hos vissa familjer såsom ett mycket märkbart yttre lager före- 
kommande betäckning utan tvifvel en vigtig function i dessa vexters lif, och har denna betäckning 

sin temligen tydliga motsvarighet i vissa Florideers yttre slemlager, som väl jemväl torde hafva sin 
vigtiga bestämmelse, så kan det väl väntas att det äfven har sin bestämda betydelse hos de andra 
ofvanför omnämnda slägtena, hvilkas yttre betäckning är fastare och mera membranlik. Betraktar 
man vid starkare förstoring ett snitt af t. ex. Delesseria alata, så ser man den yttre genomskinliga 
membranen bestå innerst af lameller, som noga angifva cellernes contourer; utåt öfvergå dessa i skik- 
tade lager, deri hvarje spår af de omslutna cellernes form försvunnit, och ytterst slutligen likasom 
en kant, eller likasom en knapt märkbar hinna, som förekommer något mörkare och ojemn på ytan, 

med här och hvar likasom upprispade flingor. Jag har trott mig kunna antaga denna yttersta hinna 
vara den annars pellucida cuticulans yttersta, hämifierade och i mindre flakor småningom afsön- 
drade lager. 

Äro dessa antaganden riktiga, så torde hos Florideerne öfverallt förekomma en yttre betäck- 
ning, bestående af ett oorganiseradt lager, som hos några antager form af en nästan slemmig hylsa, hos 
andra förblifver mera membranlikt, och kanske längre bibehållande sitt skiktade utseende. Deri det 

yttre cell-lagret sjelfva cellens verksamhet synes mindre afse bildandet af ständigt nya celler, och 
likasom mera begränsas inom egen rymd, der afsättas ständigt nya lameller, den ena innanför den 
andra, och väggarne synas här bestå af mera fasta membraner; endast de yttersta lagren synas här 

öfvergå till den oorganiserade cuticula, som utgör dessas yttre betäckning. Der åter en stark ny- 
bildning af celler föregår, der synas modercellernes membraner knapt hinna antaga en fastare con- 

sistens; modercellernes ännu mjuka och mera slemmiga väggar synas likasom mera omedelbart öfver- 
föras till det gelatinösa hylle, som hos sådane former synes omgifva hela vexten. Uti det ena fallet 
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som i det andra torde det kunna antagas att detta yttre lager alltjemt tillvexer inifrån, under det att 
dess äldsta delar utåt alltjemt förbrukas eller successivt försvinna !). 

Genom MOouHLs observationer på Conferva glomerata är det kändt, att trådens tillvext i längd 
sker genom toppledets tillvext och delning. Det odelade första toppledet omgifves af cellens pri- 

mära membran, som i detta stadium äfven är hela vextens allmänna. Vid den första delningen får 
så väl det nya toppledet som den första ledeellen hvar sin särskilda (secundära) membran; vexten 
har således nu en yttre (vextens allmänna), och en inre, hvarje cell särskilt tillhörande membran. 
Den yttre fortlöper oafbruten utöfver båda de nybildade cellerne, likasom den betäcker det mellan 

båda befintliga intercellular-rummet. Då det nybildade toppledet fortvexer på samma sätt, förlänges 
både den primära membranen och den secundära aflagringen, och sammansmälta väl båda till det 

förlängda toppledets primärmembran, tills vid en ny delning samma process vidtager. Då det fortgår 
på samma sätt vid alla följande delningar, så följer att hela vexten måste vara omsluten af en yttre 

allmän primär membran, som fortlöper utan afbrott utikring samtlige celler med mellanliggande inter- 

cellular-rum ?), samt hvarje cell för sig omgifvas dels af den yttersta membran, hvarmed den afskiljdes 
ifrån toppledet, och dels af sednare genom dess egen verksamhet tillkomne inre aflagringar. Emnär hos 
en Conferva de 2:ne dottercellerne, inom den till sin dubbla längd förlängda modercellen, stå öfver 

hvarandra och jemt utfylla modercellen, så måste modercellens och dottercellens membraner synas 
utåt sammansmälta öfverallt, utom der hvarest intercellular-rummet gör en skillnad emellan båda. 

Förhållandet torde vara enahanda hos alla Florideer (Callithammnion, Ballia, Wrangelia m. 1.) der 

trådlika stammar tillvexa på samma sätt som hos de greniga Conferverne. 

Hos en Polysiphonia tillvexa trådarne i längd äfvenledes genom toppeellens tillvext och del- 
ning; lederne måste således äfven här anses bestå af den yttersta allmänna, hela vexten inklädande 

primär-membranen, och den egna, hvarje särskildt led omslutande led-membranen. Men då hvarje 

led här delas uti (4 eller) flera dotterceller, som öfvergå till de ledet utfyllande siphonerne, så måste 
hvardera af desse jemväl hafva sin egen siphon-membran, och detta så mycket heldre som här del- 
ningen föregås af en delning af den gamla cellkärnan och bildning af (4 eller flera) nya cellkärnor. 
Lika väl som man gör skillnad på moder- och dotter-cellernes membraner vid bildningen af sporan 
och pollenkornet, lika väl torde man kunna skilja emellan de membraner, som hos Polysiphonierne 

bilda siphonerne, lederne och vextens allmänna hylle, huru mycket och huru nära dottercellernes 
membraner än ansluta sig till modercellernes. 

Eger detta sednare icke rum, utan dottercellerne blifva t. ex. betydligt mindre och antaga 

annan form eller utvecklas i annan riktning än modercellen, så skola dessa förhållanden lättare framstå 

i sitt verkliga sammanhang. Så är förhållandet hos en Ceramvum. ”Trådarne tillvexa här i längd 
genom toppledets tillvext och delning. Lederne äro således här äfven omslutne dels af vextens all- 
männa membran, dels af sin egen särskilda. Men inom hvarje ursprungligt led utvecklas talrika 

dotterceller, som derjemte blifva olika till storlek, form och ställning; den ena förblifver central och 

antager de äldre ledeellernes storlek, riktning och form, och uppträder således i sitt förhållande till 

modercellen såsom de särskilda ledeellerne hos Confervu glomerata. Men hos Ceramium (jfr. Tab. 
III. fig. 12—14) bildas derjemte genom tidig delning andra dotterceller, som förblifva mycket mindre, 
hafva en annan, rundadt kantig form och annan ställning (utikring den centrala och till ledceell sig 

1) Jag har uppfattat detta yttre betäckningslager hos Florideerne såsom sannolikt motsvarande cuticulan hos de högre vexterne, 
och såsom både till ursprung och oftast äfven tydligen till beskaffenhet skiljdt ifrån protoplasman inom cellen. Uti STRAS- 
BURGERS Studien iber Protoplasma, isynnerhet pag. 43 och följ., anföras flera förhållanden hos protoplasman, som synas hafva 
sin fulla motsvarighet i delar hos algerne, som jag ansett böra räknas till cellmembranen och dess ombildningsprodukter. Både 
till sin uppkomst och sin bestämmelse synes mig den inre lefvande protoplasman böra anses skiljd ifrån cellens yttre omgif- 
vande lager, af hvilken consistens dessa än må vara. Florideernes protoplasma antager vid tillsats af jod en gulaktig färg; 
ytterhyllet bibehåller sin pellucida hvithet renare, som det tyckes, i samma mån som det är mera gelatinöst. 

2) Så vidt jag rätt förstår MoHL, så antog han (i afh. om Conferva glomerata) tillvaron af ett sådant allmänt, hela vexten in- 
klädande betäckningslager (jfr Verm. Schr. p. 365). I uppsatsen om cuticulan synes han antaga att denna utgör ett slags egen, 
ifrån epidermis skiljd hud, uppkommen genom transformation af epidermis-cellernes yttre aflagringar — deras öfvergång till ett 
genom olika substans och structur eget organ (jfr Verm. Schr. p- 266). 

5 K. Vet. Akad. Handl. B. 15. N:o 6. 
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utvecklande) och stundom äfven annan utvecklings-riktning (hos Ceramium mnitens, Tab. III. fig. 20). 
Då nu här delningen och utvecklingen af dottercellerne försiggått inom membranen af en gemensam 
modercell, så måste till följe af cellernes olikhet inbördes och genom de lamellösa väggarnes olika 
pericentriska skiktning, modercellens membran angifva sig såsom en från dottercellernes fullkom- 

ligen skiljd. Ett tvärsnitt af en Ceramiitråd visar också genast en yttre (trådens allmänna) och en 
inre (ledets särskilda) membran, hvardera med sin lamellösa skiktning (jfr. Tab. III fig. 15—16). I 

den lamellösa ytterväggen ligga derjemte inbäddade och på alla dor om densamma omsludne mindre 
celler, hvilka i sin ordning kunna observeras omsluta sina egna dotterceller, bildande särskilda cell- 
körtlar (Tab. III. fig. 14). Här måste det vara tydligt, att den yttre membranen hvarken kan vara 

den inre ledceellens membran. efter som den ligger åtminstone delvis utanför cortical-cellerne; den 

kan icke heller tillhöra cortical-cellerne, hvilka äro både till storlek och skiktning mycket afvikande; 

den måste sålunda vara en membran för-sig, och vi hafva således här ett tydligt exempel på den 
yttre, hela vexten omklädande membranens framträdande såsom tydligen särskildt organ. 

Jemför man nogare snittet af en articulerad tråd, sådan den förekommer i många Florideers 
inre lager, med genomsnittet af en Ceramiitråd, så finner man ock dem emellan den väsendtliga 

skillnad, att det förra ofta endast visar 2:ne concentriska ringar (motsvarande contourerne af mem- 

branens yttre och inre gräns), 1 den sednare åter (Tab. III. fig. 16) ser man 3:ne dylika ringar, den 
yttersta motsvarande den allmänna membranens yttergräns, den innersta motsvarande ledeellens inner- 
gräns, under det den medlersta utgör gränslinien emellan den allmänna membranen och den särskilda 

cellen. Emedan i förra fallet tråden är hemtad ifrån en inre del, så finnes icke här det allmänna 

yttre betäckningslagret, och detta kan således 1 snittet icke heller synas. 

Det har stundom lyckats mig att genom en kortare tråds glidning under täckglaset få pre- 

parat af Ceramium rubrum och nästående former, uti hvilka den allmänna membranen jemte cortical- 
lagret glidit undan (jfr. Tab. III. fig. 17) och lemnat de inre ledceellerne fullkomligt afklädda (1. c. 
fig. 18—19). Dessa syntes då blott omgifna af sin egen membran, fria och hela hvar för sig, så vidt 
jag kunde se, utan spår till någon ruptur, hvardera (de ur äldre trådar) nästan med form af en tunna, 

ifrån hvilkens något tillrundade bottenkanter starkare och svagare veck eller likasom trådstammar 
syntes utgå och derifrån utbreda sig öfver sidorne, der de likasom förlora sig!) i den tunna mem- 
branen. Hos några af de blottade cellerne såg jag bottnen utdragen till ett trubbigt coniskt utsprång, go 
hvilket syntes mmonbönsa med närmaste sal motsvarande botens men hos andra såg jag icke 

detta bottnens utsprång. en hos Dudresnaja (Tab. XVI. fig. 8), hvars stora axila aller stundom 
äro serdeles genomskinliga, har jag sett den inre leden onycket tydligt skiljd såsom egen cell ifrån 
den allmänna membran, som sammanfattar alla. Jag skall nedanför återkomma till denna structur. 

Af hvad som blifvit anfördt, och företrädesvis med ledning af Ceramiernes structur, vågar jag 
sålunda draga den bestämda slutsats, att en gemensam, hela vexten omslutande cuticula förekom- 

mer hos Flondee att denna anlägges dn från begynnelsen såsom en särskild del och fortfar 

sedermera att hos dem utgöra ett sände bestående yttre betäckningslager, hos några under form af 
ett pellucidt och mera gelatinöst hylle, hos andra blir det fastare och mera membranlikt; att detta lager 

synes alltjemt regenereras eller tillvexa inifrån, under det att det småningom utåt förbrukas. Om. 
det hos några genom ymnighet och beskaffenhet mera närmar sig Nostochineernes gelatimösa hylle, 

så har det hos andra mera character af de högre vexternes cuticula, och Florideerne torde sålunda 

kunna anses lemna öfvergångsformer emellan båda. 
Men har detta lager sålunda en allmännare förekomst, anlägges det tidigt såsom eget organ 

och fortfar det såsom sådant under hela vextens lif, tillvexer det på ett väl öfverallt temligen lika 

!') Om de inre protoplasma-trådarne i en ung cell kunde antagas hafva en tendens att utspänna den i en sådan cell ännu tunna 
membranen, så kunde man vara frestad ifrågasätta huruvida de här synliga trådstammarne eller vecken, för såvidt dessa 
kunde antagas vara en constantare företeelse — de syntes mig förekomma jemväl hos Dudresnaja, ehuru här mindre samlade 
i stammar —, kunde hafva någon function vid membranens contraction. Det bör här kanske anmärkas, att af de former, som 
räknas till Cer. rubrum, några hafva de inre ledcellerne nästan under form af en karaffin; andra under form af en tunna, i 
yngre tillstånd mera tillrundade. Denna sannolikt olika arter antydande olikhet har ännu icke blifvit använd i den beskrif- 
vande algologien. 
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sätt (inifrån), under det att det (utåt) jemväl successivt förbrukas, så torde det väl ock kunna an- 

tagas att detta lager har sin bestämda och vigtiga function. Att denna i första rummet är att utgöra 

ett skydd för inre och annars måhända ömtåligare delar, torde väl kunna antagas. Det har redan 
blifvit antydt, att detta lager, der det är mera gelatinöst, synes med begärlighet uppsupa vatten och 
bortleda det med mera svårighet. På en strand med starkare ebb och flod, skulle vid vattnets utfal- 

lande sannolikt många alger förtorkas och förstöras, om de icke derifrån skyddades af sitt yttre slem- 

hylle, som under den korta mellantiden väl småningom drager sig tillsamman, för att åter svälla ut 

vid vattnets stigande. Finge man antaga att Florideernes celler från det omgifvande hafvet directe 
upptogo eller afsöndrade några beståndsdelar, så torde det väl kunna tänkas att äfven denna verk- 

samhet förmedlades genom det omgifvande slemhyllet. Utveckla sig alger och antaga till och med 
stora dimensioner i kalla och äfven frysande haf, så kunde det måhända ock ifrågasättas om icke det 
yttre lagret kunde utgöra en oledande betäckning för dessa hafs alger). Det är bekant att vissa 
arter hafva som friska egendomliga färgskiftningar (Chondrus crispus, Iridea- och Gigartina-arter 
m. f.): de yttersta cellerne äro hos sådane vexter i allmänhet utåt tillrundade, och jag har trott mig 

se att cellernes rundade ändar ligga icke aldeles i samma plan; måhända är det någon ljusets bryt- 
ning genom det pellucida lagret emot de yttre blåslika cellerne, som framkallar färgskiftningen. 

Utom redan antydda allmännare förhållanden hos Florideerne, som kunna föranleda att fästa 

större uppmärksamhet vid deras yttre, oftast mer eller mindre slemmiga betäckningslager, gifves det 

hos vissa Florideer särskilda egenheter i structur, hvilka förekomma mig oförklarliga, så vida man 
icke tänker sig de olika structur-möjligheter, som genom det yttre betäckningslagrets olika förhållan- 

= den kunna uppstå. 

Redan för lång tid tillbaka beskref jag i Linnea ett slägte under namnet Endocladia, hvar- 
med jag ville beteckna att utom de vanliga yttre grenarne förekommo inre grenar, utbildade så att 

säga inom sjelfva bålen. Sedermera hafva flera dylika organisationstyper blifvit kända. Uti Phyco- 

logia australis tab. 93 afbildade HARVEY en art af det nyholländska slägtet Gattya. Det är en liten 
tumslång vext med krypande stam, och alternerande åt 2:ne sidor utgående grenar, deraf några äro 

enkla och ifrån en bredare bas afsmalna mot spetsen, andra åter pinnerade med liknande enkla pin- 
nule. Men gör man ett längdsnitt af den sålunda danade yttre vexten, så visar sig att innanför en 

yttre cellulös omklädnad förekommer en inre stam och inre grenar af helt annan art än de yttre; den 

inre stammen utgöres nemligen af en axil ledad tråd med derifrån utgående verticillerade grenar, som 
i sin ordning äro dichotoma och grenspetsarne uppbärande, eller afslutade af den yttre membranens 

eeller. Hela detta inre grensystem har en så förvillande likhet med en Callithammion- eller Crouania- 
structur, att vore den yttre membranen borta skulle vexten fullkomligt motsvara en sådan. Delade 
man, såsom fordom, algerne i articulerade och oarticulerade, skulle Gattya efter sitt yttre tillhöra de 

oarticulerade, efter sin inre structur de articulerade algerne. Slägtet Cryptosiphonia är en annan dylik 

form: Cr. Grayana tab. XVII fig. 1 har så fullkomligt det yttre utseendet af en Chondriopsis, att den 
lätt kunde misstagas för en form af Oh. tenwissima; men ett längdsnitt (Tab. XVII fig. 4) visar 

den inre structuren så öfverensstämmande med en Callithamnion med alternerande grenar, att en för- 
storad figur af det inre, på hvilken den yttre membranen blifvit utelemnad, skulle kunna sägas re- 
presentera en sådan. Vi hafva andra dylika exempel i Giulsonia, Calosiphonia, Gloiosiphonia, Glo- 

topeltis, Ochtodes o. s. v., hos hvilka alla förekomma dels yttre, dels inre delar, som hafva form af 

stammar och grenar 0. s. v., hvilka till anordning och sammansättning kunna vara hvarandra mer 

eller mindre olika, och de yttres form, åtminstone i viss mån, oberoende af de inres. — Hos alla dessa 

former stå de inre grenarne på vissa afstånd ifrån hvarandra; och samtliga dessa vexters inre celler 

sammanfogas icke, såsom vanligen hos vexterne, i sammanhängande lager eller knippen, utan de för- 
enas till form af hvar för sig skiljda stammar och grenar, hvilka jemväl tillvexa hvar för sig, hafva 
sina bestämda förgreningsförhållanden o. s. v., så att dessa här inre delar fullkomligt motsvara hvad 

') Att visa detta genom tillräckligt noggranna experiment torde vara svårt, då man väl icke kan isolera det gelatinösa lagret. 
Jag har på en termometer insvept nedre delen med några större lacinier af Rhodymenia palmata, och nedsänkt den sålunda 
skyddade delen i snövatten; qvicksilfverpelaren stadnade då några grader öfver fryspunkten. 
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man hos andra arter har som yttre; men dessa vexter hafva derjemte sina yttre delar, som både till 

utseende och förgreningsförhållanden synas oberoende af de inre. 

Man kunde måhända tänka sig förklaringen af dessa egendomliga förhållanden på olika sätt. 

Det har redan blifvit antydt, att många Florideer hafva olika slags grenar. Hos t. ex. Crouania 

gracilis (jfr Tab. IT) äro de större, indefinit-tillvexande grenarne omgifne af verticiller af i viss mån 

olika, mindre grenar, med relativt definit tillvext, utgående på bestämda afstånd efter hvarandra. Båda 
slagen grenar äro fria hvar för sig, och ingen sätter här i fråga att anse båda såsom yttre delar. 

Men det gifves andra arter af Crouania, hos hvilka internodierne äro kortare, så att verticillerne nästan 

sammanflyta. Man kan rätt väl tänka sig en Crouania-form, der verticillerne följde så tätt på hvar- 
andra, att deras utåt allt starkare förgrenade verticiller bildade slutligen ett utvändigt sammanflytande 
lager. På en sådan form skulle det andra slaget grenar (de indefinit tillvexande) förekomma såsom 
dess yttre grenar; i sin inre structur skulle den yttre grenen visa verticillerne utgående ifrån sin. 
inre axila tråd o. s. v. — vi skulle hafva den ofvan antydda structuren sålunda förverkligad. Och 

sådane former, uppkomne på detta sätt, förefinnas också bland Florideerne: Dudresnajas öfre grenar 
hafva åtskiljda verticiller af yttre fria grenar; nedtill närmas verticillerne, bildande ett sammanfly- 
tande lager, som ytterligare sammanhålles af det ymnigt utbildade gelatinösa hyllet. 

Mången skulle måhända vara frestad antaga att hos de omnämnde, egendomligt bildade släg- 
tena (Gattya, Cryptosiphomia m. 1.) de olika slagen af grenar och stammar kunde anses förklarade 
af de structurer, som förekomma hos Crouania och Dudresnaja. De förra förete dock den be- 
stämda olikheten, att deras äfven yngsta spetsar icke hafva de inre delarne ursprungligen fria hvar 
för sig och yttre, utan att dessa redan från sin första anläggning förekomma såsom inre, men såsom . 
sådane utbildade på fullkomligen analogt sätt med andra Florideers yttre delar. Der förefinnes så- 
ledes en olikhet, och denna torde möjligen bero på det yttre allmänna hyllets olika förhållande hos 
de olika vexterne. Hos Crouania och Dudresnaja torde det yttre hyllet, likasom vore det plastiskt 
mjukare, följa hvarje särskilt utskjutande cell, som förlänges till verticill eller gren, och dessa sed- 
nare förekomma således här såsom yttre och fria hvar för sig; hos Gattya m. fl. har kanske det yttre 
hyllet mera seghet, eller de särskilda cellerne till en början mindre sträfvan eller förmåga att hvar 
för sig utskjuta i olika riktningar och dermed att hvar för sig uttänja det yttre hyllet; de samman- 
hållas således här längre inom moderdelens bibehållna form med förstorade gränser, och de yttre 
cellerne få derigenom mera tillfälle att sammanfogas till en yttre membran; när derefter de inre de- 
larne börja utskjuta, förlängas och förgrenas, utskjutes äfven den redan bildade membranen; vissa af 
de inre grenarne få en relativt begränsad utveckling och förekomma såsom inre grenar; andra få en 
mera obegränsad och utskjuta såsom större celleomplexer det allmänna hyllet och förekomma således 
såsom yttre grenar. 

Man har i utbildningssättet af nucleus i Florideernes kapselfrukt nästan analoga olikheter; 
hos några utbildas denne genom fortgående celldelning inom den blott altjemt förstorade modercellen, 
och de mogna gemmidierne ligga således utan synbar yttre ordning sammanbäddade och samman- 
hållne inom ett gemensamt pellucidt och geléartadt hylle (i Favellan); hos andra utskjuta dotter- 
cellerne i nya riktningar, i grupper eller trådar, hvilka äro sins emellan fria och hvar för sig om- 
slutas af sin särskilda gelatinösa membran. Inom dessa trådars leder kunna nya dotterceller åter 
bildas; hos några sammanhållne i klumpar inom modercellens mera bibehållna form (Nematospermece), 
hos andra utskjuta de såsom nya grenar, inom hvilkas särskilda leder slutligen de mogne gemmi- 
dierne hvar för sig ligga radade (Hormospermece). 

De cellgrupper, som hos Ceramium ligga inbäddade emellan ledeellernes membran och det 
yttre, hela tråden omgifvande, pellucida lagret, hafva på samma sätt som grenarne hos Gattya bildats 
inom det omgifvande allmänna hyllet, utan att hvar för sig utskjuta detta. De förekomma således 
här såsom grupper af cortical-celler, utikring den ledade stamtrådens genicula. De fortvexa ock 
genom fortgående celldelning, hos några arter ordnade till ett yttre lager, som mest i descenderande 
riktning småningom helt och hållet inkläder stamtrådens leder (Cer. rubrum auct.); hos andra upphör 
denna utveckling snart, och internodierne förekomma utan cortical-lager (Cer. diaphanum amuct.); hos 
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ater andra antaga vissa af dessa cellgrupper en annan form och riktning, af körtlar inbäddade inom mem- 
branen hos C. circinnatum (Tab. III. fig. 14—16), af de hvar för sig utskjutande, likasom små grenar 
bildande cilierne hos Ceram. ciliatum auct.; hos en art (Ceram. mitens) gruppera de sig mera till trådar, 
som tendera att antaga en mot de inre ledeellerne vertical riktning (Tab. III. fig. 20.5), men hvilka 

endast bestå af några få led och förblifva likasom inbäddade inom det yttre lagrets gelatina. — De 
corticala cellgrupper, som på olika sätt förekomma hos olika Ceramium-former, torde kunna sägas 
motsvara de inre grenbildarne hos Gattya m. fl., men de anordnas på annat sätt, de utskjuta icke 

det allmänna hyllet, utan förblifva likasom deri nedsänkta. På de delar af stamtråden hos Ceram. 

diaphanum, der de icke utvecklas, synes ledeellernes egen membran sammansmälta med det allmänna 

hyllet: der de vid knäna utvecklas, utvisa de gränserne emellan båda. 

Det har förut blifvit anmärkt att hos Crouamia gracilis (tab. II. fig. 2—5), hos vissa Callithamnier, 

(1. c. fig. 10—11), hos hvilka de ledade stamtrådarne i äldre delar omgifvas likasom af ett yttre cortical- 

lager, detta utgöres af rotbildningar, som utgående ifrån stamgrenarnes bas, redan innan dessa utträda 
utanför stammens yttre gräns, fortvexa nedåt inom sjelfva stam-membranen. Det torde kunna antagas, 

att dessa rottrådar kunna tränga ned uti denna stam-membran just emedan den utgöres af en yttre till 

oorganiserad gelatina öfvergående del (det yttre allmänna hyllet) och en inre lefvande, 1 bestämdare 
organiskt sammanhang med den inre stamcellen stående ledmembran; och att rottrådarne nedtränga 

utanför gränsorne af den inre cellmembranen. Den egendomliga företeelsen, att sjelfständiga celler 
till utseendet fortvexa inom andra cellers membran, förklaras således äfven af det här påvisade för- 

hållandet. 
Den articulerade stamtråd, som hos Crouania och Callithamnion beklädes med ett sådant cor- 

tical-lager inom sjelfva stamtrådens membran, är hos dessa vexter den yttre och nakna stammen, och 

det oorganiserade lager, inom hvilket den omnämnda bildningen försiggår, är således dessa vexters 

yttre allmänna hylle, deras mer eller mindre membranlika eller gelatinösa cuticula. Men en full- 

komligt analog bildning kan föregå hos andra Florideer, der en inre axil tråd förekommer, funge- 
rande såsom stam åt inre grenar (hos Stenocladia, Phacelocarpus m. f.). Lederne i denna axila tråd 

utvecklas genom den terminala cellens tillvext och delning. Inom de bildade ledcellerne afsättas 
ständigt nya membran-lameller inåt, under det de yttre öfvergå till ett mer eller mindre oorganiseradt 
slemlager, och emellan yttergränsen af detta och de inre lefvande cellmembranerne kunna rottrådar 
nedtränga på enahanda sätt som hos Crouamia. Hvad som utvändigt blir till en yttre cuticula hos 
Crouanmia, blir till inre hos Phacelocarpus m. f., blir här väl motsvarande hvad som oftast kallats 

intercellular-substans. Nostochineernes slemhylle är en produkt lika väl af de innersta cellerne i co- 
lopien som af de yttersta, och denna product synes åtminstone här vara öfverallt till sina egenskaper 

densamma. På samma sätt äro många Florideernes inre celler omgifne af ett slemlager, som väl är 
både till upphof och egenskaper oftast öfverensstämmande med deras yttre slemhylle. 

Det har redan blifvit antydt att detta slemhylle åtminstone till sin fasthet kan förekomma tem- 
ligen olika. Hos de Florideer, hvilka hafva ett cortical-lager som utgöres af perlbandslika mer eller 

mindre starkt förgrenade trådar, med en mot det inre lagret vertical riktning, ligga dessa trådar 

likasom inbäd”ade uti ett lager af pellucid gelatina, som utvändigt öfvergår i det yttre hela vexten 
omgifvande hyllet. Hos fertalet Florideer är detta gelatinösa lager likasom ett relativt fastare kitt, 

som fasthåller trådar och celler i sitt läge; hos andra, Lygistes- och Nemastoma-arter, är kittet för- 
vandladt till ett lösare slem, inom hvilket den ena tråden friare kan skilja sig ifrån den andra. 
Ett tunnt snitt af Nemastoma lanceolata eller N. dichotoma, taget på ett torkadt exemplar och ned- 
lagdt i en droppe vatten eller äfven i utspädd sprit, visar tydligen de yttersta trådarne sinsemellan 
fria; men ett dylikt snitt, taget af en annan art, Nemastoma discigena, uppblötadt i vatten och med 
tillsats af en droppe saltsyra, bibehåller trådarne oförändrade i sin ställning och inbäddade i sitt slem 

(jfr Tab. IV. med dertill hörande förklaring). 
Hos många Florideernes slägten, der de yttersta förgreningarne blifva fina och ofta hårlika, 

äro grenarne oftast mjuka och böjliga (Dasya, Wrangelia, Callithamnion, Crouamia m. f.); men inom 
samma slägten förekomma arter, der grenarne, ehuru kanske lika fina, dock äro styfva och utlöpa i 



38 J. G. AGARDH, FLORIDEERNES MORPHOLOGI. 

en spetsig tagg. Hos Ballia callitincha (Tab. III. fig. 3 och 5) förekomma vissa grenar med trub- 
biga och mjukare ändar, andra som afslutas af en ytterst spetsig och stel tagg. Hos en del Ceramier 
utskjuta vissa af det corticala lagrets annars mjuka celler i spetsiga och styfva taggar, som hos några 
bestå af flera leder, hos andra nästan af en enda, — af en nästan glaslik spets. Hos några Spyridia 
arter äro de yttersta fina grenarne mjuka och obeväpnade; hos andra afslutas de af en ensam tagg; 

hos några är den styfva spetsen försedd med fera, ofta tillbakaböjda hullingar. Äfven om man ville 

antaga att membranens böjlighet eller stelhet berodde af någon modification i dess sammansättning, 

så förklaras väl knappast dermed den olikhet i form, som är oftast, om icke alltid, förenad med den 
stela och glaslika fastheten !). Hos Wrangelia myriophylloides (Harv. Phyc. austr. tab. 224), der 

hvarje gren afslutas af ett spetsigt glasartadt toppled, trodde jag mig se endochromet inom den öfre 

spetsiga ändan likasom afdeladt i korta skiflika lager; mom den nedre delen af det spetsiga topp- 
ledet är endochrormet af något olika beskaffenhet och synes stundom likasom i en tvär linea skiljdt 
ifrån den öfre delen. Om man finge antaga att gränslinien antydde en blifvande delning, i ett öfre 
spetsigt nytt toppled och en ny ledcell, så kunde man vara frestad antaga att skillnaden måste vara 
ringa emellan ledcellernes mjukare membran och det spetsiga toppledets styfvare. 

I stället för den slemmiga cuticula, som så ofta omgifver Florideernes bål, förekommer hos 
Scinaia en bildning, om hvars tydning meningarne måhända kunna vara olika. Här omgifves nem- 
ligen hela den äldre bålen af ett lager verticalt derifrån utgående hyalina celler (?), hvilka, stälda 
tätt intill hvarandra, bilda likasom den fasta membran, som sammanhåller de inre glesare trådarne. 

I stället för att hos andra Florideer det färgade endochromet är starkast utveckladt i de yttersta pe- 

ripheriska cellerne, så äro de nämnde cellerne (?) hos Scinaia utan synbart endochrom: det är i det 

innanför dessa befintliga lagret af mindre och rundadt kantiga celler, förenade som vanligt till perl- 

bandslika men korta och tätt förgrenade trådar, som det färgade endochromet förefinnes. WSedda från 

sidan, synas de hyalina cellerne hafva en rundadt aflång, i riktning af radien förlängd form; sedda 

utifrån synas de kantiga och med plattade sidor stå tryckta intill hvarandra. Den ena cellen synes 
genom egen membran tydligt skiljd ifrån den andra, och äfven de inre contourerne af cellmembranen 
äro nog tydliga; men så vidt jag kunnat se finnes inom dessa membraner knappast något innehåll. 
Uti äldre delar af vexten äro dessa hyalina celler mycket tydliga, bildande här ett fast och lätt i 
ögonfallande lager; uti yngre delar och hos unga individer är det icke blott mindre tydligt, utan 
man frestas stundom tvifla på dess tillvaro; jag har här trott mig se den vanliga gelatinösa cuticulan, 
inom hvilken de peripheriska trådarnes småningom utsvällande och med endochrom fyllda celler om- 

gåfvos (till utseendet) likasom af en särskild hålighet. Jag har tänkt mig möjligheten af att dessa 
håligheter utgjorde begynnelsen till det sednare under form af hyalina celler utbildade lagret och 

att de apparenta cellerne vore en cuticula-bildning af egen art, i det hvarje af de med endochrom 
fyllda underliggande cellerne småningom utbildade och likasom sköt fram sin motsvarande hyalina 

yttercell. Både i KöTtzInGs Tabule phycologice och i BORNET och THURETS Notes Algol. Tab. VTI. 

äro de ifrågavarande hyalina cellerne afbildade; desse sednare uppgifva att i midtea af hvarje co- 
rymbus af de verticala perlbandslika trådarne finnes en stor hyalin cell, och att det är dessa, samt- 
liga knippenas centralceller, som bilda det yttre lagret. Men jag har icke sett dispositionen på det 
uppgifna sättet; och förklaringen har derföre icke synts mig tillfredsställande. j 

Ännu ett annat förhållande, som synes stå i samband med Florideernes cuticula, anser jag 

mig böra fästa uppmärksamhet på. Hos flera Hypnea-arter är cuticula-lagret, som omgifver peri- 
carpiet, ofta starkt utbildadt. Hos H. seticulosa såg jag i ett tunnt snitt af frukten, efter tillsats af 
jod och under starkare förstoring, det slemmiga cuticula-lagret genomkorsadt af ytterst fina trådar; 
en tunn lamell af ytterlagret visade några af dessa trådar fortlöpande i tangentens riktning (Tab 
XNIKX. fig. 14 a), under det att mellan dessa syntes likasom grupper af punkter, antydande spetsar 
af andra trådar, som utlöpa i riktning af radien, och hvilka blefvo synlige vid ett tvärsnitt (Tab. 
XKIXK. fig. 14 b). Måhända utgöra dessa trådar fortsättningen till den placentariska väfnadens yttre 

!) Äfven hos protoplasman synas, enligt STRASBURGERS skrift, motsvarande modificationer kunna förekomma. 



KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND. I5. N:o 6. 39 

förgreningar (Tab. NNIX. fig. 13), men här oändligen mycket finare och utlöpande ända mot ytan 
af pericarpiet emellan det corticala lagrets större och rundade celler. De fina trådarne synas på 
detta sätt här knappast hafva samma bestämmelse som pericarpiets egentliga cell-lager; de synas sna- 
rare hafva någon betydelse för den starkt utbildade cuticulan, som de i olika riktningar genomkorsa. 
Jag har icke hos något annat slägte af Florideerne sett något motsvarande till detta slag capillärer. 

7. Om cellernes innehåll under olika utvecklingstillstånd och i olika lager af bålen. 

Likasom cellernes form under utvecklingen förändras för olika ändamål, och ofta på annat sätt 
efter riktningen af de lager i frons som de tillhöra, så är också innehållet ofta olika i yngre och 
äldre celler, olika i de yttre och de inre lagren. Hos Florideerne synes det vara lag, att det cel- 
lernes färgade endochrom, som ger åt dessa vexter en så ovanlig färg, hufvudsakligen förekommer i 

deras yttre, med det omgifvande vattnet i närmaste samband stående cellrader. Dessa torde i all- 

mänhet också vara de yngste; och det kunde således synas, som det i allmänhet vore de yttre och 
de yngre cellerne, inom hvilka de inom vexten upptagna ämnena undergå sina för näringen nödiga 
förvandlingar 1). 

Hos de Ceramier, som fordom sammanfattades under benämningen Cer. diaphanum, äro led- 

cellerne i nedre och äldre delar nästan genomskinligt hvita; och de färgade bälten, som likasom åt- 

skilja dessa hyalina leder, bildas af cortical-lagrets små, med ett färgadt endochrom fyllda celler. 

Uti trådarnes öfre och yngre delar är förhållandet i så måtto olika, att äfven ledcellerne här hafva 
ett färgadt innehåll, som i de yngste synes vara af samma beskaffenhet som i cortical-cellerne, men 
i något äldre redan är mycket ljusare; man vore frestad att säga, att det här vore mera utspädt inom 
den sig alltmera förstorande ledeellens inre, innan det i än äldre synes aldeles försvunnet. 

Ett tunnt snitt af någon art (Gracilaria, Rhodymenia, Callophyllis), som har flera olika cell- 

lager, visar i dessa motsvarande förändringar, — emellan cortical-lagrets yttre (vanligen yngre) celler 
och de imre lagrens äldre. När man ser ett sådant snitt utbredt i en vattendroppe, förekommer det 
för blotta ögat likasom försedt med en röd kant, och det inre synes hvitt eller genomskinligt. Cor- 

tical-lagrets i allmänhet små, talrika och tätt packade celler äro fyllde af ett rödt endochrom, som 
synes upptaga hela cellens inre. Uti de inre, oftast något större cellerne är detta endochrom glesare, 
eller såsom färgadt innehåll försvunnet; stundom förekommer det ersatt af andra ämnen, som mer 

eller mindre fylla dessa cellers inre. Det är således tydligt att det är cortical-lagrets celler, som 
nästan uteslutande gifva färg åt den äldre vexten. Men många af dessa inre celler hafva en gång 

tillhört cortical-cellerne; det är således också tydligt, att endochromet inom samma cell undergår 

successiva förändringar. 

Huruvida det färgade innehållet utgöres af en flytande vätska, är väl icke säkert. Vid star- 
kare förstoring ser man endochromet än mera homogent, än likasom bestående dels af ett kornigt 

- ämne, dels af en, som det synes, färgad saft. Uti de yttersta cellerne äro de båda ämnena så tätt 
packade, att de väl sällan kunna särskiljas; när (t. ex. hos Delesseria alata) de subcorticala cellerne 
äro nästan dubbelt större än de yttersta och förekomma mindre fyllda, har jag trott mig kunna ur- 
skilja dels korn, dels en saft, ifrån hvilken färgen syntes utgå. Om vid genomskärning af en cell 

med färgadt endochrom man icke ser någon märkbar utflytning, så kan väl detta antagas bero på en 
adhesion till väggarne, och som således i det antydda hänseendet ingenting bevisar. Hos några der- 

emot (t. ex. Rytiphlea tinctoria) synes en saft lätt afsöndras och i sådan mängd, att den färgar det 

omgifvande vattnet. Lägger man friska lefvande exemplar af Griffithsia-arter eller af Bornetia se- 
cundiflora i sötvatten, så spränges nästan genast cellmembranen, och det färgade endochromet ut- 

kastas med ett svagt gnistrande ljud (J. Ag. Alg. Med. p. 75), färgande vattnet och det papper, 

Äfven hos högre vattenvexter synes någon motsvarighet härtill förefinnas. Vattenbladen få derjemte ofta än utbredda ytor än 
Re de mycket findelta. Men de hos dessa ofta förekommande inre laeunerne torde icke hafva någon motsvarighet hos 

orideerne. 
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hvarpå de uppläggas, med en intensivt röd färg. Huruvida sprängningen beror af någon membra- 
nens beskaffenhet, eller det är endochromet som attraherar det söta vattnet, torde vara svårt att af- 

göra. Betraktas den sprängda tråden under tillräcklig förstoring, synes den annars pellucida mem- 
Drnen inuti sin tjocka, af talrika lameller bestående vägg, svagt rosenröd, likasom hade den färgade 
saften öfverallt trängt in emellan lamellerne och gifvit färg åt membranen. 

Det har blifvit uppgifvet, att färgämnet hos Florideerne skulle vara sammansatt af en grön, 

med chlorophyllen identisk, och en röd beståndsdel, hvilka utan svårighet skulle kunna åtskiljas ge- 

nom deras olika förhållande till alcohol och destilleradt vatten. Om man öfvergjöt en Floridé med 

ren alcohol, så skulle den inom kort färgas grön; 1 destilleradt vatten skulle deremot detta färgas 
rödt, men det gröna clorophyllämnet förblifva qvar i cellerne. De båda ämnena skulle (enligt 
andra bevis) förekomma skiljda redan i den lefvande vexten (jfr t. ex. Askenasy i Mohl Bot. Zeit. 

1867 p. 234 och Kny Pflangenleb. des Meeres p. 15), Både observationerna och de deraf dragne 
slutsatserne torde emedlertid fordra bekräftelse genom nya observationer. Jag har redan omnämnt, 
att jag sett ett intensivt färgadt exemplar af Callophyllis Hombromiana, som såsom torkadt blifvit 

nedlagdt i sprit, bibehålla sin färg i månader; att deremot ett förut i vatten uppblötadt exemplar 

efter få dagar blifvit urblekt; i båda fallen såg jag spriten bibehålla sin klarhet, och utan grön färg- 

skiftning. Friska exemplar af Rhodymemia palmata, Delesseria alata m. få. nedlagda i sprit, såg jag. 
efter få dagar utblekta och spriten jemväl här, så vidt jag förmådde se, bibehållande sin klarhet. 

Andra Florideers torkade exemplar (Vidalia- och Rytiphlea-arter), som dels oupblötade, dels förut 
i vatten blifvit upblötade, såg jag bibehålla sim vid torkningen antagna färg temligen oförändrad 
och äfven bär spriten förblifva klar. Friska exemplar af Delesseria alata och Rhodymenia palmata 

nedlagde i -destilleradt vatten har jag sett länge bibehålla sin färg, ehuru den blifvit något blekare, 
men vattnet grumlades småningom af flockiga Dexter som syntes snarare härflyta ifrån en vextens 

upplösning än ifrån ett extraheradt ämne. Ett torkadt exemplar af Callophyllis Hombroniana har i 

destilleradt vatten blifvit allt mera upplöst. Då flaskorne med dei destilleradt vatten förvarade exem- 
plaren öppnades, kändes länge en något ammoniak-lik lukt af ett förskämdt ämne. Vid microscopisk 
undersökning (af D. alata och Rhod. palmata) syntes en del af de yttre cellerne i så måtto desorga- 
niserade, att deras färgade innehåll syntes försvunnet; 1 andra syntes innehållet temligen oförändradt 

qvar; uti det inre lagrets celler syntes tydligare spår till upplösning. Någon skillnad emellan ett 
grönt och ett rödt färgämne kunde jag icke upptäcka. Att vissa Florideer (Halymenia-arter m. f1.), 

såsom mindre friske, antaga en grön färgskiftning, bevisar väl knappast att det färgande ämnet ut- 

göres af chlorophyll. Både gröna, bruna och röda Alger kunna utsatta för omvexlande regn och 

sol-ljus blifva utblekta och förekomma på stranden ofta aldeles hvita; under det andra imdivider af 
samma arter (Laminaria digitata). men i annat utvecklingsstadium, exponerade på samma sätt kunna 

antaga äfven mörka färgnyancer; man finner ock af samma art exemplar, som under andra omstän- 

sger (begynnande förruttning) hafva en nästan aldeles grön färg. 

Jemför man cellinnehållet hos de gröna och de röda Nlserne, så torde de i så måtto visa en 
olikhet, att den gröna färgen hos de ra ofta synes utgå ifrån fasta chlorophyllkorn, hvaremot : 

kanske hos flertalet Florideer cellernes färg mera torde bero på tillvaron af en färgad saft. Äfven 
der man (hos t. ex. Rhodomelee) i det färgade endochromet lättare kan urskilja fasta korn, torde en 
färgad saft dock ofta förekomma. Gemmidier och sporer, som i allmänhet äro mycket intensivt fär- 

gade, torde väl snarast vara att betrakta såsom hela cellinnehåll, som undergått en ombildning. 

De inre cellernes innehåll hos Florideer, som bestå af flera olika cell-lager, äro icke blott 

oftast olika med cortical-cellernes, utan cell-innehållet kan synbarligen vara olika både inom samma 
celler, under olika perioder af deras utveckling, och i olika celler hos samma vexts olika inre lager. 

Sådane Florideer torde således tydligt nog vittna både om en redan här förekommande fördelning 
af functioner och om dessas fullgörande för ett gemensamt lefvande helt. Hos några Florideer synes 
hela vexten få ett olika yttre utseende i sammanhang med sådane förändringar i cellernes innehåll. 
Så är hos Corallopsis-, Gracilaria-, Fucheuma-, Laurencia-arter m. fl. den yngre vexten lifligare 
färgad, mjukare och likasom mera köttig; torkad förekommer den mera membranös och ofta samman- 
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fallen; den äldre antager ofta en annan färg och en olika consistens, som gör den spröd eller horn- 
artad vid torkning. Cellernes innehåll blir hos de äldre exemplaren af sådane vexter mera kornigt 

och hopar sig slutligen nästan till en compact massa i midten af de inre, vanligen stora cellerne. Gör 
man ett tunnare genomsnitt af vexten i detta tillstånd, ser man ofta cellinnehållet spridas på object- 

glaset under form af fasta, runda, sins emellan fria korn, hvilka wvid tillsats af jod antaga en 
mycket intensiv blå färg (= stärkelse). Innehållet i motsvarande yngre celler, likasom det färgade 

endochromet i de yngre cortical-cellerne, antaga deremot temligen allmänt en blekare, i gult eller 

ljusbrunt stötande färg. 

Väljer man en art, der en sådan olikhet synes förekomma hos den äldre vexten, och som har 
fere, sins emellan mer eller mindre skiljda, inre lager, så visar sig vid microscopisk undersökning 

att cellernes innehåll i de olika lagren kan vara olika. Hos Chondriopsis macrocarpa (Chondria 

macrocarpa Harv. Fl. Nov. Zel. p. 223) visar ett tvärsnitt 5 större celler (siphoner), stälda i en krets 

kring en axil cell, som vanligtvis är något trängre. Utikring de 5 pericentriska siphonerne före- 
kommer ett lager af mera oregelbundet formade och (i längdsnitt) kortare celler. Sjelfva cortical- 

lagret består af en enda rad, nästan cubiska celler. Så väl i de 5 pericentriska siphonerne som 1 de 
utanför dem bildade subceorticala cellerne såg jag talrika spheriska korn, större och mindre blandade 

om hvarandra, antagande vid tillsats af jod först en gulblå, slutligen en intensivt blå färg. Den axila 
siphonen likasom cortical-lagrets celler. hvilka sednare här såsom vanligt voro fyide af ett färgadt 
endochrom. antogo deremot vid tillsats af jod en i gult stötande färg. Af här och hvar förekommande 

interstitial-celler förhöllo sig några (de yngre) såsom cortical-cellerne, andra (de äldre) såsom de sub- 
corticala. Afven hos andra Florideer, hos hvilka ett intermediärt lager synes successivt utbildas emellan 
det axila och corticala (såsom de först anlagda), har jag trott mig se att det är i detta intermediära 

lagers celler som de ämnen hopas, hvilka torde vara afsedda att utgöra dessa vexters reserv-näring. 

Uti cortical-lagrets oftast mindre celler utfyller det färgade endochromet hela cellens inre; 
och så synes äfven förhållandet vara hos ett förut torkadt exemplar (”cellule hologonmimice” Körz.). 

Uti många Florideers större celler, der endochromet synes i allmänhet vara mindre compact, ser man 

det under vissa förhållanden (ofta då förut torkade exemplar undersökas) mer och mindre afskiljdt ifrån 

cellväggen och likasom sammandraget till en slemmig massa, som väl i allmänhet har cellens form, men 

här och hvar är utdraget i spetsar. hvilka likasom hänga segare fast vid bestämda ställen af den om- 

gifvande ofärgade cell-membranen (Tab. XXXIII. fig. 4—5 hos Polysiphomia, fig. 29 hos Vidalia). "Det 
var väl detta utseende som gaf KUTZING anledning antaga at: hos Algerne förekommo 2:ne olika slag 
af celluler, hvilka han skiljde såsom cellule gelinee och cellulte amylidee. Han försökte visserligen 
bestämma vissa olikheter emellan dessa 2:ne olika slag af celler, men af hans framställning torde man 
kunna” sluta, att det knappast blifvit honom sjelf klart hvad som utgjorde den egentliga skillnaden. 

Han uppgaf att amylid-cellen visserligen i de festa fall slöt sig intill och noga följde den omgif- 
vande gelincellens membran, men att den i andra skiljde sig derifrån, att den drog sig tillsamman 
och hade utsprång som stundom betydligt förlängas och blifva greniga. Af den gifna beskrifningen 
drog MOoHL den bestämdt uttalade slutsatsen, att KUTZINGS amylideell motsvarade primordialsäcken 
(Veget. Zelle p. 47); och på samma sätt uppfattas väl förhållandet af NZEGBELI, som fäste uppmärk- 
samhet derpå, att när cellinnehållet till följe af någon störande inverkan drager sig tillbaka ifrån cell- 

membranen, det dock blir emellan olika celler sammanhängande medelst dem emellan befintliga (”pori”) 
tapphål (Neuere Alg. Syst. p. 205 m. fl.). Att primordialsäcken sammandrages på detta sätt innanför 

cellmembranens gräns, och med utdragna spetsar synes intränga uti och likasom hålla fast vid töpfel- 

rörens trånga kanaler, är en mycket vanlig företeelse hos många Florideers större celler. Inom 
den sammandragna slemhylsan förefinnes väl oftast hela cellinnehållet; jag har dock vid tillsats af 
jod eller Chl-Z.-Jod stundom utanför densamma, men inom cellmembranen, sett en färgskiftning i 

blått föregå, som måste antyda att någon för ögat osynlig vätska der förefunnits (materialet till en 

ny mre cell-lamell?). 

K. Vet. Akad. Handl. Bd. 15. N:o 6. 6 
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Hos många Florideer förekommer det som vore det inre lagrets större celler hvarken upp- 
tagne af ett färgadt endochrom, icke heller fylda af stärkelsekorn. Företrädesvis har detta synts mig 

vara fallet hos sådane, hvilkas väggar äfven i äldre delar förekomma mjuka och mera gelatinösa. 
Hos desse har jag ofta sett cellens innervägg likasom öfverspunnen af ett blekgult ämne (proto- 

plasma), som än synes bilda mera membranlika utbredningar, än är utdraget i trådar, som kunna vara 

förenade genom anastomoser och grenar, stundom likasom coaguleradt på vissa ställen, bildande lika- 

som korniga hopgyttringar, hvilka då de äro större stundom antaga en rundadt elliptisk form (en 
cellkärna). Hos några har jag sett denna applicerad intill cellväggen (Chrysymenia-arter); i andra 

fall -— som det förekommit mig hos yngre och sig förökande celler — upphängd i det inre af cellen. 

Vid tillsats af jod har jag sett detta ämne öfverallt antaga en gul eller stundom i ljusbrunt stötande 

färg. Då hela endochromet i de små celler, som så ofta utgöra Florideernes cortical-lager, reagera 
för jod på samma sätt, så torde det väl kunna ifrågasättas om icke den öfvervägande delen af dessa 
cellers innehåll utgöres af samma (eller ett likartadt) ämne, protoplasma. Man kunde då föreställa 

sig detsamma mera samladt i en nästan sammanflytande massa i de mindre och yngsta cellerne; och 
mera glest i de större, här antagande form af band eller trådar. Hos andra celler, der vid tillsats af 
jod endochromet antager en emellan gult och blått skiftande färg, kunde man tro detsamma utgöras 

af en blandad, af protoplasma och stärkelse bestående massa !). 
Hos Callophyllis-arterne förekomma förhållanden, som i sådant afseende torde förtjena upp- 

märksamhet. Det inre lagret synes här likasom bildadt af 2:ne olika cellsystemer, nemligen af dels 
stora, rundadt aflånga celler, ofta stälda i flera rader emellan de båda bladytorne (jfr Tab. XIV. fig. 

2 och 6), dels mycket små celler (interstitial-celler) med en rundad triangulär omkrets, utdragne till 
finare spetsar, medelst hvilka de sammanhänga med sina närmaste likartade celler. Dessa intaga 
mellanrummen emellan de stora cellerne (intercellular-rummen) och öfverspinna likasom med ett gle- 

sare nät deras ytor. Nätet kring den ena stora cellen sammanbindes med nätet kring de tillgrän- 

sandes, och de yttersta interstitial-cellernes fina spetsar sammanbindas med cortical-lagrets celler af 
ungefär liknande storlek. Atminstone i yngre tillstånd synas interstitial-cellerne fylda med ett färgadt 

endochrom, under det de stora cellerne förekomma än tomma, än mera fylda med ett kornigt inne- 
håll. Vid tillsats af jod såg icke blott de 2:ne olika systemernes celler förhålla sig olika, utan äfven 

båda slagen förhålla sig på olika sätt under olika vextens utvecklingsstadier. Uti en relativt yngre 
frons (Callophyllis augustifolia Tab. XIV. fig. 6) såg jag de stora cellerne hafva ett kornigt innehåll, 

som för jod antog sin vanliga blå färg; under det interstitial-cellernes här intensivt färgade endo- 
chrom blef, likasom cortical-cellernes, gulaktigt eller gulbrunt. Men här och hvar förekommo inter- 

stitial-celler (de äldre och de till de stora cellernes functioner öfvergående), hvilka förhöllo sig så- 

som de stora cellerne. Hos äldre exemplar af Callophyllis laciniata (med väl utbildade kantfimbrier), 
såg jag de stora cellerne efter utseendet tomma, de små interstitial-cellerne äfven här med ett färgadt 
endochrom; vid tillsats af jod blånade här samtliga de små cellernes innehåll, ifrån de innerstas ända 

ut till de subcorticalas, men sjelfva cortical-lagrets celler antogo äfven här sin gulbruna färg. De 
stora, till utseendet tomma cellerne i det inre såg jag här mycket tydligt öfverspunne af protoplas- 
mans nätlikt förenade trådar. Skillnaden emellan interstitial-cellernes blånande nät, utanför de stora 

cellernes väggar, och protoplasmans gulnande nät innanför desamma, var här på ett mycket märkbart 

sätt i ögonfallande. Talrika töpfelrör, som öfverallt genomgingo den mellanliggande slemmiga cell- 
väggen, upptogo utsprång ifrån båda, hvilka syntes sammanbinda det inre nätet med det yttre. 

Dessa förhållanden hos Callophyllis synas visa icke blott att de olika cellsystemerne torde 
hafva i viss mån olika funcetioner, utan äfven att'dessa functioner förändras under olika perioder i 

!) Inbäddade i en duplicatur af cellväggen förekomma (såsom det synts mig företrädesvis i de näst yttersta cellerne) hos Hypnea 
seticulosa egendomliga bildningar, hvilka jag snarast skulle vara böjd att anse såsom en med protoplasma fylld springa i cell- 
väggen (Tab. XXIX. fig. 16 a). Uti ett, som jag antagit, sednare stadium synes membranen på ena sidan om springan hafva 
vidgats, likasom skulle här en ny cell komma att bildas, i hvars ena vägg den ursprungliga med plasma fyllda springan ännu 
(1. c. fig. b) synes qvar — sålunda nästan erindrande om det sätt, hvarpa celler skulle enligt SCHLEIDENS åsigt utbildas af cy- 
toblasten. Men under den anlagda cellens vidare förstoring trodde jag mig se den inneslutna cytoblasten få utseendet af en 
krökt något plattad valk (1. c. fig. c), ofta förekommande på den mot grenens inre vända sidan af cellväggen. Om denna 
springa eller slutliga valk är en cellkärnebildning, så synes mid den nog egendomlig för att förtjena omnämnande. 
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cellens lif. Uti den yngre vexten torde interstitial-cellernes endochrom förekomma i ett tillstånd, då 
protoplasman utgjorde dess väsendtligaste del. Utw den äldre vexten, der deras endochrom blånade, 

torde de hafva öfvergått, eller varit på väg att öfvergå till de stora cellernes functioner. Om dessa 

under en period fyllas med ett innehåll, som har character af stärkelse, så kunna de under andra, då 

denna är förbrukad eller förvandlad, förekomma tomma; måhända öfvergår protoplasmar då åter till ny 

verksamhet, hvarigenom kanske möjliggöres en öfvergång af vissa äldre interstitial-celler till de stora 
cellerne. Likasom stärkelse och sockerhaltiga ämnen synas hos högre vexter aflösa hvarandra, allt 
efter som de dem innehållande delarne skola öfvergå till hvila eller utveckling, så kunde man kanske 

ifrågasätta huruvida icke hos Florideerne analoga förändringar föregå i cellernes innehåll, och att öfver- 
gångarne äfven här förmedlas genom ett qväfvehaltigt ämne. 

Såsom stöd för ett sådant antagande skall jag tillåta mig anföra ännu några observationer. 

Hos Kallymenia såg jag de inre cellerne hos den sterila vexten upptagne af ett ämne, som vid till- 
sats af jod antog en utpregladt blå färg. Kapselfruktens nucleus utbildas hos Kallymenia mera ome- 

delbart af de inre cellerne i frons; och i den fertila vexten såg jag också endochromet i moder- 

2ellerne till nucleus. vid tillsats af jod, antaga den i gult stötande färg, hvilken en till ny verksamhet 

öfvergående hvilo-cells endochrom gerna antager, men de mognande gemmidierna blånade. Hos 
Dasya, der de båda slagen fortplantningsorganer utbildas inom yttre, sins emellan lätt åtskiljda fruk- 
ter, och der delarne lätt kunna observeras, ser man alla de omslutande cellerne både i pericarpiet 

och stichidiet vid tillsats af jod antaga en i gult stötande färg; men mognande både gemmidier och 

sporer, som hafva ett intensivt färgadt endochrom, antaga en blå färg 1 motsats till yngre sterila 
celler, som hafva ett intensivt färgadt endochrom, hvilka i stället gulna. Sporer och gemmidier, äm- 
nade till en period af hvila, få också under sin hvilotid ett innehåll, som synes motsvara den hvi- 

lande sterila cellens. Hos andra Florideer har jag öfverallt sett motsvarande förhållanden: under 

det placenta-cellernes endochrom gulnar eller blir mera brunt, så antaga sjelfva fortplantnings-krop- 
parne en i blått stötande färg. 

Jag har nedanför sökt visa att hos många Florideer finnas 2:ne, i olika längdriktning sig 

utvecklande cellsystemer, ett uppåt med den yttre delen sig utvecklande; ett nedåt tillvexande 
och sednare tillkommet, ofta förekommande under form af hyphalika trådar. Jemföras de anato- 
miska elementerne af dessa olika systemer med hvarandra, så synes det tillhöra det ena att inom ett 
relativt rymligare inre innehålla mera endochrom, hvilket åtminstone i yngre tillstånd är färgadt; 

inom de hyphalika trådarnes tjocka och fasta membran finnes ofta ett mycket trångt inre rör, inom 
hvilket ett mörkare pigment synes förekomma. Af hvad beskaffenhet detta är, torde vara svårt att 

afgöra. Om de hyphalika trådarne fungera som rötter, så kunde man kanske ifrågasätta om icke 
deras innehåll vore afsedt att öfverföras till det andra systemets kortare och yttre celler, för att i 
dem undergå sin nödiga förvandling. 

3. Om förbindelsen emellan olika celler och medlen derför. 

Det har redan blifvit anmärkt att hos många Florideer olika celler synas hafva olika innehåll, 

och att man redan häraf torde kunna sluta att de olika cellerne hafva olika functioner och hvar på 
sitt sätt samverka för vextens gemensamma ändamål. Dessa celler måste då också antagas stå i mer 
eller mindre directa förbindelser med hvarandra, och upptaga eller utbyta med hvarandra delar af 
cellinnehållet. Att dylika utbyten förekomma, derför tala flera förhållanden i Florideernes organisation. 

Lefvande fullkomligt nedsänkte i ett mer eller mindre salt vatten, och hopfogade af celler, 
hvilkas membraner synas vara väl egnade att upptaga och genomträngas af vätskor, torde Florideerne 

kunna antagas tillhöra de vexter, der osmotiska krafter lättast skola åstadkomma utbyten emellan 

olika cellers innehåll. Såsom bevis derför torde kunna åberopas den stora lätthet, hvarmed både 

friska exemplar, som vid hafvets utfallande intorkat, vid dess stigande åter upplefva, och aldeles torra 

exemplar åter antaga sitt nästan lefvande och friska utseende, då de åter nedläggas i vatten. Må- 
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hända kan det antagas blifva en följd af samma membranens egenskaper, att der öfverfylda celler 

omgifva ett intercellular-rum också till detta en del af cellinnehållet kan afgifvas. TI sjelfva verket 
tror jag mig hafva sett att hos många Florideer intercellular-rummen fyllas af ett endochrom, och 
att, antagligen genom dettas egen verksamhet, detsamma sednare omgifves med en membran och så- 

lunda öfvergår till en sjelfständig cell. Jag har kallat sådane celler interstitial-celler, och jag har 
trott mig se dem mycket ofta förekomma hos vissa slägten (Callophyllis) eller större grupper (Rho- 

domelece). Genom sjelfva sitt bildningssätt böra interstitial-cellerne ofta få en egendomlig form, i det 
de få ett större lumen der, hvarest flera cellers tillrundade hörn lemna något mellanrum, men der- 

ifrån synas utdragne i spetsar, hvilka såsom kilar intränga emellan de sammanstötande cellernes sidor 
(fr Tab. XIV. fig. 2 och 6. Tab. AXNXNKXII. fig. 26 och Tab. XXKIII. fig. 26 a, 23 b, 29). I den mån 
intercellular-rummet fylles med endochrom måste de fina spetsarne uttänjas och förlängas samt spet- 
sarne från olika intercellular-rum slutligen mötas. Om de sålunda sammanflytande intercellular-rum- 
men sednare omgifvas med egen membran, skola de af dem bildade interstitial-cellerne sammankoplas 
till sammanhängande nätlikt förenade cellsystemer, som utikring öfverallt omgifva de ursprungliga 
cellerne. Interstitial-cellernes sammanhängande nät torde sålunda kunna bilda ett communications- 
system emelian öfre och nedre, yttre och inre delar af samma vext. 

Hos Florideerne förekommer derjemte en mer eller mindre riklig töpfelbildning. Tapphålen 
förekomma som mer eller mindre fina rör, hvilka på tvären genomgå de vanligen tjocka och lamel- 
lösa cellmembranerne. Det till cellens innervägg sig anslutande endochromet kan antagas jemväl in- 
tränga uti och utfylla tapphålets kanal. Då endochromets sega vätska här antagligen qvarhålles star- 
kare än vid andra delar af cellväggen, så ser man ofta att då endochromet vid någon störande in- 

verkan sammandragits mot cellens inre, det dock likasom utdraget i spetsar sammanhänger med täpfel- 
gångarne. Spetsarne angifva på detta sätt ofta de ställen, der töpfelgångarne förekomma. Hos Po- 
lysiphonier med korta led kan man stundom få se central-siphonens endochrom löpande ut i lika 

många spetsar som der finnas pericentrala siphoner, antydande befintligheten af en töpfelgång till 

hvarje (jfr Tab. NXXNIIT, fig. 4—5). 
Hos trådformiga Florideer, som sammansättas af leder hvilka stå botten mot botten öfver hvar- 

andra, finnes ofta ett gröfre tapphål i midten af det diaphragma, som särskiljer lederne (jfr Tab. III 
fig. 6, 7 hos Ballia callitricha, Tab. IIT. fig. 14 hos Ceramium circinnatum). Det har ofvanför blifvit 
omnämndt att det stundom lyckats mig hos Ceramii-former afkläda hela cuticulan med deri inbäd- 
dadt cortical-lager, så att de inre ledeellerne legat nakne; man såg då dessas membran såsom en 
conisk utbukning omgifva det bottnens midt genomgående töpfelröret (jfr Tab. III. fig. 19. Hos 
Dudresnaja coccinea (jfr Tab. XVI. fig. 8), hvars leder i hufvudtråden synas åtskiljas af den yttre 
cellväggens tjocka gelatinösa och genomskinliga diaphragma, har jag genom behörig inställning kunnat 
på yngre exemplar se de inre ledeellernes membraner utdragne till coniska spetsar, hvilka mötas i 
det pellucida diaphragmats midt och der förena de båda cellernes inom de coniska spetsarne befint- 
liga tapphål. Den bestämda plats och regelbundna strucetur, som sålunda förekommer, torde väl kunna 

antagas såsom bevis för att tapphålen hafva sin bestämda och vigtiga function för cellernes förbin- 

delser med hvarandra. 
Hvarken hos Ceramium eller hos Dudresnaja jag på något annat ställe af cellväggen nå- 

gon antydan till töpfelbildning; och icke heller hos någon annan Alg, som är sammansatt af en enda 

rad botten mot botten öfver hvarandra stälda celler, har jag sett någon täpfeladparat i sidoväggarne. 
Redan denna omständighet synes antyda att tapphål endast förekomma der 2:ne celler närmats intill 
hvarandra; men der detta skett under cellernes första bildningsperiod, der torde ock ofta ett tapphål 
kommit till utveckling. Likasom det hos Florideernes yttre delar förekommer att, der 2:ne delars 

mjuka och gelatinösa yttre membraner närmas och pressas emot hvarandra, de ofta likasom samman- 

klibbas och sammanvexa, så torde man äfven, och kanske med än mera skäl, kunna vänta att i det 

inre af vexten dylika sammanvexningar böra förekomma. Utbytet af ämnen cellerne emellan skall 
då ock antagligen inträda der, hvarest de unga membranerne förenats, och en täpfelgång här komma 
till utveckling. Förstoras de förenade cellerne likformigt, så böra väl tapphålen förekomma under 
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vanlig torm öfverallt der de unga cellernes membran legat intill hvarandra (Tab. III. fig. 17 b). 

Dragas åter de förenade cellerne sedermera i sär, så torde väl de sammanvuxne ställena kunna väntas 
utdragne till förlängda spetsar, och töpfelgångar förekomma inom det förlängda rör, som sammanbinder 
de från hvarandra aflägsnade cellerne. -Diaphragmer och tapphål, i fall sådane funnits, torde sålunda 

ofta antyda de ställen, der cellerne ursprungligen förenats. Hos många af Gigartineernes slägten (jfr 
Tab. X—XII) ligga de yngsta cellerne i cortical-lagrets verticala trådar tätt intill hvarandra. Der de 
rundade cellernes gelatinösa väggar sammanstöta, der torde de äfven sammanvexa och töpfelgångar 
der uppstå; i den mån dessa yngsta celler blifva äldre och öfvergå till nedre leder i de corticala 
knippena, dragas de förenade cellernes sidoväggar ifrån hvarandra, och man ser då ofta de collate- 

rala cellerne förenade genom ett ytterst fint rör. Antagligen tillvexer detta starkare till följe af det 

derigenom förmedlade utbytet cellerne emellan; och då det corticala lagrets inre celler sedermera 
blifva till yttre celler i det inre lagret, utgöras de af stjernformiga celler, i hvilka radiernes utdragne 
spetsar torde motsvara de ställen, der de till en början runda cellerne legat närmade imtill hvarandra. 

Dylika förhållanden förekomma jemväl inom många Florideers svällande pericarpier: de till en början 

små och intill hvarandra närmade cellerne dragas äfven här småningom ifrån hvarandra, hvarunder 

de antaga olika former; sjelfva pericarpii-cellerne bibehålla ofta sin rundade form; men de inre synas 
ofta skiljde af mellanrum och endast förenade genom rörformiga anastomoser, hvilka torde motsvara 

täpfelgångar som utbildats på det antydda sättet (jfr Gracilaria flagellifera Tab. XXIV. fig. 4 a, 5) 
och Hymenocladia lanceolata Tab. XX. fig. 3—5). Det nucleus närmast omgifvande cell-lagret 
ombildas stundom till en stjernformig väfnad, som vanligen är af transitorisk natur och deraf man 
blott ser lemmningar inom det mognande pericarpiet (jfr Hymenocladia Tab. XX. fig. 3); stundom 

finnes en liknande väfnad qvar ännu i den mogna frukten (jfr Fauchea Tab. XIX. fig. 5—7). 

Sjelfva placentan uppstår af celler, hvilka nyanlagda väl föga skilja sig ifrån de andra fruktcellerne; 

och man ser äfven dem i något äldre tillstånd mycket ofta sammanbundne genom utdragne spetsar, 

som jag antagit oftast motsvara utdragne töpfelgångar (jfr Tab. XXNVIIL fig. 7, Tab. NNXIV. fig. 4b 
vid p. fig. 8a vid p.). 

Till en början äro väl de från olika celler sammanstötande töpfelkanalerne åtskiljde genom 
cellernes yttre membraner; men antagligen resorberas dessa i många fall och cellernes endochromer 

träda genom det då småningom vidgade sammanbindningsröret i direct förbindelse med hvarandra. 
Tydligast synes mig detta framgå af det egendomliga sätt, hvarpå placentan bildas hos flera olik: 

grupper af Florideerne. Hos t. ex. Delesserierne (Tab. XXVII. fig. 6 och 7) och Areschougierne 
(Tab. XVIII. fig. 5—9) utgöres den af ett relativt mycket stort organ, som är flikadt och förgrenadt 
och har utseende och utgöres af en fast sammanflytande massa. Följer man utvecklingsgången af 
denna placenta, så visar sig att den uppkommer genom förening af talrika placenta-celler, hvilka på 

nyss angifvet sätt varit förenade genom täöpfelgångar. Stundom (hos Delesseriee 1. c. fig. 7, 9, 10) 
ligga de placentariska cellerne tätt intill hvarandra; ofta äro de dragne i sär, men sammanbindas ge- 
nom täpfelgångarnes anastomoserande spetsar (Areschougiece). I båda fallen ser man töpfelgångarne 

allt mera vidgas genom de sammanbundna cellernes sammanflytande endochrom. Länge kan man 

urskilja de olika sammansättande cellernes delar, men slutligen bildar deras endochrom en enda sam- 
manflytande massa. Hos några kan man se den sammansatta placentan i tidigare stadier omgifven 
af de olika och ännu skiljda cellernes persisterande membraner (Tab. XXVII. fig. 9, 10); sednare 
synes den småningom förtunnade yttre membranen försvinna (Tab. XXVII. fig. 7); eller omgifves 
hela den sammansatta placentan af ett mer eller mindre tydligt lager af gelatina (Tab. XVIII fig. 6). 

För denna egendomliga utveckling förekommer på annat ställe en närmare redogörelse. 

Vid det redan ofvanför omtalade preparatet af Callophyllis lacimiata, der hela den de stora 

cellerne utvändigt omgifvande väfnaden af nätformigt sammankoplade interstitial-celler syntes blåna 
vid tillsats af jod, under det inom de stora, till utseendet liksom tomma cellerne, den innerväggen 

såsom ett glesare nät öfverspinnande plasman antog en i gult stötande färg, syntes det mig mycket 

tydligt att det gulnande nätet innanför membranen stod i förbindelse med det blånande utanför; från 
båda utgingo likasom blindändar, som möttes uti den stora cellens relativt tjocka och slemmiga vägg. 
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Mellan blindändarne med gulnande endochrom från det inre nätet, och de med blånande från det 

yttre trodde jag mig se der de sammanträffade stundom ett mellanrum, stundom syntes de i hvar- 

andra öfvergående. 
Hos Vidalia spiralis (jfr Tab. XXNXIIIL fig. 29), som vid ett tvärsnitt visar de inre cellerne 

i bladet temligen stora och tillrundade samt omgifna af tjocka lamellösa membraner af mera slemmig 

beskaffenhet (och äfven stundom visa sig likasom på tvären strierade i radiens riktning), såg jag 

det slemmiga endochromet utlöpande i töpfelrören. Vid rörets mynning, i gränslinien emellan de 

båda cellerne, fanns en intercellular-gång med större lumen, mot hvilken de båda töpfeländarne syntes 
utgå. Från den här vidgade intercellular-gången, som syntes 1 tvärsnitt, såg jag finare rör förlänga 
sig, hvilka i transversel riktning syntes utlöpa emellan cellerne, och bilda likasom ett system af finare 
rör, sammanbindande inre och yttre delar af bladet. Vid tillsats af jod såg jag rören fylda af ett 
ljusgult endochrom, som gjorde dem ganska synliga. Det var således här mycket tydligt att endo- 
chromet inom de stora cellerne stod genom töpfelrören i förbindelse med det utanför cellerne befint- 
liga nätet af interstitial-celler, hvilka till följe af sitt bildningssätt — såsom uppkomne af mellan cel- 

lerne uttänjda gångar — torde stå i förbindelse med hvarandra och sålunda sannolikt utgöra directare 
vägar emellan så väl öfre och nedre, som inre och yttre delar af bladet. 

Det ofta förekommande förhållandet, att endochrom-massorne i de placentariska cellerne för- 

enas genom anastomoser och stundom äfven sammansmälta till stora massor, har utan tvifvel sitt 

bestämda ändamål. Jag har antagit att detta vore att åt placentan bereda tillgång till nödigt ma- 

terial för den relativt starka utveckling ef delar, som derifrån skola hemta näring. Är detta fallet, 
så torde också härifrån kunna hemtas ett bevis för tupfelgångarnes vigtiga functioner i Florideernes 
lif. Samma vigtiga function torde hos andra i viss mån öfvertagas af interstitial-cellerne; hos några 
(Vidalia spiralis, Callophyllis m. fl.) synes det som täöpfelgångar och interstitial-celler skulle vara 
stälda i directare förbindelse med hvarandra och samverka för samma mål. 

9. Om de olika sätt hvarpå cellerne bildas. 

Hos Algerne, der de yttre delarne ofta utgöras af enkla cellrader, har man kanske lättare än 
hos många andra grupper att iakttaga olikheter i sättet för cellbildningen; och de ofta relativt mindre 

olikheterne få här likasom en större betydelse, i det vextens yttre architectonik dermed kan stå i sam- 

band. För de olikheter, som jag trott mig finna hos Florideerne, skall jag här söka redogöra. 

a) Cellbildning genom delning. Hos många af de enkla Conferverne (Conf. erea m. i. 
= slägtet Lychete) synas alla ledcellerne (med undantag måhända af fotledet) hafva förmåga att för- 
längas till ungefär dubbelt sin normala längd och inom hvarje af de förlängda cellerne bilda 2:ne 
nya celler, som åter kunna förlängas och delas. De lamellösa yttre cellväggarne synas sålunda allt- 

jemt kunna förlängas, hvarunder den yttre skiktningen successivt oblitereras, i det de yttre lamellerne 
öfverföras till vextens cuticula. Bland Florideerne förekommer, så vidt jag känner, icke något exem-. 

pel på en dylik förlängning och delning af vanliga ledeeller i de inre eller yttre trådar, som utgöra 
delar af deras frons. Uti den beskrifvande algologien begagnas också ofta proportionen emellan le- 
dernes längd och tvärdiameter som character för olika arter. Deremot känner man flera exempel 

derpå, att den utvuxna vegetativa ledeellen, i sammanhang med fruktbildning, kan delas. Så före- 
kommer hos Dudresnaja (jfr Tab. XV1. fig. 3—5 vid f och ff) och hos flera slägten, som blifvit hän- 
förde till Dumontiaceerne (jfr Tab. XVII. fig. 4—5 vid p; fig. 9—10 och 11 vid p; fig. 15 vid p), att lång- 
sträckta ledceeller kunna delas i ett antal korta, runda eller elliptiska, öfver hvarandra i en rad stälda 
dotterceller, hvilka blifva till placenta celler för gemmidiernes derifrån utskjutande grupper. Hos 
Pandorea (Tab. I. fig. 3) delas ett utvuxet led (det näst öfversta) i 2:ne nya, deraf det öfre blir till 
modercell för ytterligare cellbildningar. Hos några Dumontiaceer har jag trott mig tydligt nog kunna 
se att delningen sker icke genom ett från modercells-väggen utgående diaphragma, utan genom bild- 
ning af fria celler; och äfven på andra ställen hos Florideerne, der en delning af celler förekommer, 
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har det synts mig sannolikt att delningen sker genom bildningen af dotterceller, hvilkas samman- 

smältande väggar, under trycket mot hvarandra, slutligen få utseendet af att utgöra ett enkelt dia- 

phragma. ! 

Hos flertalet af de greniga Conferverne (Cladophora Kötz) känner man, genom MoHLs ob- 

servationer öfver C. glomerata, att trådarnes förlängning (nästan) uteslutande beror af toppledets till- 
vext: detta förlänges till nästan dubbelt den längd, som de nedanför befintlige ledeellerne uppnå, och 
delas derefter i 2:ne öfver hvarandra stälda delar, deraf den nedre (ledcellen) icke vidare delas, topp- 

ledet deremot utvexer åter och delas å nyo på samma sätt. Hos många Florideer, hvilkas trådfor- 

miga stammar och grenar bestå af enkla cellrader, stälda med SR bottnar öfver hvarandra, 

(Callithamnion, Ballia [jfr Tab. III. fig. 1—5] m. £.) synas cellraderne tillvexa på samma sätt som 
hos de greniga Conferverne. 

Hos Florideer med en mera sammansatt bål, så vida denna uppbäres af en axil cellrad, torde 
tillvexten i längd äfvenledes vara beroende af toppledets förlängning och delning på samma sätt som 

hos de nämnde ledade, af en enda cellrad bestående Florideerne (Tab. XXXII. fig. 32, 33). Hos 

många undergår denna axila cellrad mycket snart en ny delning, medelst i annan direction gående, 
ofta longitudinela och excentriska väggar. I stället för att det yngre ledet består af en enda cellul, 
komma de äldre således att bestå af flera, ofta lika långa och till hvarandra i en viss ordning stälda 

celier (Plocamium m. f1l.). Hos Rhodomelee (Tab. XXKXIII. fig. 1 a fig. 9, 10) sker denna delning i en 
mycket bestämd och tydlig ordning, men som varieras hos olika arter, så att det polysiphoniska ledet 

hos några är deladt i 4 yttre celler, stälda i kors kring ett vanligen trängre centralt rör, under det 
hos andra de pericentriska -:siphonerne blifva flera 5—7, 8, !2, och hos några ända till öfver 20, ord- 

nade i en krets kring en central siphon (1. c. fig. 4, 5, 7). Hos arter med sammantryckt eller ut- 

plattad bål förekomma motsvarande celler (siphoner) ordnade i riktningen af frons i en eller flera 
rader (1. c. fig. 17). Dessa celldelningar torde ske vanligast efter en föregående delning af en större 

nucleus i motsvarande antal mindre, och i det de till en början rundade cellerne småningom antaga 
den form, som betingas af modercellens gränsor och det ömsesidiga trycket emot hvarandra. 

Hos vissa Florideer med plan bladskifva (Nitophyllum wm. fl.) kan man i bladtoppar och ut- 
skjutande kantspetsar följa bladskifvans utveckling genom tillvexten af en toppcell eller kantcell (Tab. 
XNXVI. fig. 9, 16) och genom dess vidare delning i nya celler, som åter kunna delas i annan riktning. 
Men de nya cellens väggar få här ofta mera oregelbundna riktningar, och den ursprungliga ord- 

ningen synes försvinna. Nfven i nedre och inre delar af en sådan Dladsiv torde de genom trycket 

mot hvarandra ofta polyedriska cellerne här och hvar förstoras i bladskifvans riktning och delas ge- 

nom ett diaphragma i ungefär lika stora delar; och sannolikt torde detta kunna repeteras gång Eiler 
annan. En delning, som kanske kan anses närmast motsvara denna, förekommer hos slägtet Ballia, 

der grenarnes basal-led, hvilka ursprungligen hafva en cylindrisk grencells vanliga form, småningom 

något hoptryckas och delas genom sneda diaphragmer i mindre celler (Tab. III. fig. 6, 7). 

Att hos Delesserierne de polyedriska cellerne derjemte tillvexa i vertical riktning mot paginal- 
sidorne, och delas genom diaphragmer som äro med dem parallela, torde ock hos många arter vara 
tydligt (jfr Tab. XXVI. fig. 11, 15, 18, Tab. XXVII. fig. 3 och 13). De 2:ne nybildade cellerne 

kunna åter tillvexa på samma sätt och delas genom ett nytt diaphragma i 2:ne delar, deraf den inre 

torde icke vidare tillvexa, den yttre deremot kunna i vertical riktning mot bladytan förstoras och 

åter delas genom ett dermed parallelt diaphragma. I stället för att hos vissa Nitophyllum-arter det 
sterila bladets celler alla äro stälda i ett enda och samma plan jemte hvarandra, så ser man hos 
andra i bladets tvärsnitt talrika rader af parallela, med hvarandra lika stora plattade eeller, som 
torde hafva uppkommit på nämnda sätt (jfr Tab. XXVII. fig. 3, 5, 13). 

Cellbildning genom delning och delning fortgående alltjemt i samma riktning, eller i olike 
riktningar, torde sålunda vara vanligt förekommande cellbildningssätt hos Florideerne. Huruvida 
denna fömns alltid combineras med en föregående tillvaro Och delning af en nucleus, vågar jag 
icke söka OA Uti de vanligen mycket små och med ett färgadt Srdocknor fyllda yngre cellerne 
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är det ofta svårt att urskilja en nucleus; jag har trott det kunna ifrågasättas huruvida icke här hela 
endochromet stundom fungerade såsom nucleus. 

De här valda exemplen på cellers uppkomst genom delning antyda redan vissa olikheter, som 
utan tvifvel hafva sin betydelse. Den ledcell som delas i en Lychete-tråd i 2:ne nya celler, likasom 

den polygonala cell, som i det plana bladet af en Nitophyllum delas genom ett mot paginalsidorne 

verticalt diaphragma, de äro jemförelsevis utvuxne och fullfärdige celler, som blott före delningen 

blifvit förstorade och derefter delas i 2:ne nya celler, hvilka äro både sins emellan och med moder- 

cellen till functioner och betydelse likstälda. Men när toppledet hos en grenig Conferva delas i en 

ledeell och en toppeell, när cortical-cellen hos en Nitoplvyllum delas genom ett med ytorne parallelt 
diaphragma uti en inre, icke vidare tillvexande innercell, och en yttre mot ytan åter förstorad och 

åter delad cortical-cell, så är det här jemväl relativt fullfärdiga celler, som delas i hälfter, men här 

af olika betydelse, den ena med relativt afslutad tillvext, den andra fortvexande och ofta åter upp- 

tagande samma cellbildnings-process. När en ledceell hos Polysiphonia delas i 4 eller flera inre celler, 
som utbildas till ledets siphoner, så blifva de nybildade cellerne till form och betydelse likstälda 
delar. Men när ledeeller hos en. Ceranvium delas åter i flera celler, så blifva dessa celler olika både 

till form och funcetioner; den ena af de nybildade cellerne förblifver odelad och utvecklas till den 

relativt mycket stora cylindriska cell, som bildar den utvuxna trådens axila del (ledet); de öfrige 
blifva vida mindre och utbildas, under ytterligare celldelning, till det corticala lager, som omgifver 
den axila cellradens genicula. Annorlunda åter är förhållandet i det grenbildande toppledet hos en 

Ceramium: det delas icke i likhet med det axzxelbildande i 2:ne till betydelse olika delar — uti en 
toppeell och en ledceell — utan i 2:ne till betydelse lika delar. Dessa lika delar uppkomma icke 
inom en relativt utbildad cell, deraf de kunna sägas utgöra delar, utan de anläggas 1 en relativt ung 
och sjelf nybildad cell och de antaga inom denna en ställning eller åtminstone de utskjuta mycket 
snart i riktningar, som antyda att de likasom begynna ett nytt celleystem — tvillinggrenarnes. Huru- 
vida det diaphragma, som sålunda delar toppledet, är ett mot den föregående axeln verticalt (hos 

Dictyota), eller dottercellerne ställas snedt mot hvarandra (hos arter af Ceramvium) torde knappast 
hafva någon större betydelse, enär i de nya delarne förhållandena snart utjemnas. Dichotomi torde 

väl i allmänhet kunna antagas såsom en i toppledet föregående cellbildning, dervid de 2:ne till func- 

tioner lika delarne mycket snart utskjuta i en från moderledets system olika riktning. 

b) Cellbildning genom förgrening. Redan MoHLs observationer på Conferva glomerata 
visade att alla de celler, som finnas nedanför toppledet (efter någon sträckning) icke vidare tillvexa 
1 samma riktning; en ledcell är till sin utveckling så att säga afslutad; skall den utvecklas vidare, 

sker det i en ny riktning; det är likasom en ny act, och denna synes inledas genom en förändring 

af cellmembranen på ett för hvarje art bestämdt ställe; membranen likasom uppluckras och uttänjes 
på detta ställe, under det hela den öfriga delen af cellens membran synes förblifva oförändrad; den 
oförändrade delen förblifver också i sin förra ställning till det cellsystem den tillhör, under det den 

tillvexande antager en ny riktning och ger sig dermed tillkänna såsom anläggande ett annat cell- 
system; cellgrenen skiljer sig från cellstammen, såsom den yttre grenen från sin stam. Det gifves 

Alger, hos hvilka de på den yttre stammen förekommande grenarne förblifva cellgrenar (Bryopsis, 
Caulerpa m. f1.); hos de festa skiljes snart cellgrenen från sin cellstam genom ett utveckladt dia- 
phragma. Detta diaphragma är vanligen transverselt mot grenens längdriktning, likasom det stun- 
dom förekommer höjdt något öfver grenens bas; man skulle således kunna säga, att diaphragmat 
snarare tillhör grenen än stammen. 

Det har redan blifvit anmärkt att det ställe, der en cellförgrening förberedes, är ett för hvarje 

art bestämdt — nemligen nedanför det diaphragma, hvilket en gång afskiljde ledcellen från den cell, som 
då var toppcell. Hos en del Conferver (C. glomerata, C. fracta, C. Hutchinsie) sker förgreningen i 
flera på hvarandra följande leder ensidigt, och med en enda gren från hvarje grenbildande cell; hos 

andra (C. rectangularis, Ö. composita) sker förgreningen samtidigt, eller nästan samtidigt, på 2:ne hvar- 
andra motsatta sidor; hos åter andra (OC. rupestris, C. catenata, C. prolifera) bildas Mera grenar, och 
väl då vanligast den ena efter den andra genom successiva utvidgningar af membranen på olika 
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sidor, men alla närmast i samma zon nedanför diaphragmat. Så vidt jag sett, förefinnes ingen olikhet 
mellan hvad som sålunda synes vara lag hos Conferverne och de analogt bygde Florideerne (Calli- 
thamnion, Ballia o. s. v.). Sällan är zonen för grenbildningen något längre aflägsnad från dia- 
phragmat: knappast någonsin nedanför stamcellens midt; deremot torde genom analog bildning (cell- 
förgrening) rötter kunna utskjuta äfven från cellens nedersta del. De leder i stammen, som, flera 

eller färre, hos olika arter äro afsedda för cellförgrening, synas dertill mogna nedifrån uppåt för delar 
som tillhöra det uppåt vexande systemet. Cellförgrening från en rotstam föregår på samma sätt upp- 
ifrån nedåt. 

Att cellbildning genom förgrening är mycket allmän hos Florideerne torde vara lätt att iakt- 

taga hos enklare former, der cellförgrening och yttre grenbildning sammanfalla. Men utan tvifvel 

förekommer den äfven på andra ställen, säkerligen åtminstone hos de redan omtalade slägtena: Gattya, 

Oryptosiphonia m. f., hvilkas inre grenar torde vara bildade efter enahanda norm som de yttre hos 
former med enklare structur. 

Har man med rätta sökt skarpt skilja emellan yttre delars dichotomi och förgrening, så synes 

man väl äfven böra skilja emellan cellbildning uppkommen genom delning, deraf den dichotoma väl 
är en form, och cellbildning genom förgrening. Der man vid bildningen kan gå tillbaka till den 
första anläggningen, är det väl ock i allmänhet lätt att afgöra om de nya cellerne äro producten af 
en delning — af en dichotomi i toppledet — eller af en förgrening — uti en ledceell. Men i naturen 

är det icke alltid lätt att kunna följa utvecklingen ifrån första ursprunget, och det har redan blifvit 
antydt. att under den sedan fortgående utvecklingen kunna förhållandena ofta maskeras; både en 

skenbar dichotomi torde kunna uppkomma genom en grens fortskyndade utveckling; och en apparent 
förgrening vara producten af vissa grenars privilegiering. Hvad man således i den beskrifvande al- 
gologien, som väl i allmänhet beskrifver formerne sådane de förekomma fullt utvecklade, kallats di- 
chotomi och förgrening, kan icke utgöra ledning för bestämmandet af delars olika uppkomstsätt. 

Om man vidhåller att kalla cellförgrening hvad som såsom sådan förekommer i regelbunden 
följd nedifrån uppåt och i samband med den sig utvecklande raden af stamceller hos många Con- 

ferver, Callithamnier m. £f., så 2ifves det ock ett annat slags cellförgrening, som jemväl torde oftare 

förekomma. Lika som det nemligen gifves yttre adventivgrenar, som framkomma oregelbundet och 
oberoende af den dels utveckling ifrån hvilken de framskjuta, så kan ock en redan äldre cell, obe- 
roende af dess ställning och utvecklingen af det cellsystem den tillhör, åter börja tillvexa och blifva 
härd för en ny cellbildning. Hos olika arter kan sådan adventiv cellförgrening ske än på ett sätt 
som mera efterhärmar den normala förgreningen, än på ett till utseendet mera oordnadt. Det har 

således redan blifvit anmärkt att hos Conferva rupestris, C. catenata m. fl. talrika grenar utgå ifrån 

samma stamcell, men dessa synas icke uppkomma samtidigt eller alla i samband med den sig ut- 

vecklande stammen. På samma sätt få flere Callithamnier (jfr Harv. Phyc. austr. Tab. 221, 227 
m. 1.) sednare utbildade adventivgrenar, som utgå ifrån paginalsidorne, stundom till form olika med 

de först bildade. Hos många krypande Florideer synas rötterne framkomma adventivt, snart sagdt 
ifrån hvilken cell som helst — stundom flera från samma cell (Callithamnion baccatum) — och hvar- 
helst denna närmar sig underlaget. 

I många fall är det väl lätt att skilja emellan redan omnämnde olika former för cellbildning. 

Men i andra fall torde det icke vara lika lätt att skilja dem emellan. Både andra modificationer 
förekomma, och dessa äro stundom sådane att de synas bilda öfvergångar mellan de antydda olika 
bildningssätten. Hos Gvriffithsia corallina (jfr Harv. Phyc. Brit. tab. 214) äro de elliptiska lederne 
radade öfver hvarandra, nästan såsom lederne på en Opuntia; uti grenspetsarne ser man de yngre 
lederne till en början mycket små, och från en smalare bas vidgande sig uppåt. De kunna tydligen 

således icke hafva bildats på samma sätt som hos en Conferva, der modercellen först utvidgas innan 

den delas i mer eller mindre lika hälfter; man kunde väl snarast tro, att den hos Griffithsia från den 

undre och större ledceellen utgående, till en början nästan för blotta ögat osynliga toppceellen skulle 

bildas genom utskjutning från den äldre (genom förgrening). Men observerar man yngre grenspetsar 

7 E. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd. 15. N:o 6. 
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under tillräcklig förstoring, så torde det visa sig, att den utskjutande cellen redan förut förefinnes 
såsom en inom modercellens gräns afskiljd del, bildande likasom en liten linsformig kropp ofvanför 

den ojemförligt mycket större modercellens undre del, och äfven afskiljes derifrån genom ett dia- 
pbragma, innan den börjar utskjuta såsom ett utvändigt synligt nytt led (jfr Tab. I. fig. 10). Det 
nya ledet anlägges således äfven här genom celldelning, men afskiljes såsom en obetydlig del af 
modercellen; i det denna del redan från början utskjutes ifrån modercellen, tillvexer den likasom 

uteslutande genom sin egen verksamhet ?!). Den bildas och tillvexer sålunda mera i öfverensstämmelse 

med tvillingcellerne i toppledet af en Ceramium. Och det är väl nära nog samma bildningssätt som 
förekommer vid bildningen af vissa Florideers nucleus. Modercelierne delas i dotterceller, hvilka 

såsom outvuxne ligga inom modercellens gränser (jfr hos Vidalia spiralis tab. XXXTIII. fig. 28; hos 
Dasya tab. XXXII. fig. 27; hos Delesseria Tab. XXNVII fig. 12); men något förstorade (och ofta 
åter delade) skjutas de ut utanför dessa gränser, och utgöra likasom enkla blindändar eller förgrenade 

trådar utanför dessa. 
Det torde böra anmärkas att vid cellbildningen hos många Florideer sjelfva riktningen af dia- 

phragmat icke synes hafva den stora betydelse, som man ofta synes hos högre vexter vara böjd att 

tillmäta densamma; slägter, som sannolikt stå hvarandra mycket nära, kunna utbilda det ena (Deles- 

seria) en axil cellrad, hvars leder afskiljas medelst transversela diaphragmer; det andra, Nitophyllum, 

kan sakna en sådan och cellernes diaphragmer antaga mot hvarandra olika riktningar. Hos slägtet 

Desmia, som antagligen är ett mycket naturligt slägte, finnes ett toppled som hos några arter delas 
genom transversela diaphragmer, men som hos andra delas genom alternerande sneda. Det förekom- 

mer hos Florideerne ofta att former, som stå hvarandra mycket nära, hafva spherosporerne delade på 
olika sätt; hos vissa Callithamnier ligga sporerne med sneda vinklar skiljda ifrån hvarandra; hos andra 
arter delas spherosporen genom transversela planer, som korsa hvarandra i räta vinklar. Äfven hos olika 

Ceramium-arter torde tvillinggrenarnes delningsdiaphragma icke vara till sin riktning fullkomligen lika. 

c) Celler utbildade af intercellulargångar (= interstitial-celler). Hos en Polysiphomia 
äro trådarne ledade, och lederne delade 1i 4 eller flera siphoner (celler), stälda i en krets kring en 
inre axil, som i form och storlek något afviker ifrån de pericentriska. På ett tvärsnitt (Tab. XXNXIII. 
fig. 7) synes nemligen den centrala cylindrisk-prismatisk, de pericentriska mera vigglika i genom- 

snittet, med mot hvarandra plattade sidor; hörnen äro något tillrundade, förnämligast utåt, så att 

emellan den yttre membran, som omgifver hela ledet, och siphonernes tillrundade hörn ett intercel- 

lular-rum måste bildas der, hvarest i utkanten 2:ne siphoner stöta intill hvarandra. I många fall är 
detta intercellular-rums lumen knapt märkbart, men i andra blir det tydligt genom ett deri befintligt 
färgadt innehåll; man jemföre t. ex. Harv. Phyc. Brit. tab. 155. fig. 7—9. Hos många arter af 

slägtet förblifva de pericentriska siphonerne de ytterste cellerne; hos andra betäckas de af ett yttre 
cortical-lager, hvilket består af mindre och ofta kortare celler än siphonerne. Följer man hos en art, 
som har cortical-lager, stammens utsida uppifrån nedåt, så ser man i den öfre delen de längre och 
bredare siphonerne upptaga ledernes utsida; längre ned spårar man emellan siphonerne (Tab. XXN XIII. 
fig. 1.c, Tab. XXXII. fig. 25) likasom trängre ofta kortare rör, också de fylda med ett färgadt en- 
dochrom; än längre ned blifva dessa rör talrikare, och hos arter med ett starkt utbildadt cortical- 

lager blifva sjelfva siphonerne utvändigt osynliga, under det att de trängre rören eller kortare celler 
betäcka hela ledets yta; man jemföre t. ex. Harv. Phyc. Brit. tab. 292. fig. 2—6. Utskär jag tunna 
tvärsnitt på olika ställen af en sådan stam, så finner jag mellan de öfre ledernes siphoner kanske 
knapt märkbara intercellular-rum; längre ned blifva sådane synliga och innehålla der ett färgadt en- 
dochrom; än längre ned blifva interceliular-rummen större och visa sig då såsom ett utanför sipho- 

nerne befintligt lager af celler, hvilka regelbundet alternera med siphonerne, och utanför dessa celler 

!) Hos samma Griffithsa corallina, der jag trott mig se de utskjutande sterila lederne anläggas inom modercellen genom delning, 
bildas vid anläggningen af favellan (Tab. I. fig. 12), så vidt jag sett rätt, vissa af de förut bildade transformerade cellerne 
genom cellförgrening, i det ifrån modercellerne utskjutande fina spetsar utsvälla likasom till en blåsa, som sedan afsnöres ge- 
nom ett diaphragma. Andra, måhända sednare förgreningar, som öfvergå till gemmidiernes urmoder-celler, synas deremot till- 
vexa genom fortgående celldelningsprocesser. 
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(Tab. NXNNIII. fig. 2) blifva nya intercellular-rum synliga, alternerande med de yttersta cellerne. 
Det är de sålunda bildade, kortare och till utseendet mindre regelbundet ordnade cellerne, som bilda 

sådane arters cortical-lager. 
Den omständigheten, att cortical-lagrets celler alltid alternera med siphonerne och således in- 

taga intercellular-rummens plats, torde redan kunna gifva en antydan om deras bildningssätt. Men 
detta blir än tydligare om på tvärsnittet man nogare betraktar skiktningen i de olika cellulernes 
tjocka och lamellösa väggar. Det kunde tänkas, och man får lätt den föreställningen, att den yttre cell, 

som alternerar med siphonerne, hade uppkommit genom delning af endera af dessa; men då de yttre 

cellerne uppkomma först sedan siphonerne utgöras af äldre celler (i en redan äldre del af stammen), 
så borde i sådant fall dess redan tjocka lamellösa vägg synas på endera sidan fortlöpa äfven utikring 

den cell, som derifrån blifvit afdelad. Men tvärsnittet visar mycket tydligt att de yttre cellerne hafva 
lika väl som siphonerne sin på alla sidor jemntjocka och afskiljda vägg med sin egen concentriska 
skiktning. Den kan då svårligen hafva uppstått på annat sätt än genom intercellular-rummets ut- 

vidgning, genom osmotiskt upptagande af endochrom ifrån tillgränsande siphoner, hvarefter det så- 
lunda vunna endochromet utbildat en detsamma omgifvande sjelfständig membran. Se Tab. XXXIII. 
tvärsnitt af flera Polysiphonia-arter och Tab. NNNXII. fig. 26 af Dasya coccinea. 

Hos de nämnde arterne — så väl som hos Rhodomelee i allmänhet — tillvexa trådarne genom 
toppledets förlängning och delning i 2:ne dotterceller (toppceellen och ledceellen); hvardera cellen måste 
tänkas omgifven af modercellens yttre gemensamma och dottercellens inre särskilda membran. Emellan 
de båda dottercellernes membraner kan tänkas möjligheten af ett intercellular-rum — der de båda 

cellerne med rundade bottenkanter vid peripherien närma sig intill modercellens yttre membran. Då 
hvarje ledeell derefter delas i 4 eller flera i en krets stälda siphoner, dessa åter med något tillrun- 

dade kanter, så kan ett intercellular-rum jemväl tänkas förekomma emellan ledceellens och siphoner- 

nes (också vid bottnarne) sammanstötande membraner. Huruvida de utbildade interstitial-cellerne 

befinnas på det ena eller andra intercellular-rummets plats, torde vara svårt att afgöra. Men antag- 
ligen böra intercellular-rum snarast förekomma i närheten af ledcellernes (genicula) sammanstötande 

bottnar, der utrymmet dertill bör vara större; hos många arter (t. ex. Dasya coccinea på yngre pinne 
ser man också tydligt små korta, utvändigt triangelformiga celler rundt ikring knäet, vändande med 

sina spetsar omvexlande uppåt (tillhörande det öfre ledet) och nedåt (det nedre ledets), likasom in- 
kilade emellan de vid knäet något hopknipna siphonerne. Man jemföre Tab. XXXTIII. fig. 1. c. och 
Tab. XXXII. fig. 25) och de figurer som blifvit lemnade af Kiteing Phyc. tab. 50. I. 3. och Kny 

Azillar Kn. tab. 2. fig. 7. Längre ned på en sådan pinna ser man både dessa kortare, kring knäna 
befintlige, och de längre, emellan siphonerne utbildade, intercellular-gångarne utgöra anlaget till de 
än längre ned fullbildade interstitial-cellerne. Om man nogare betraktar på dessa olika ställen tagne 
tvärsnitt, så ser man interstitial-cellerne sträcka sig afsmalnande äfven inåt, likasom de äfven i denna 

riktning trängt siphonerne i sär; de vidgas mera utåt än inåt, och mera vid knäet än uppåt och 

nedåt — således mest der det största utrymmet finnes. Har ett i intercellular-rummet vid knäet upp- 
taget plasma börjat sin verksamhet, och här utbildat en cell med egen membran, och denna nya cell 
tillvexer och tränger de tillgränsande siphonerne än mera ifrån hvarandra, så skall ett nytt intercel- 
lular-rum nedan- eller ofvanför den vid knäet anlagda cellen uppstå, som i sin tur skall fyllas med 
plasma och utbildas till en ny cell. Och hvad man således kan tänka sig böra förekomma, det åter- 
finnes också vid observationerne. Göres ett tvärsnitt i någon mån snedt af en art med kortare led, 

så att snittet på ena sidan utskurit ledets midt, på den andra knäet, så kan man också få se de båda 
sidorne visa ett olika utseende !). 

1) Vid tillsats af jod såg jag trådens allmänna membran hos Pasya coccinea, hvilken likasom hos Rhodomelee i allmänhet är fa- 
stare och mindre collenchymatisk än hos kanske flertalet andra Florideer, utvändigt, der den sammansmälter med siphonernes 
peripheriska väggar, blifva brun, under det innerväggarne till siphonerne knapt märkbart förändrades; botten-membranen, 
som finnes emellan de centrala siphonerne i 2:ne närgränsande led, antog en starkt brunaktig färg, likasom den till consistens 
kanske mera motsvarar den mera cuticulariserade yttre membranen. "Emellan innehållet i de pericentriska siphonerne och in- 
terstitial-cellerne har jag stundom trott mig se den skillnad, att endochromet i dessa sednare syntes mera homogent; mera 
kornigt i siphonerne. Sannolikt beror olikheten på den olika åldern af cellerne; vid tillsats af jod såg jag det vanligen hos 
båda antaga en mörkare röd-blå färgskiftning. 
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Hos flertalet Polysiphonier är det endast på utsidan af de pericentriske siphonerne som inter- 
cellular-rum utvecklas till interstitial-celler. Men hos några arter (P. fibrillosa, P Brodiei) kunna 
äfven de intercellular-rum, som förekomma vid de pericentriska siphonernes inre tillrundade kanter 

mot den axila siphonen, komma till utveckling. Hos sådane arter omgifves småningom den centrala 

siphonen af ett intermediärt lager af interstitial-celler, hvilka innanför de pericentriska siphonerne 

motsvara dem som hos samma (och hos andra) arter bilda cortical-lagret. Afven hos P. elongata, 
Dasya coccinea (Tab. XXKXII. fig. 26) m. fl. ser man en begynnelse till en sådan bildning. Jag 
har Tab. XXXIII. fig. 3 afbildat genomsnitt af Polys. Muelleri, hvilka visa interstitial-celler utveck- 
lade både innanför och på sidorne emellan de pericentriske siphonerne. 

Hos Rhodomelee synes en bildning af interstitial-celler vara mera allmänt förekommande. Hos 

Jeannerettia (Harv. Ner. Austr. tab. IV.) visar det upptill vanligen mera utbredda bladet, då det 
betraktas ifrån ytan, likasom flabellat divergerande ådror, mellan hvilka cortical-lagrets celler grup- 
peras Tab. XNXIII. fig. 22. Vid ett tvärsnitt synes bladet sammansatt af 2:ne rader cubiska eller 
något mot bladytorne förlängde celler, mellan hvilka ligga här och hvar inströdda andra celler (Harv. 
I. c. fig. 3) som äro snarare något hoptryckte parallelt med bladytorne. Dessa inre celler förekomma 
mera utbildade på ett ställe, mindre på ett annat, och det synes mig icke kunna vara något tvifvel om att 
de uppkomma genom utbilaning af ett intercellular-rum Tab. XXNXIII. fig. 20—21. De mindre utvecklade 

ser man tydligen intaga intercellular-rummets plats i vinkeln emellan 4 sammanstötande ytterlagrens 

celler, och de alternera således med dessa som i regel äro stälda midt emot hvarandra. De yttre cubiske 

cellerne synas fylda af något mera kornigt innehåll af röd-aktig färg, som vid tillsats af jod blir än mör- 
kare, under det de yngre interstitial-cellernes innehåll blir gult eller gulbrunt, och är mera homogent, 
likasom vore det en vätska; i äldre blir äfven detta något kornigt. Om man betraktar en del af det 
äldre bladet från ytan, sedan man till preparatet tillsatt en droppe saltsyra och Chl.-Z-jod, så kan 
man genom olika inställning tydligt nog skilja det yttre lagrets polyedriska celler fyllda med ett lju- 

sare endochrom och de mellan dem radade med ett mera brunt endochrom fyllda interstitial-cellerne, 

hvilka i det äldre bladet sammansmälta till form af långa trådar. Man ser dessa trådar, nästan såsom 

bladnerverne hos många Ormbunkar, fortlöpa på ungefär lika afstånd ifrån hvarandra, uppåt och utåt 

i det flabellat vidgade bladet, och äfven här och hvar dichotomt delade. Låter man täckglaset glida 
öfver de genom saltsyran utsvälda och glesare sammanhängande cellerne, så kan man få se flakor af 

ytterlagret frånskiljda och interstitial-trådarne ligga fullkomligt fria (Tab. XXXIIL. fig. 23.a.). De 
visa sig då såsom långa, här och hvar dichotoma rör, hvilka inom en tjockare pellucid yttermembran 
innehålla ett, efter utseendet, i leder deladt endochrom. På de flesta ställen är fördelningen i leder 

mera regelbunden, på andra har endochromet mera form af kornlika fragmenter. Mellan de olika 
endochrom-delarne (lederne) syntes breda pellucida mellanrum (diaphragmer?). Emellan paginal- 
sidornes ytterceller och de innanför dem utbildade interstitial-cellerne förefinnas således mycket be- 

stämda olikheter, som torde antyda att de äro af olika slag och hafva både olika uppkomstsätt och 
sannolikt olika funetioner. I den mån de först bildade iuterstitial-cellerne blifva äldre, kunna bredvid 

dessa nya sådane uppstå, hvilka då tillhopa torde bilda den starkt utvecklade medelnerv, som i nedre 
delar af vexten förekommer, och som i äldre tillstånd ytterligare förstärkes med ett utbildadt cortical- 

lager. — Huruvida förhållandet är enahanda hos andra Rhodomelee, som hafva en axil cellrad, i hvil- 

ken tillvexten sker genom en terminal cells tillvext och delning i leder (Lenormandia, Amansia), 
vågar jag icke uttala mig. Hos Polysiphonia såg jag i den terminala cellen en odelad nucleus; i 
den näst öfversta, ännu odelade (ledceellen) såg jag 4 tydliga nuclei, deraf dock stundom den ena 

större än de öfrige. Uti derpå följande led med anlagde siphoner, såg jag en nucleus inom hvarje; 
men jag är icke säker på att hafva sett någon nucleus inom den centrala. 

Äfven i den äldre, starkt utvecklade placentan hos vissa Rhodomelexe (Vidalia spiralis Tab. 
XNXXIII. fig. 28) såg jag de nedre cellerne omgifne af ett starkt utbildadt nät af intercellular-gångar, 

fylda som det syntes af ett homogent endochrom, hvilket gulnar vid tillsats af jod, under det jag sett 

sjelfva cellernes antaga en mörkare brunaktig färg, och de mognande gemmidierne blåna. (Yngre 
cellers endochrom och nybildade gemmidier antogo äfven här en gulaktig färg.) Detta nät af inter- 
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cellular-gångar, som omgifva de nedre cellerne i placentan, har måhända samma ändamål som det jag 
vågat antaga för sjelfva placenta-cellernes förening medelst vidgade tipfelrör till sammanflytande en- 
dochrom-massor, att nemligen ifrån äfven nedre delar tillföra den näring, som torde erfordras för den 
starka utveckling af fortplantningskropparne ifrån den öfre placenta regionen. 

Hos Callophyllis, äfvensom hos några andra slägten af liknande structur, omgifvas de inre 

stora och rundade cellerne — hvilka genom sjelfva sin form måste lemna större intercellular-rum 
emellan cellernes tillrundade ändar — af ett nät af mycket små celler (Tab. XIV. fig. 2 och 6), hvilka 
med utdragne spetsar sins emellan sammanbindas. Så vidt jag kunnat se uppkomma dessa små, 
nätlikt sammanbundne, celler genom utveckling af intercellular-rum, hvilka ursprungligen utan mem- 

bran, sednare beklädas af en sådan, antagligen sedan de från närgränsande celler upptagit ett endo- 

chrom. Jag har på annat ställe närmare redogjort för denna bildning. 
Är denna uppfattning af interstitial-cellernes bildningssätt riktig; uppkomma de genom ut- 

vidgningen af ett intercellular-rum, som fylles med ett innehåll; har detta intercellular-rum sitt största 
lumen der flere celler stöta tillsamman, och blir det en naturlig följd af dess fyllande med ett endo- 
chrom att detta skall tendera att intränga alltmera emellan de förut intill hvarandra liggande celler- 
nes väggar; så kan det väl äfven väntas att de utbildade interstitial-cellerne skola ega en efter inter- 

cellular-rummets form och det antydda sättet för deras bildning svarande form. Mellan större till- 
rundade celler skola de få ett slags tetraedrisk eller polyedrisk form med utdragna spetsar, i hvilka 

cellens större lumen motsvarar det ursprungliga intercellular-rummet och de utdragne spetsarne de 
trånga kanaler, som vid det alltmera fyllda intercellular-rummets, såsom en kil emellan cellväggarne 

verkande, påtryckning måste uppstå emellan de förut tätt intill hvarandra liggande väggarne. Äro 

de omgifvande cellerne rundade och större, men interstitial-cellerne bildas successivt flera mellan 
deras i sär trängda väggar och sammankoplas med sina utdragne spetsar till perlbandslika trådar, så 

skall det utseende uppkomma som förefinnes hos Callophyllis (Tab. XIV. fig. 2 och 6). Utgöra åter 
de omgifvande cellerne en mera parenchymatisk väfnad med sparsammare men successivt förstorade 
interstitial-celler, som inbördes sammanbindas genom längre utdragne spetsar, så uppkommer en bild- 

ning (jfr Tab. XXVII, fig. 4, Tab. XXXIII. fig. 28 och 26 a i placentan hos Vidalia), som mycket erin- 
drar om structuren i Sphagnernes blad der jemväl 2:ne olika cellsystemer förefinnas, men der uppkomne 

af samtidigt anlagda celler som utbildas på olika sätt. Utbildas åter interstitial-cellerne mellan längre 
cellers sammanstötande långsidor, och de hvarandra närmaste äfven här sammanbindas med sina ut- 
dragne spetsar, så kunna de antaga former som nästan efterhärma högre vexters vanliga prosenchym- 
celler (Jfr Tab. XXXIII. fig. 1 d hos Polysiphonia Muelleri och Kiite. Phyc. tab. 53. IV. fig. 5. hos 

Bhodomela subfusca — i fall det får antagas att dessa vexters centrala siphoner uppkomma af inter- 

stitial-celler). De ännu långsträcktare, som det synes af en oledad membran bestående, dichotomt 

förgrenade och i fina spetsar utlöpande interstitial-rören hos Jeanmnerettia (Tab. XXXIII. fig. 23 a), 
torde kanske snarast erindra om bildningar, som mjölkkärlen hos vissa högre vexter antaga. 

Jag har redan antydt att endochromet inom interstitial-cellerne vanligen i yngre tillstånd före- 

kommer homogent och likasom utgjordes det af en flytande vätska, som utfyller röret. Stundom har 
jag trott mig se det såsom skiljda tillrundade, jemte hvarandra radade korn eller droppar (så tillfälligtvis 

hos Jeannerettia, Tab. XXXIII. fig. 230). Kunde man antaga att endochromet på olika ställen och 
i särskilta små portioner genomträngde membranerne, så hade man måhända häruti förklaringen af 

en hos Polysiphomia cancellata och närstående former, såsom det synes, icke så sällsynt företeelse. 
Emellan dess, af tjocka lamellösa väggar omgifna siphoner ser man nemligen mycket mindre, aflånga 
celler (?), ordnade nästan regelbundet i leder, ligga inbäddade dels emellan olika siphoner, dels 

emellan olika lameller af samma cell, äfven stundom omgifvande hela ledet, eller efter utseendet in- 

trängande deruti Tab. XXKXIII. fig. 8. Jag har af andra algologer, som observerat detta, sett den 
mening uttalad att de hos Polys. cancellata radade cellerne (?) tillhörde en parasit. 
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d) Celler bildade inom andra celler och mera omedelbart af delar af proto- 
plasman, så att modercellens membran icke synes förblifva ingredierande del af 

dottercellerne. 

Det har redan blifvit anmärkt att i Florideernes celler förekommer ett ämne, som väl är jem- 

förligt med protoplasman hos andra vexter. Uti större celler förekommer det än såsom ett mera 

amorpht lager anslutande sig till cellens innervägg, än utdraget till trådar, vid hvilkas anastomoser SS 

stundom förekomma gryniga coagulationer. Uti nybildade celler torde det utgöra en betydligare del 
af endochromet. Vid tillsats af jod antager detta ämne en blekare gulaktig färg. : 

Der protoplasman utbildat en mera bestämdt limiterad cellkärna, är det väl ofta denna som 

efter föregående delning inleder bildning af nya celler. Uti spherosporan har jag trott mig kunna 
urskilja cellkärnorne, omgifna likasom af en något glesare plasma-klump utan bestämd begränsning, 
innan dottercellernes membraner genom trycket mot hvarandra och modercellen fått sin bestämda 
form. Sednare synas de skarpt begränsade, såsom vanligen är förhållandet, der en celldelning egt 
rum, och hvarje del uti detta första tillstånd omslutande sin egen cellkärna (jfr t. ex. tab. I. fig. 14 
c och d hos Griffithsia, och tab. XVI. fig. 10 hos Dudresnaja). Jag har stundom sett, vid ett till- 

fälligtvis väl lyckadt snitt (Vidalia spiralis), de mycket unga dottercellerne svälla ut och lossna ifrån 
den genom snittet öppnade modercellen; deras svagt bugtiga membran syntes tunn och genomskinlig, 
och jag såg icke denna membran sammanhänga med modercells-väggen eller några mellan dotter- 
cellerne inskjutande diaphragmer utgå ifrån denna. Jag har icke heller af andra observationer fått 
anledning tro att spherosporan först delades 1 4 dotterceller, hvarefter sedan en spora skulle bildas 
inom hvarje genom fri cellbildning. Vid den ofvanför beskrifna, hos Dumontieerne förekommande 
delningen af utbildade vegetativa celler i flere efter hvarandra radade korta celler, torde dessa upp- 
komma genom fri cellbildning, men huruvida denna föregås af en motsvarande utbildning af cell- 

kärnor har jag här icke kunnat se. Äfven hos Polysiphomia bar jag sett siphonerne utbildas efter 
ett föregående uppträdande af cellkärnor; icke heller här hafva de unga siphonerne synts mig hafva 
den bestämda begränsning, som de antagligen redan från början skulle ega om de uppkommit på 
vanligen antaget sätt för celldelning. 

Hos det nyholländska slägtet Polycoelia utgöres innerlagret i den sterila frons af mycket stora, 
nästan lacunlika celler, sammanstälda jemte hvarandra i en enda rad till ett med den plattade bålen 

parallelt plan (Tab. XIIL fig. 2). På utsidan omgifvas dessa stora celler omedelbart af cortical- 
lagrets fina trådar, hvaraf de innersta likasom krypande följa de stora cellernes utsida, öfverspinnande 
denna med ett af glesare maskor hopfogadt nät, hvars yttre förgreningar öfvergå 1 cortical-lagrets 

verticalt mot ytan utgående trådar. Skillnaden emellan innerlagrets stora lacunlika celler, och cor- 
tical-lagrets fina trådar är således här skarpt framträdande. Membranerne till de stora cellerne före- 
komma vid ett tunnare snitt nästan endast såsom tjocka slemhylsor, men af bestämd form, och hvar- 

dera cellen har sitt endochrom. Uti yngre delar af bålen ser man de stora cellernes väggar stöta 
omedelbart intill hvarandra; uti äldre delar. och vanligen i de fruktbärande, ser man emellan de 

båda till hvarandra stötande cellväggarne (Tab. XIII. fig. 3) ett bälte af anastomoserande trådar, 
liknande det som på de båda ytsidorne öfverspinner cellväggen, likasom hade cortical-lagret här in- 
trängt emellan de båda sammanstötande innercellerne. Uti detta tillstånd kunna således innerlagrets 
stora celler på alla sidor vara öfverspunna af cortical-lagrets nät af fina trådar; dessa sednare icke 
blott ansluta sig till och likasom ligga intryckta uti den slemmiga membranen, utan de utsända äfven 
här och hvar förgreningar, hvilka såsom blindändar skjuta in deruti. I den mån detta nät utikring 
den stora cellen blir tätare, synes dess egen membran blifva mera gelatinös och dess contourer 
mera otydliga. 

Endochromet inom de stora cellerne, som synes mest bestå af protoplasma, är på exemplar 
som varit torkade oftast collaberadt och starkt sammandraget i midten af cellen; vid ett tunnt snitt, 

som går utanför cellens midt, kan den således lätt synas sakna endochrom. På väl preparerade exem- 

plar har jag stundom sett plasman återtaga sitt friska utseende och förekommer då dels utbredande 

sig öfver membranens insida, dels inåt förlängd i ett nät af de finaste trådar, som genomkorsa hela 
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cellens inre (Tab. XIII. fig. 5). Ifrån de nätets delar, som ligga intill cellväggen, ser man blind- 
ändar inskjuta i denna och der möta de förgreningar, som utifrån inträngt ifrån cortical-lagrets trådar. 

Några töpfelgångar synes man här knapt kunna tala om, då trådarnes blindändar, som det synes, obe- 
hindradt genomgå den gelatinösa cellväggen. Vid tillsats af jod såg jag den inre protoplasmans 
trådar (likasom cortical-lagrets yttersta och yngsta celler) antaga en blekare i gult stötande färg; 

under det i cortical-lagrets inre celler endochromet mörknar med skiftningar emellan brunt och blått. 
Skillnaden emellan delar af det inre och yttre nätet på ömse sidor om de stora cellernes väggar blef 

på detta sätt nog tydlig. 

Hos Polycoelia utbildas cystocarpiet inom någon af innerlagrets stora celler; och de fertila 
cellerne ligga vanligen spridda på afstånd ifrån hvarandra. Något misstag om cystocarpiets upp- 
komst inom någon af de stora cellerne kan icke gerna förekomma. BStructuren af nucleus synes när- 
mast öfverensstämma med den hos Callophyllis. Uti ett plexus af tätare, hvarandra korsande trådar, 

finnas talrika mindre nucleoli, hvardera innehållande fere eller färre gemmidier (Tab. XIII. fig. 6). 
Hela utsidan af denna sålunda sammansatta nucleus omgifves af ett nät af sterila trådar; de inre af 

dessa äro något finare än de yttre. Om således hela denna nucleus uppkommit inom en af inner- 
lagrets stora celler, så synes man nästan kunna förutsätta att här föregått en från de vanliga afvi- 

kande cellbildningsprocess. 

Uti celler, der cystocarpiet förberedes, har jag trott mig se de inre trådar som genomkorsa 
cellens lumen (Tab. XIII. fig. 5) likasom talrikare, tätare förgrenade och kanske fastare; under star- 
kare förstoring har jag sett dem såsom ett det finaste spindelväfsnät utbredande sig öfver cellens in- 

nervägg (Tab. XIII. fig. 7 a), öfverallt utsändande förgreningar, som sammanbindas genom anasto- 
moser. I det nätets delar tillvexa få de inåt form af utdragna trådar, med här och hvar utsvällande 

blindändar (Tab. XIII. fig. 70) som torde utgöra urmoderceller för blifvande nucleoli. I den mån 

inre delar af nätet utbildas till nucleoli och dem omgifvande trådar, sammanbindas allt mera de blind- 

ändar som genomkorsa cellmembranen, och i den mognande frukten ser man knapt någon annan 
skillnad emellan de inre, af protoplasman bildade trådarne (Fig. 6 pr.) och de yttre (Fig. 6 im.), 
som utgöra förgreningar ifrån cortical-lagret, än att de inre äro 1 någon mån finare än de yttre. 
Sjelfva de stora cellernes membran synes äfven upplösas eller blifva otydlig i den mån det yttre och 
inre nätets trådar starkare utbilda sig. 

Huru hela denna bildning egentligen uppkommit blir väl af de gjorda observationerne icke 
klart. Då vid fruktbildningen på utsidan af de pregnanta cellerne cortical-lagrets trådar synas in- 

tränga med blindändar i den slemmiga cellmembranen, så kunde det måhända ifrågasättas huruvida 
icke de inre trådarne voro utgreningar ifrån de yttre, som genomträngt den gelatinösa cellväggen. 

Att detta likväl icke är fallet torde kunna slutas deraf att äfven i den sterila cellen man ser plasman 
utdragen i trådar, hvilka inifrån synas sända förgreningar utåt, äfvensom att de således olika tråd- 
systemerne vid tillsats af jod förhålla sig något olika och äfven i den mogna frukten genom olika 
tjocklek ännu kunna åtskiljas. Det synes mig då sannolikare, att det är här protoplasmans nätfor- 
migt förbundne fina trådar som, till en början af vanlig beskaffenhet, småningom och omedelbart af- 

sätta de ytterligt fina membraner, som omgifva de för fruktbildningen uppkommande trådarne af 
fastare consistens, ungefär på samma sätt som Myxomyceternes slemtrådar utbilda de membraner, 

som uppkomma vid fruktbildningen. Då protoplasman under form af trådar väl lika väl som der 
den har annan form (t. ex. i embryosäcken) kan antagas innehålla de nödiga ämnena för att fram- 
kalla en bildning af talrika celler, så ligger väl i det här förutsatta sättet för cellbildning ingen a 
priori gifven omöjlighet”). 

1) Det torde här böra anmärkas, att äfven hos Polycoelia har jag emellan cortical-lagrets perlbandslika trådar stundom sett 
andra, finare och som det synts mig oledade trådar (Tab. XIII. fig. 8). Jag har trott mig se att dessa utgå ifrån cortical- 
lagrets inre celler och fortlöpa stundom mera parallelt med ytan, oftast i sned riktning närmande sig de stora lacunlika 
cellernes slemmiga väggar och i olika direction genomkorsa dessa. Sannolikt äro dessa trådar af samma natur som de nedanför 
under benämningen hypha-lika trådar hos andra Florideer beskrifne, och väl utan någon gemenskap med de stora cellernes i 
trådar utdragna protoplasma. 
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Har man hos en sådan vext som Polycoelia öfvertygat sig derom, att protoplasman inom en 
cellul kan mera omedelbart öfvergå till ett helt system af celler motsvarande organer (trådar och 

gemmidier), hvarunder modercellens membran synes successivt oblitereras, så torde man lättare kunna 

antaga att en motsvarande cellbildningsprocess kan förekomma äfven hos andra Florideer, der dess 

förekomst är mindre lätt att framvisa på annat sätt än att hos dem vissa cellgrupper förekomma, 
hvilka knappast på annat sätt kunnat bildas. 

Hos en vid våra kuster vanlig form af Ceramium rubrum, som utmärker sig genom sin storlek, 

bar jag i de nedre ledcellernes inre sett en cellväfsbildning af mycket egendomlig art (Tab. III fig. 
21). I stället för att dessa celler vanligen synas tomma eller fylda endast af en färglös vätska, såg 
Jag här cellens lumen fyldt; af förgrenade och ledade trådar, hvilka syntes mig tillhöra vexten, ut- 
gående ifrån den ena cellväggen och utspända emot den andra, likasom bildade de ett inre förstärk- 

ningslager åt den stora cellen. Måhända kunde det under denna förutsättning antagas att de upp- 
kommit genom en omedelbar utbildning af ett nät af plasmatrådar inom den stora cellen. Men jag 
fann detta nät utveckladt endast i några af de af mig undersökte cellerne, och jag har sedan ett par 
gånger förgäfves eftersökt denna bildning. Trådarnes bestämda och characteristiska ställning syntes 
antyda att det inre nätet icke kunde vara en parasitbildning !). 

10. Om cellernes ställnings- och grupperingsförhållanden — deras förening till olika lager. 

Det har redan blifvit antydt att det icke gifves några Florideer, som bestå af en enda cellul, 
men deremot finnas icke få arter, synnerligast bland Callithamnieer och Wrangelieer, der bålen och 
de yttre delarne utgöras af enkla cellrader, i hvilka de cylindriska cellerne äro stälda med horizon- 

tela bottnar öfver hvarandra — hvilkas structur sålunda synes lika enkel som de greniga Confervernes. 
Bland de membranlikt utbredda Florideerne gifves det likaledes Nitophyllum-arter, hos hvilka större 
delen af den sterila frons är bildad af rundadt kantiga celler, stälda i ett enda plan jemte hvarandra, 
— arter som sålunda erindra om Ulvaceerne bland de gröna Algerne. Hos det stora flertalet Fiori- 
deer är structuren dock vida mera complicerad; de celler, som sammansätta frons, äro icke blott till 

form olika, utan de anordnas äfven på mycket olika sätt hos olika arter och differentiera sig ofta i 
tydligt olika lager. Hos många Florideer visar ett genomsnitt 3:ne sådana lager: det axila, det inter- 

mediära och det corticala; men åtminstone 2:ne, ett inre och ett yttre, kunna hos de flesta åtskiljas. 

Men de lager, som i den beskrifvande algologien bestämmas efter deras läge — såsom axila, 
intermediära och corticala — de motsvara icke alltid hvarandra hos olika Florideer; de kunna vara 

olika till structur, till sättet hvarpå de bildas, till tiden då de uppkomma så väl med afseende på den 
del de tillhöra, som med afseende på de olika lagrens förhållande till hvarandra. Hos flera mycket 
naturliga grupper ser man tydligt att än det ena, än det andra lagret kan vara allmännare förekom- 

mande: cortical-lagret kan saknas hos vissa arter af Callithamnion, af Polysiphonia m. fl., men före- 

kommer hos andra, och ofta mycket närstående arter. Det inre lagret kan saknas hos vissa Nito- 
phyllum-arter, men förekommer hos andra. I sådane fall torde det väl vara gifvet att det allmän- 
nare förekommande anlägges tidigare och i samband med den sig utvecklande delen; och det endast 

hos vissa arter förekommande torde oftast vara sednare tillkommet. Har det förra en för gruppen 
characteriserande bildning, så torde deremot det sednare ofta afse någon function, som inom samma 

typ möjligen kan fullgöras på olika sätt. 

!) Det torde böra erindras att om man låter preparat, tagne ifrån förut torkade exemplar af vissa Florideer, i flera dagar för- 
varas i vatten, får man stundom se bildningar uppstå, som förekomma såsom egna organiska former. Så har jag i de stora 
siphonerne hos Polysiphonia virgata sett cellens lumen upptagas af förgrenade trådar, hvartill man förut icke ser något spår. 
Om betydelsen af dessa trådar, om de äro en begynnande mycelii-bildning, vågar jag icke uttala någon förmodan. Exemplar 
af Ceramium rubrum ser man ofta starkt beklädda af en liten parasit, som vanligen upptages såsom en art af Callithamnion 
(C. Daviesii). Det kunde kanske antagas att den ofvan anförda bildningen hos Ceram. rubrum vore begynnelsen till en seder- 
mera utvändigt framträdande parasit; men hvarken trådarnes ställning syntes förråda en främmande bildning, icke heller syntes 
mig trådarnes utseende antyda att de tillhörde nämnda, på Cer. rubrum ofta parasiterande art. 
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I vissa fall torde man tydligt nog kunna spåra olika functioner hos de olika lagren. Likasom 
det undre lagret synes utgöra uppränningen till den nedliggande, centrifugalt sig utvecklande frons 

af en Peyssonellia, så torde i upprätt-vexande Florideer det inre lagrets utbredning stå i närmaste 
samband med den allmänna anläggningen och formen af en sådan frons. Derför får väl också detta 
lagers celler sin ofta i delens utbrednings-direction mera långsträckta form. Det yttre lagrets celler 
bilda ofta likasom ledade och förgrenade trådar, hvilka synas utgå ifrån det inre lagret i mera ver- 
tical riktning och radierande mot peripherien. Dessas ofta mera tillrundade celler hafva jemväl sin 
längd-direction i radiens riktning. Många delar tillvexa i tjocklek genom det yttre lagrets fortgående 
tillvext; Hera yttre delar, som efter det inre lagrets tillvext skulle t. ex. vara tveeggade, blifva genom 
det yttre lagrets utveckling tillrundade. Der ett intermediärt lager förekommer, torde detta stundom 
hafva till uppgift att utgöra ett förstärkningslager för frons (hos former af Cryptonemia, Prionitis m. 1.). 

Utom det att de olika lagren sålunda kunna vara hvar för sig i någon mån bestämmande för 

den yttre architektoniken af frons, torde äfven de olika lagrens celler kunna hafva vissa olika biolo- 
oiska funcetioner. De yttre cellerne hafva i allmänhet ett färgadt endochrom, som saknas eller är 
mer och mindre förändradt i de inre. Der de inre lagren äro flera, kan man stundom spåra ett olika 
innehåll i de olika lagrens celluler. 

Hos många Florideer äro cellerne i de olika lagren sins emellan förenade och stälda i för- 
hållande till hvarandra, ungefär på enahanda sätt som hos flertalet vexter: de bilda lager, eller knip- 

pen, eller körtlar, i hvilka den ena cellens membran stöter intill den andras, eller skiljes derifrån af 
vanliga intercellular-rum, och de sammanstötande cellernes innehåll synes äfven genom utbildade 

täpfelrör kunna träda 1 förbindelse med hvarandra. Men hos andra förekomma modificationer i flera 
afseenden:; och det är hufvudsakligen för vissa af dessa, som en närmare redogörelse torde vara er- 

forderlig. 
Den enkla structurtyp, som blifvit angifven för vissa Callithamnieernes och Wrangelieernes 

arter, den compliceras redan hos andra och stundom mycket närstående, och ofta på olika sätt hos 
olika former. Hos flera Callithamnier (C. plumula m. 1.) förekomma yttre grenar likasom af olika 

slag — några större och utan bestämd gräns tillvexande (= ”grenar”), andra, som med begränsad ut- 
veckling få mindre längd men kunna starkt förgrenas (= ”plumul&e”). Crouania attenuata (Harv. 

Pkyc. Brit. tab. OVT) kunde väl betraktas såsom en dylik Callithamnii-form, hos hvilken de olika 

ledernes plumul2& äro sins emellan åtskiljde, men hvarje leds flera plumulx sammansmältande till en 
verticill, som utvändigt bekläder sin del af ledet. Crouamia vestita (Harv. Phyc. austr. tab. CXL) 
är en mycket närstående art, hos hvilken äfven olika leders verticiller sins emellan nästan samman- 

flyta. Man kan således hos denna sednare art tala om en inre axil tråd, utvändigt beklädd af ett 
yttre lager — bestående af de yttre verticillernes sammanförda grenar. Jag har redan ofvanför jem- 
fört och antydt olikheterne af en sådan organisation med den som förekommer hos Gattya (Harv. 
Phyc. austr. tab. 93), Cryptosiphomia (Tab. XVII fig. 1—5) och liknande bildningar. 

Jag har också redan ofvanför redogjort för den modification af Callithamnii-structuren, som, 

mest utbildad, förekommer hos vissa australiska arter — afdelningen Spongoclonmium. Den vanliga 
Callithamnii-stammen omklädes äfven här af ett yttre lager af hopfogade kortare grenar. Men dessa 
grenar ombildas, böjas nedåt och tillvexa i denna riktning, samt sammanvexa med andra på lika sätt 
ombildade grenar till en nätlikt sammanfogad väfnad, som slutligen helt och hållet inkläder stammen 
(jfr Harv. Phyc. avustr. tab. 285). Man skulle således äfven här kunna tala om ett yttre lager utan- 

för den axila cellraden (stammen), men här uppkommet af grenar, som bilda likasom ett eget system, 
och som måhända närmast äro jemförlige med vissa adventiva rotbildningar hos högre vexter. 

Hos andra arter af Callithamnion (Phlebothamnion KöTtz.), hos Örouania gracilis m. fl. (se 
Tab. II. och redogörelsen ofvan p. 17—18) utgå ifrån grenarnes basal-leder ett system af nedåt vexande 

trådar, som intränga och fortvexa emellan de lameller, hvaraf de tjocka väggarne i stamcellerne synas 

sammansatta. Dessa trådar tillvexa och förgrenas nedåt alltmera, och bilda här ett särskilt ytterlager, 

som slutligen hos många helt och hållet omkläder den axila cellraden. Detta yttre lager torde äfven 
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motsvara en rotbildning, som sednare tillkommer och är fullkomligen oberoende af vextens acrope- 

tala utveckling. 
Hos Ballia callitricha, hvilken synes hafva i yngre delar en structur som mycket nära ansluter 

sig till Callithamniernes, förekommer uti äldre delar ett yttre lager, som utvecklas på annat sätt än 

hos Callithamnierne. Grenarne utskjuta från stammen såsom vanligt, nedom led-cellernes öfre dia- 

phragma, och grenens cylindriska basal-cell afskiljes ifrån dess modercell i stammen genom ett mot 
denna snedt diaphragma på vanligt sätt. Men i stället för att denna grenens basal-cell till en början 
har på modercellen ett nästan cirkelrundt fäste och upptager en mindre del af dess yta (närmast 

under diaphragmat), så börjar den snart att vidga sig i annan direction (Tab. III. fig. 3, 6, 7), dels 
något uppåt, men företrädesvis nedåt — den förekommer likasom nedlöpande öfver stamcellens sida. 
Stammen blir sålunda af de motsittande grenarnes förlängda basal-celler likasom tvåeggad — bredare, 
sedd ifrån paginal-sidorne, och smalare åt de 2 sidor, derifrån pinne utgå. I den mån basal-cellerne 

sålunda vidga sig längs eggarne af rachis, breda de sig jemväl något ut öfver paginal-sidorne och 
blifva sålunda äfven i någon mån stjelkomfattande. Under det de på detta sätt vidga sig, delas de 
genom diaphragmer i mindre och slutligen talrika celler, hvilka jemväl synas sträckas i riktningen 
uppåt och nedåt. Hela stamledet kommer sålunda att omklädas af ett yttre cortical-lager (Tab. III. 
fig. 8, 10, 11). Vid axillerne af pinne (1. c. fig. 6, 7) synas jemväl nya grenar komma till utveck- 

ling, hvilka åtminstone delvis synas utgå ifrån cortical-lagret. I det dessas pinne sedermera böjas 

likasom tillbaka emot paginalsidorne, synes stammen slutligen likasom omklädd af ett luddigt öfver- 

drag af trådar, på hvilka spherosporerne komma till utveckling. Det yttre lager, som hos Ballia 
callitricha omkläder den axila cellraden, kan väl således knappast anses motsvara de omtalade rot- 

trådsbildningarne hos Callithamnierne. Det utgör likasom hos dessa en sednare bildning, men upp- 

kommen på annat sätt och för annat ändamål (fruktbildningen). 
Det corticala lager, som allmänt förekommer hos Ceramierne (Tab. III. fig. 12—16), utvecklas 

deremot i närmaste samband med de i spetsen tillvexande grenarne. I det den från toppledet af- 

delade ledcellen tillvexer och åter delas, förblifver en af dessa delar central, förstoras vida mera än 

de andra och ombildas till cylindrisk ledeell i stammens axila cellrad; genom fortgående delning af 

de öfrige dottercellerne uppstår cortical-lagrets vida mindre, talrika och oftast kantiga celler. Vid 

knäet — emellan 2:ne hvarandra närmaste led — finnes i den utvecklade tråden dels en krets af inre 

och något större celler (Tab. III fig. 15, 24) — inom hvilka spherosporerne sednare utvecklas -— 
dels alternerande med dessa, utåt uppåt och nedåt andra (Tab. III. fig. 14), som fortgående delas 

och bilda slutligen det yttre cortical-lagret, hvilket mer eller mindre utbreder sig öfver de stora 
ledeellernes yta, hos några arter (Ceramium diaphanum Awuct.) endast bildande ett såväl uppåt som 
nedåt temligen tvärt afbrutet lager kring knäna; hos andra (Ceram. rubrum Auct.) beklädande hela 
ledcellen, och uppåt och nedåt sammanflytande med närmaste ledcellers cortical-lager. Då delningen 
af cortical-cellerne hos vissa arter fortsättes vidare och hufvudsakligen nedåt, få de från särskilda 
moderceller utbildade cell-complexerne ofta utseende af descenderande, i ledets riktning förlängda 
fastän relativt tjockare trådar (Tab. III. fig. 14 och 17). Hos vissa arter sträcka sig några af cor- 
tical-lagrets cellgrupper tydligen uppåt (ofvanom det knä de tillhöra) (Tab. III fig. 14) och det torde 

vara ifrån sådane som de hos vissa arter förekommaude taggarne utgå (Ceramium cilvatum m. f.). 

För så vidt dessa taggar kunna antagligen jemföras med de styfva grenspetsar, som så ofta före- 
komma hos arter af Ballia, Crouania, Spyridia, Wrangelia m. fl., så kunde det ifrågasättas huruvida 

icke sådane uppåt sig sträckande cell-complexer snarast motsvarade andra slägtens plumulx (mindre 
grenar), hvilka dock hos Ceramium icke kommo till vidare utveckling. Måhända kunde det på 

samma sätt antagas, att de i allmänhet oftare till trådar ordnade, nedåt sig utvecklande cell-comple- 

xerne motsvarade vissa Callithamniers rot-tråds bildning. Men hos Centroceras (Tab. III. fig. 25), 

som utan tvifvel står Ceramium mycket nära, utgöres cortical-lagret af mera regelbundet i rader ord- 

nade celler. Om cortical-lagret här knappast torde kunna antagas motsvara en rot-tråds bildning, så 

vore äfven detta ett skäl emot ett sådant antagande hos andra Ceramium-former. 
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För denna åsigt torde ännu kunna anföras structuren hos Ceramium nitens — en form, som 
utmärker sig genom en från andra Ceramier något afvikande structur, och hvars systematiska plats 
möjligen kan anses tvifvelaktig, enär dess fruktbildning ännu synes vara aldeles obekant. Ett tvär- 

snitt af denna (Tab. III. fig. 20 b) visar den stora ledeellen omsluten af sin egen (inre) särskilda 
membran, och utikring denna af ett cortical-lager af mycket mindre celler. Dessa sednare synas, i 
motsats till andra Ceramiers, ordnade till korta perlbandslika trådar, som radiera utåt. Den inre cell 

i cortical-lagret, derifrån trådarne synas utgå, har en betydligt större diameter än trådarnes yttre led, 
och visar ett mera i riktning af tangenten sträckt genomsnitt. Enligt tvärsnittet kunde dessa inre 
celler antagas bilda en concentrisk cellrad, närmast den stora ledcellens yttervägg, Betraktar man 

åter ett tunnt längdsnitt (1. c. fig. 20 a), så visar sig att dessa inre cortical-celler äro betydligt för- 
längde i äfven trådens längd-riktning, ehuru hvar för sig betydligt kortare än den stora ledceellen. 
Ifrån dessa långsträckta celler utgå i riktning af radien de mindre celler, hvilka på tvärsnittet före- 
komma såsom korta moniliforma trådar. Hvar och en som sett det corticala lager, som under form 

af perlbandslika trådar så ofta förekommer hos Florideerne, kan knappast undgå att finna en dermed 
analog bildning i det yttre lager som förefinnes hos Cer. nitens. Likasom i allmänhet torde vara 
förhållandet, att detta hos många Florideer förekommande cortical-lager synes imbäddadt i ett ymnigt 
lager af gelatina, så förekommer också hela bålen hos Cer. mitens något mera gelatinös än hos andra 

Ceramier. Så väl de stora ledeellernes, som de större cortical-cellernes väggar visa sig vid tillsats 

af reagentier hvar för sig tydligt skiktade, och utanför de yttersta cortical-cellerne fortlöper hela 
vextens allmänna cuticula med sin särskilda och stundom äfven tydliga skiktning. Vid tillsats af 
Chl.-Z.-J. såg jag det yttre betäckningslagret antaga en tydlig ljusgul färg, under det de inre cell- 
väggarne endast få en mycket svag ljusgul anstrykning, och endochromet får en mörkare gulblå färg. 

Uti den unga trådspetsen såg jag lederne bildas på ett sätt, som väl knappast väsendtligen skiljer 
sig från det hos andra Ceramier vanliga. Men nedanför spetsen synas de yttre dottercellerne skjutas 
ut i annan riktning och utanför den delade modercellens gränsor. De förekomma således här knippe- 
vis grupperade, knippena antagligen motsvarande de från modercellerne i radiens riktning utskju- 

tande och förgrenade dottercellerne. Än längre ned ser man från utsidan stammen beklädd af ett 

sammanhängande lager, hvars yttre utåt riktade celler synas korta, de inre mer eller mindre för- 

längde i stammens riktning, antagligen allt efter som de, vid ledcellens starka tillvext, mera utdragits 

i samma riktning. I stället för att hos vanliga Ceramii-former cortical-cellerne bildas genom fort- 

gående delning likasom inom modercellernes gränsor och de sålunda bildade cell-complexerne sträckas 
i trådens hufvudriktning, så synas hos Ceram. mitens vissa dotterceller skjuta ut 1 annan riktning och 
utanför gränsorne af de moderceller, inom hvilka de anläggas. Om således hos denna art det yttre 

lagrets structur snarare antyder en analogi med det corticala lager, som förekommer hos flera andra 

typer af Florideer, så torde väl äfven hos andra Ceramier det böra tydas såsom ett sådant. Utveck- 
ladt i närmaste samband med den acropetalt tillvexande stammen, kan det sägas icke fullt motsvara 
det hos Ballia förekommande cortical-lagret. 

Hos Polysiphonia (Tab. XXXIII. fig. 1) förekommer en structur, som väsendtligen afviker 
från de redan omtalade typerne. Likasom hos en Ceramium äro här trådlika stammar och grenar 
ledade, och lederne bildas genom toppledets tillvext och delning. Men hvarje sålunda uppkommen 
ledeell delas nästan genast i 4 eller flera dotterceller — siphoner, stälda i en krets kring ett axilt rör 
(eller siphon) af något olika form. Hos många arter synas siphonerne i ett öfre led stå midt öfver 

det undre ledets; den sålunda likasom fortlöpande siphonraden synes bilda en spiral-linea, som hos 
vissa arter är mera hopdragen och derför mera 1 ögon fallande (Pol. atrorubescens Harv. Phyc. Br. 
tab. 172). Siphonerne i det ena ledet synas sålunda stå i ett bestämdt förhållande till det andra ledets. 
Olika till antal hos olika former, är antalet siphoner hos samma art nästan alltid öfverensstämmande. 
Hos en stor afdelning af slägtet äro de pericentriska siphonerne 4, stälda i kors kring den axila, som 
då ofta utgöres af ett trängre rör, och antalet är detsamma uti samma vexts yngre och äldre delar; 
hos en annan afdelning äro de yttre siphonerne flera — 5, 7—8, 12—24, och den axila har då ofta 

ett större lumen (Tab. XNXNXIII. fig. 4, 5, 7). Uti yppigare exemplar af dessa sednare, likasom i 
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äldre delar af samma vext, torde siphon-antalet stundom vara olika och tilltaga med ledernes ålder. 
Hos många arter förekommer i den sålunda anlagda tråden ingen vidare cellbildning. Hos andra 

(Kite. Phycol. Tab. 50. V.) tillkommer deremot sedermera ett yttre lager af olika formade celler, som 
successivt utvecklas nedifrån uppåt, tidigare och då ofta starkt utveckladt hos några arter, sednare 

och ofta svagare hos andra. Detta sednare tillkomna lager står sålunda i en viss motsats till det 
förra, och torde väl kunna anses såsom ett särskildt lager — såsom dessa vexters cortical-!lager. Jag 
har redan ofvanför sökt visa att cellerne i detta lager uppkomma genom en utbildning af intercel- 

lular-gångar, och är denna uppfattning riktig, så följer att det jemväl häruti skiljer sig ifrån de andra 

cortical-lager, för hvilkas uppkomst-sätt här förut blifvit redogjordt. 

Den structur som förekommer hos Polysiphonia torde i väsendtliga delar förekomma lika hos 
flertalet af Rhodomeleernes slägten. Hos arter med sammantryckt eller flat stam få siphonerne en 
derefter lämpad anordning, och hafva väl oftast mera form af vanliga celler än af långsträckta rör 

(Tab. XXXIII. fig. 17). Hos många får cortical-lagret en så tidig och så stark utveckling, att de 
ursprungliga siphonerne mycket snart förekomma såsom inre, och cortical-lagret kunde väl här sägas 

utvecklas nästan 1 samband med anläggandet af sjelfva vexten. Hos vissa arter förekommer i den 
flata frons icke blott ett axilt cellrör, motsvarande den axila siphonen hos Polysiphonia, utan Hera, 

stälda på mindre afstånd från hvarandra, 1 en mellan båda bladkanterne sig sträckande medel-linea 

Gfr t. ex. Jeannerettia Harv. Ner. austr. tab. IV). Jag har ofvanför antydt att äfven dessa inre 
celler torde uppkomma genom utbildningar af intercellular-gångar; och jag har med ledning häraf 
vågat ifrågasätta huruvida icke då äfven hos Polysiplonia den axila siphonen vore utbildad af en 

mellan de pericentriska siphonerne uppkommen intercellular-gång, som här mycket tidigt utbildas till 
interstitial-cell. Vore denna uppfattning riktig, så skulle sålunda hos Rhodomelee kunna före- 
komma icke blott 2:ne, utan 3:ne olika cellsystemer, ehuru dessa hos olika arter voro mycket olika 

representerade: det ena, som utgöres af siphonerne. förefinnes hos alla och utbildas i närmaste sam- 
band med vextens första anläggning och utveckling; det andra, som sednare kommer till utveckling 

men saknas hos många arter, uppkommer på utsidan om siphonerne och utbildas successivt till ett 
hos många arter mägtigt cortical-lager (Tab. XXXIII. fig. 2, 3); det tredje — eller innersta lagret, 
som jemväl torde kunna anses bildadt i samband med den sig utvecklande vexten, utgöres hos många 

af den axila siphonen (Tab. XXNXIII. fig. 1 b, d, e); hos andra förstärkes denna genom successivt 
utbildade, likasom sidostälda grenar (hos Jeannerettia m. 11.), kanske snarast efterbildande de nerv- 
grenar som utbildas inom högre vexters blad. Har, såsom jag vågat antaga, dessa axila siphoner 
blifvit bildade genom utbildningen af ett intercellular-rör, så är den utveckling af nya sådana ut- 
ikring den först bildade, som förekommer hos Polysiphomia Brodicei m. 1. blott en ytterligare ut- 
veckling af detta inre cellsystem, en utbildning till ett slags nervknippe, som än mera påminner om 

de hos högre vexter förekommande. Hos Polysiphonia och kanske hos flertalet Rhodomelee antager 
endochromet i äldre celler och siphoner — hvilket system de än tillhöra — vid tillsats af jod väl of- 
tast en gul-blå eller röd-blå färgnyans; men uti vissa delars yngre intestitial-celler synes innehållet 
vara olika, och vid tillsats af jod antaga en mycket blekgul färg. Det har också redan blifvit an- 
tydt att i den axila siphonen hos Chondriopsis, likasom i det yngsta och yttersta cell-lagret, endo- 
chromet syntes gulna vid tillsats af jod; under det i flertalet af det intermediära lagrets celler den 
vanliga gulblå eller slutligen intensivare blå färgen syntes inträda. Det torde sålunda äfven här visa 
sig att det är mindre cellernes uppkomstsätt, eller det cellsystem de tillhöra, än deras ålder, som för- 
anleder någon skillnad i deras innehåll. 

Hos MNitophyllum förekommer icke någon axil-förblifvande cellrad, som blir initialen för vi- 

dare cellbildning; det plattade bladet synes tillvexa från olika punkter af kanten, olika hos olika 
arter och efter den form, som frons hos hvarje skall antaga. Uti sina öfre och yttre delar består 

det plattade bladet af en enda rad och i samma plan bredvid hvarandra stälda rundadt kantiga celler, 

med mot hvarandra och utåt plattade väggar (Tab. XXVII. fig. 13). Det gifves former (Nit. ocel- 
latum), der nästan hela det sterila bladet består af denna enda rad i samma plan stälda celler; under 
det hos andra arter den äldre (inre och nedre) delen af det då svagt förtjockade bladet kan bestå af 
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flera cellrader (T. XXVII. fig. 3, 4, 5, 213). Hos många ser man tydligt nog att cellerne utvidgas 
i en mot de båda bladytorne vertical riktning; och att den sålunda vidgade cellen delas genom en 
skiljevägg, som blir parallel med bladytorne (N. litteratum fig. 3, 4). De 2 nya cellerne komma så- 
lunda oftast att stå mycket regelbundet midtför hvarandra, och sedda från ytan misstagas de lätt för 

en enda cellul. De 2:ne sålunda bildade cellerne kunna åter vidgas i vertical riktning emot blad- 
ytorne, och hvardera åter delas på samma sätt, så att det förtjockade bladet nu består af 4 midt 

öfver hvarandra stälda celler, deraf 2 inre och 2 yttre, de inre med ett svagare färgadt innehåll. Det 

har förekommit mig som skulle de inre icke vidare delas: de yttre torde deremot åter kunna upp- 
taga samma utvidgnings- och delningsprocess, så att vid hvarje delning uppstår en inre, icke vidare 

tillvexande, och en yttre vidare fortvexande cell. Det gifves arter der nästan hela bladet — från 

kant till kant — består af sådane mellan bladets ytor radade celler; hos N. Harveyanum har jag 
räknat ända till 12; hos andra arter kan en större del af bladet förekomma som en tunn bladskifva, 

under det delar närmare midten af bladet förtjockas genom flera rader af celler, bildade på det an- 
förda sättet (Nit. Bonnemaisoni). Ett tvärsnitt kan då visa vid kanten af bladet en enda cellrad, 
sedermera 2—4 och i midten än flera (N. Gunnianum T. XXVII. fig. 13). Undantagsvis ser man 

de parallela cellerne något mindre regelbundna, och 2:ne mindre kunna stundom synas midtför en 
större. Utom de celler, som sålunda bilda uppränningen till ett Nitophyllum-blad och allmänt före- 
komma, tillkommer hos vissa arter ett system af inre celler (jfr N. litteratum l. c. fig. 3 och 4), som utbildas 

sednare och blifva successivt allt flera, sträckande sig emellan de inre radade cellerne, och slutligen väl 

utgörande de utvändigt synliga ådror eller nervförgreningar, som hos sådane arter synas normalt före- 
komma. Hos olika arter hafva dessa ådror olika form och förgrening, hos några mera enstaka och costa- 

likt genomgående de äldre bladflikarne, hos andra utlöpande flera jemte hvarandra, icke sällan sins 

emellan likasom anastomoserande och bildande ett nätverk af stora maskor, hvilka genom sin storlek 
tydligen visa att de icke motsvara särskilda celler (Tab. XNXNVII. fig. 1). Efterspårande uppkomsten af 
dessa egendomliga bildningar, har jag trott mig finna, att de vid sin första uppkomst utgöras af de inre, 

finare och långsträckta celler, som förekomma på ställen der ett intercellular-rum (Tab. XXVII. fig. 4) 
skulle haft sin plats, och att de sålunda utgöras af interstitial-celler, och väl analoga med de axila 

celler som förekomma hos många Rhodomelee. Hos Nitophyllum synas de mera obestämda till sin 
utsträckning, äro i allmänhet tunnare, och synas ofta sammanhänga sins emellan med sina till fina 
rör utdragna spetsar. Der sori utbildas förekomma de ofta (jfr fig. 3) talrikare, både parallela med 

bladytorne och afskiljande de båda ytornes spherosporer ifrån hvarandra, och äfven sträckande sig i 
vertical riktning emot dessa, skiljande samma paginalsidas spherosporer ifrån hvarandra. Vid tillsats 
af jod antaga interstitial-rören en ljusgul färg, under det de radade sterila cellerne vanligen blifva 

mörkare och sjelfva sphkerosporerne blåna. Man torde sålunda hos Nitophyllum kunna urskilja 3:ne 

olika lager af celler: l:o ett ursprungligt och yttre, af alltjemt mot bladytorne verticalt tillvexande, 

och med ett färgadt endochrom försedda celler; 2:o ett inre, bestående af celler med afslutad tillvext 
och utan tydligare färgadt endochrom, som äro stälda i parallela rader med de förra och uppkomma 

genom deras successiva delning; 3:0 ett system af interstitial-celler af sednare tillkomst, och som än 
(hos vissa arter) nästan saknas i hela den sterila vexten, än förekomma som svagt antydda, och nästan 

endast under förstoring synliga, i olika directioner sig sträckande ådror, än utbildas till tjockare 

stammar, som hos vissa arter efterhärma hos högre vexter förekommande nervförgreningar (Tab. 

XXVII. fig. I och 2). Man har således i dessa olika lager en viss motsvarighet till hvad som före- 

kommer hos Bhodomelee, men de yttre lagren uppstå på annat sätt och i en annan ordning än hos 

dessa. Structuren hos Nitophyllum torde sålunda snarare antyda en ny typ, som måhända får en 

ytterligare complicering hos slägtet Rhodophyllis. 

Hos Rhodophyllis förefinnes nemligen en structur, som i flera afseenden synes öfverensstämma 

med den som förekommer hos Nitophyllum; hos båda förekomma nästan motsvarande olikheter i de 
yttre paginal-cellernes ställningsförhållanden. Hos några Rhodophyllis-arter äro dessa celler stälda 

midtför hvarandra i flera rader (Harv. Phyc. auvstr. tab. 258); hos andra endast i 2:ne; sedda från 

ytan misstagas de lätt för en enda rad rundade, eller genom trycket mot hvarandra polyedriska celler. 
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Afven hos vissa arter af Rhodophyllis, Rh. Gunnii, Bh. Goodwinmie (T. XXII. fig. 2) förekomma 
inre tråd-lika celler, hvilka än mera enstaka fortlöpa som spridda ådror i yngre delar, än mera ho- 

pade till nervstammar äro synliga äfven vid ringa förstoring, utbredande sig nedifrån uppåt genom 
äldre bladflikar. Men hos Ehodophyllis tillkommer ännu ett lager, som, så vidt jag känner, ännu 
icke observerats hos någon art af Nitophyllum, nemligen ett hos olika arter mer eller mindre utbil- 

dadt cortical-lager, som det synes, af sednare tillkomst. Cortical-lagrets celler äro mindre än inner- 

lagrets och hos några i förhållande till dessa mycket små (Rh. volans Harv. Phyc. austr. tab. 216). 
Hos andra arter (Dictyopsis) ser man mer och mindre tydligt att cortical-cellerne äro stälda kring 
peripherien af de inres utsida, lemnande den inre cellens hemispheriskt framstående midtelparti obe- 
täckt af cortical-celler. När man således hos dessa betraktar frons från endera ytan, så synas cel- 

lerne grupperade i rosetter, likasom med en större cell i midten, omgifven af mindre: men denna 

större cell utgöres af den obetäckta delen af innerlagrets cell, och de mindre utgöras af cortical- 

lagrets celler, som breda sig öfver utkanterne af innercellen. Vid ett tvärsnitt skall man se de större 

af cortical-cellerne intaga de intercellular-rum, som bildas der flera af innerlagrets celler gränsa intill 

hvarandra, de mindre grupperande sig längs kanterne, ungefär som de inre cortical-cellerne hos en 

Ceramium få sin plats der 2:ne ledeeller sammanstöta. Vid tillsats af jod har jag stundom sett cor- 
tical-cellernes blånade innehåll rosettlikt innefatta innercellens mera gulbruna endochrom. Interstitial- 

trådarne fingo jemväl här en gulbrun färg, som det syntes med en benägenhet att blåna der de när- 

made sig cortical-cellerne. Hos andra Rhodophyllis arter modifieras structuren åter på annat sätt. 

Likasom Nitophyllernes och Rhodophyllernes structur således hos några kan vara mycket för- 
enklad, så kan den hos andra, och ofta synbarligen mycket närstående, compliceras och detta på flera 

olika sätt. De ådror eller nervstammar, som hos många arter förekomma, har jag antagit hos dem 

öfverallt vara bildade af interstitial-celler, som småningom sammanflyta och härigenom erhålla sin 

egendomliga förgrening; mera rakt utlöpande hos några, mera nätlikt sammanflytande hos andra. 
Hos några torde, då interstitial-cellerne utbildas, äfven yttercellerne i någon mån ombildas, eller få 

en olika sträckning. Sådane arter torde motsvara Rhodomeleernes och Delesseriernes högre former, 
hos hvilka de högre vexternes bladlika delar kanske närmast efterbildas. Äfven hos några af desse 
(Jeannerettia se ofvan pag. 52) har jag trott mig se de inre, nerver eller ådror efterbildande cel- 
lerne, utgöras af interstitial-celler. 

Hos Delesseria frondosa (Harv. Ner. austr. tab. 45) tillvexa blad och bladflikar under ut- 

vecklingen af axila cellrader på vanligt sätt. Ett tvärsnitt (Tab. XXVTI. fig. 18) visar bladets lamina 
utanför costan i yngre och yttre delar bestående af en enda rad celler stälda jemte hvarandra 1i ett 

enda plan, i äldre och närmare costan af 3:ne, nemligen af en inre större mera cubisk, och 2:ne yttre, 

af lika längd med den inre men dubbelt smalare, alla stälda midtför hvarandra i mot ytorne vertical 
riktning. De yttersta cellerne äro närmare costan och midt öfver denna åter delade i 2:ne; inner- 

cellerne förblifva odelade, men sträckas verticalt emot ytorne i den mån de närmas sjelfva costan; i 

sjelfva costan äro de delade i 2:ne, som stå midt för hvarandra i vertical riktning mot bladytorne. 

Emellan dessa delade innerceller förefinnes en rad af innersta celler —5—6 i en äldre del af bladet, 
3—4 i en yngre, sannolikt en enda i den yngsta. Dessa innersta celler äro snarare något sträckta 

parallelt med bladytorne, i stället för att de andre innercellerne — och äfven de i costan delade — 
synas mera vidga sig verticalt mot ytorna. Vid tillsats af jod har jag sett innehållet i de innersta 

cellerne gulbrunt, under det de utanför dem stälda fingo en något mörkare färg. Kring innerradens 
celler förekomma mycket trängre intercellular-rum, deri ett pigment förekommer, som jemväl blir 
gulbrunt vid tillsats af jod. Det har förekommit mig, som man efter dessa förhållanden väl kunde 

ifrågasätta huruvida icke hela den axila cellraden uppkommit genom successivt utvecklade intercel- 
lular-gångar. Hos andra Delesserier har det förekommit mig svårare att följa de olika lagrens ut- 
veckling. 

Hos samtlige förut anförde exempel på cellernes olika grupperingsförhållanden hos Florideerne 
hafva vi sett vexten bildas antingen af en enda rad eller ett enda lager af celler, eller, der dessa äro 

flera, hafva de olika lagren utbildats efter hvarandra, i det något varit likasom det ursprungliga och 
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bildande likasom uppränningen till den yttre vexten, hvarefter andra tillkommit som på olika sätt hos 
olika slägten modifierat structuren. Hos många andra Florideer synes bålen mycket tidigt och nä- 
stan från sin första anläggning bestå af talrika inre och yttre celler, som sammanhållas mom ett ge- 
mensamt pellucidt hylle (jfr t. ex. Tab. IV. fig. 11 och 9 a och b). Cellerne till en början små, run- 

dade och hvarandra lika. ordna och differentiera sig småningom, oftast mycket snart, till inre och 
yttre lager: de inre hos olika typer på flera olika sätt; de yttre ofta antagande form af perlbandslika 
och greniga trådar, hvilka synas knippevis utgå ifrån innerlagrets celler, radierande i yngre delar 

uppåt och i äldre utåt. likasom utgörande de inre cell-systemernes yttre förgreningar. I den mån 
bålen tillvexer i längd och bredd framträda olikheterne mellan de inre och yttre lagren ofta starkare, 
i det de irre cellerne allt starkare differentiera sig och på olika sätt hos olika typer. Der dessa 
sträcka sig mera borde de yttre knippena väl allt mera glesna och lemna mellanrum utåt, om icke 
dessa mellanrum utfyldes af utåt alltjemt tillkommande nya grenar. På gränsen emellan det inre 

oftast mera modifierade, och det yttre relativt mindre ombildade lagret, få de celler, som utgöra lika- 

som stamlederne till de verticalt utgående trådknippena och inåt sammanhänga med det inre lagret, 

ofta en från båda olika form (jfr Tab. V. fig. 3) och bilda sednare stundom ett eget intermediärt 

lager af på sitt vis ombildade celler; hos andra afvika de mindre och åtminstone hos dessa torde de, 

i den mån frons tillvexer utåt, kunna sträckas i annan riktning och öfvergå till nya celler i inner- 

lagret. Sålunda torde de inre lagren tillvexa genom öfverförimg och ombildning af de inre cellerne 
i ytterlagret, och ytterlagret tillvexa 1 täthet genom en altjemt fortgående förgrening och tillvext af 
de yttre verticala trådarne. 

Inom de nästan simultana cell-complexer, hvarat bålen hos sådane Florideer är sammansatt, 
torde det vara förenadt med stora svårigheter, om icke aldeles omöjligt, att genom directa observa- 
tioner följa gången af denna utveckling; men jemför man yngre och äldre delar af frons, t. ex. hos 

Aresehougia (Tab. XVIII fig. 2 och 3.) — hos Lygistes (Tab: IV. fig. Ja och b), så torde många af 
de sålunda sammansatta Florideerne lemna fullt giltiga vitsord om hela utvecklingens följd. I spet- 
sen af en gren ser man ofta alla cellerne temligen lika, rundade eller elliptiska, bildande likasom 
en qvast af uppräta trådar. Stundom (Scinmwma carnosa) äro de inre och yngste af dessa böjda inåt, 
de yttre och äldre mera uppstigande och med sina uppåt och utåt radierande spetsar öfvergå till det 

corticala lagret. I den mån nya trådar bildas i sjelfva spetsen skjutas de äldre åt sidan, och ifrån 
att hafva varit uppräta och afslutande grenens spets trängas de åt dess sidor och få en bågformig 
riktning; än längre ned synas de utgå på grenens sida och nästan verticalt ifrån det inre lagret. På 

samma sätt kan man följa det inre lagrets successiva utbildning ifrån grenarnes spetsar, der alla 

celler förekomma lika, och nedåt der de alltmera förändras, olika hos olika typer. Det gifves väl få 

Florideer der det inre lagret ombildas på ett mera egendomligt sätt än hos Champia- och Lomentaria- 
arter, hos hvilka den utsvälda och likasom ihåliga frons är genom cellulösa diaphragmer afdelad i 

kamrar, stälda den ena öfver den andra, likasom lederne i en ledad Alg. Äfven denna egendomliga 

bildning beror på en successiv ombildning af de trådgrenar som utbildas i grenarnes spetsar, och 

hvarför på sitt ställe nedanför skall redovisas. Genom jemförelse af olika stammars yngre och äldre 
delar bör sålunda hela utvecklingens gång väl temligen säkert kunna ådagaläggas. Det händer väl 
ock den praktiske algologen, att han på stenar och äldre Alger påträffar begynnelsen till Florideer, 
hvilka, om ock de ofta icke med säkerhet kunna bestämmas, dock kunna gifva upplysningar om 

sättet för utvecklingen. Uti Phycol. Generalis tab. 59 IT b. c. d. e. har KÖTZING afbildat en sådan 

begynnande utveckling af en hithörande Floridé, hvilken af honom uppgifves tillhöra Furcellaria 
fastigiata. 

Jag skall anföra några exempel på de structur-typer, som hafva synts mig uppkomma på 
det antydda sättet, genom olika modificationer bildande olika typer. 

Hos många slägten Nemastoma (Tab. IV. fig. 2, 3), Schizymenia (Tab. IV. fig. 11), Pachy- 
memia, Farlowia, Sarcophyllis, Gelinaria m. fl. utgöres det inre lagret af mera långsträckta articule- 
rade trådar, som i olika riktningar korsa hvarandra, flertalet utlöpande i det ofta tydligt plattade 
bladets längd och bredd-direction, andra synas utgå mera bågformigt eiler verticalt emot ytorne; det 
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yttre lagret består af perlbandslika trådar, som utåt allt mera förgrenas, bildande verticalt mot ytan 
utgående knippen. Det yttre och inre lagrets trådar åtskiljas således både genom riktning och form. 
Det inre lagrets trådar äro här öfverallt mycket talrika, så att man har svårt att se deras förgrenin- 

gar, och det inre af frons får utseendet af att vara likasom utfyldt af trådar. Der uti ett observeradt 

tvärsnitt en tråd blifvit öfverskuren antyda 2:ne concentriska ringar gränsorne för trådarnes i all- 
mänhet tjocka och gelatinösa membran; inom den inre ringen ser man trådens lumen ofta fyldt af 

ett mörkare pigment. Det corticala lagrets verticala trådar bestå än af färre, än af mycket talrika 
botten mot botten öfver hvarandra stälda leder, de inre vanligen något elliptiska, eller utdragna i 

trådens längddirection, de yttersta ofta rundade och hafva jemväl oftast en tydligen mindre diameter 

än de inre: de äro tydligen yngre. På gränsen emellan de båda lagren finnes ofta en rad celler, 
stundom flera, som till storlek och form kunna vara något olika; hos några äro de likasom utdragna 

i spetsar, der de uppbära ett af de yttre knippena, hos andra äro de mera rundade, eller kantiga 

genom trycket mot hvarandra, der de synas mera närmade hvarandra till likasom ett intermediärt 

lager. Gör man t. ex. hos Nemastoma lanceolata ett tunnt snitt af en äldre del af frons, finner man 
der ett sådant intermediärt lager af rundade celler, som jag sett fylda af ett kornigt innehåll, hvilket 
blånar vid tillsats af jod, under det cortical-lagrets färgade endochrom, likasom (delvis) det inre la- 
grets färgas gulbrunt, men cellmembranerne bibehålla sin genomskinligt hvita färg. Hos arter med 

denna structur är det ofta i det intermediära lagrets celler, som en för jod blånande reservnäring 

synes uppsamlas. ; 
Hos så väl de anförda slägtena, som hos andra icke synnerligen afvikande, kan den antydda 

typen på olika sätt modifieras. Uti cylindriska delar förekomma det inre lagrets trådar likasom mera . 

sammanförda till ett knippe, och utlöpande i delens längdriktning (Furcellaria m. f1.), hos några (Pa- 
chymenia) äro de ytterst talrika och mycket tätt packade; hos andra (Gelinaria) äro de glesare. Hos 

flertalet af de nämnda slägtena äro trådarne i det yttre lagret ställda så tätt intill hvarandra, att 

man har svårt att urskilja de gelatinösa väggarnes hvarandra berörande gränslinier; då derjemte cel- 
lerne här ofta äro mycket små, och de genom trycket mot hvarandra möjligen kunna vara något för- 
skjutna, så är det icke alltid lätt att öfvertyga sig om den verkliga ställningen och sättet för deras 

utbildning och förgrening. Men det gifves andra slägten (Catenella Harv. Ner. Bor. am. tab. XXIX B) 
der de äro mera divergerande eller der det slem, i hvilket de synas likasom inbäddade, har en mindre 

fast consistens (Nemalion Harv. I. e. C) der man tydligen och lätt urskiljer deras hela form och 
structur. Så är förhållandet jemväl hos flera Nemastoma-arter; i ett tunnt snitt skilja sig trådarne 
under täckglaset divergerande ifrån hvarandra (Tab. IV. fig. 56). Lederne visa sig här i de enkla 

trådarne ordnade öfver hvarandra och åtskiljde af transversela diaphragmer; grenarne utgående ifrån 

öfre ändan af en stameell och aldrig 2:ne celler sammanhängande sida vid sida intill hvarandra. De 
synas således tillvexa och förgrenas på samma sätt som trådar och grenar hos en Callithammion. Och 
då det icke synes antagligt att hos sådane Nemastoma-arter cortical-lagrets knippen tillvexa på annat 

sätt än hos andra Nemastoma-arter, der de äro inbäddade inom en fastare gelatina, eller hos flertalet 

andra Florideer, som hafva cortical-lagret bildadt af dylika knippen, så torde det väl ock kunna 
slutas att structuren är lika och utbildningen öfverallt sker på enahanda sätt. Hos många ser man 
knippenas yttersta och enligt denna uppfattning om utbildningssättet yngsta leder vid tillsats af jod 
antaga en blekgul färg, under det inre och äldre leder få en tydligen mörkare. 

Hos vissa arter af Cryptonemia (Cr. denticulata Tab. VIII. fig. 5 och 6, Cryptonemia 

decipiens Harv. Phyc. austr. tab. 289) finnes i yngre delar ett cortical-lager som tydligen utgöres at 
verticala moniliforma trådar; hos andra, sannolikt mycket närstående arter (Acropeltis phyllophora 

Harv. ibm tab. 283) utvecklas det corticala lagrets inre celler starkare och bilda ett intermediärt 
lager af större celler, hvilka väl blifvit kantiga genom trycket mot hvarandra. Hos åter andra Cryp- 

tonemia-arter synas de yttre cellerne i cortical-lagret sammanhållas till ett något fastare lager af po- 
lyedriska celler. 

Hos en del slägten (Halymenia Tab. V. fig. 2, 3), Chrysymenia (Tab. XVI. fig. 18—20), Du- 

montia, Gloiosaccion m. fl.) modifieras den antydda typen likasom derigenom att det inre lagret re- 
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lativt svagare utvecklas, under det att cortical-lagrets celler (och väl oftast de inre) fastare förenas 

och likasom bilda en yttre membran. Dessa former få sålunda utseende af att utgöras likasom af 
ett yttre skinn, omslutande en inre hålighet, som väl oftast synes utfylld af ett slemmigt ämne. Den 
yttre formen kan för öfrigt vara cylindrisk eller blåslikt utsvälld eller ock mera flat; vid torkning 
sammanfaller bålen ofta till utseendet af en tunn hinna. Åter uppblötad antager den mer eller min- 
dre sin förra form. Dessa egenskaper härröra väl af en oftast befintlig stor rikedom på gelatina, 
som synes inkläda inre och yttre delar. Hos några af dessa former (Halarachnion) äro de inre trå- 
darne mycket glesa; hos andra (Sebdenia) synes den inre håligheten nästan fylld af trådar. De celler, 
som utgöra gränsen emellan det inre och yttre lagret, äro hos Dumontia och flera Halymenmia-arter 
obetydligt större än de närmast inre och yttre; och då derjemte de äro glesare stälde kunna de knap- 

past här sägas utgöra något eget lager (Halym. spathulata, H. elongata). Hos Chrysymenia blifva 
dessa celler större och mera sammanfogade till ett särskilt lager. Afven här finnas några arter, 
der det inre lagret tydligt består af glesare trådar (Chr. Agardhi Harv. Ner. Bor. Americ. tab. 

XXX 4); hos andra, der frons är mera membranlik, har jag stundom knapt funnit spår af ett inre 

lager, utan mellanlagrets celler synas här närma sig hvarandra ifrån de båda ytorne och väl äfven 

sins emellan sammanhänga. Hos starkt utsvällande Chrysymenia-former och hos Gloiosaccion (Harv. 

Phyc. austr. tab. 83) har jag på insidan af det intermediära lagrets stora celler sett tråd- eller mem- 
bran-lika flikar, som möjligen kunde vara rester af brustne celler (Tab. XVI. fig. 19). 

Hos Sclhimmelmannia, som antagligen står nära Halymenia, förekommer en terminal-cell, af 
hvars utveckling tillvexten af frons väl är beroende. Hos Halymenia, och äfven hos sådane former der 

de unga grenarne synas utlöpa i hårfina spetsar, har det icke lyckats mig urskilja någon sådan genom 
form eller ställning afvikande terminal-cell. Jag har sett grenarnes spetsar intagas af ett knippe le- 

dade och förgrenade trådar, i hvilka de ytterste cellerne hafva samma omvändt äggrunda form (Hal. 
formosa) som de hafva i äldre delar af cortical-lagret. När frons af en Halymenmia starkare tillvexer 

öfvergå väl de små inre cellerne i ett sådant trådknippe till det inre lagrets trådar; hos andra former 
(Chrysymenia) bibehålla de måhända en rundad form under det de starkare förstoras; måhända finnes 
der en gräns för denna Vidgningsförmåga så att de brista och lemna då qvar de membranfragmenter, 
som förekomma hos Glotosaccion och andra utsvällande Chrysymenia-former; den gelatimösa vätska, 
hvaraf den yttre membranen hos sådane arter hålles likasom utspänd, är måhända en product af en 
sådan de inre cellernes successiva upplösning. 

Hos flera andra slägten bland Florideerne (Iridea (Tab. XX), Ehodoglossum (Tab. XI. 
och XII, Gigartina, Chondrus, Rissoella, Grateloupia (Tab. VIT), Prionitis m. 1.) modifieras den 

antydda structuren på åter ett annat sätt. De inre trådarne äro här förenade till en mera nätlik 
väfnad, med tydliga mellanrum mellan de anastomoserande cellerne. Det yttre lagret består af ver- 
ticalt mot ytan utgående knippen af perlbandslika trådar. På gränsen mellan båda utvecklas äfven 
här stundom ett intermediärt lager (Prionitis-arter). Hithörande former utmärka sig derigenom att de 
såsom torkade uppsupa vatten med stor begärlighet och utvidgas dervid betydligt; de flesta öfvergå 
mycket snart till en gelatinös massa, som upplöses eller difflueras i vatten. Skär man ur den tor- 
kade vexten ett tunnt snitt, så ser man detta när det nedsänkes i en vattendroppa nästan ögonblick- 
ligt utvidgas, krökas och vridas. Hela väfnaden förekommer till en början utpregladt elastisk; i den 

mån membranerne uppsupa mera vatten öfvergå de till gelatina och förlora sin förra spänstighet. — 
De celler som ligga på gränsen emellan det inre och yttre lagret äro oftast mera rundade, men ut- 

dragne 1 spetsar åt olika håll, som anastomosera med dylika spetsar ifrån närmaste celler. Der 2:ne 
spetsar mötas finnas ofta ett diaphragma; skiljeväggen finnes således icke här invid sjelfva cellen 
(eller) cellens hufvuddel, såsom vanligen är förhållandet då en gren utgår ifrån en stamcell, utan den 

kan vara relativt långt skiljd derifrån — vid t. ex. midten af radien emellan 2:ne förenade cellers 
långt utdragna spetsar. Uti cortical-lagrets närmaste celler kan man jemväl ofta se grann-cellerne 

sammanbundne genom anastomoser, men radierne äro här kortare; och i dess än yngre celler ligga 

de rundade cellernes väggar tätare intill hvarandra. Vid jemförelse af dessa förhållanden påtvingas 
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man lätt den öfvertygelsen, att alla celler ursprungligen varit rundade och liggande tätt intill hvar- 
andra, hvarvid de ställen som i de ännu runda cellerne pressats emot hvarandra — måhända med till- 

hjelp af membranens egen beskaffenhet — blifvit förenade — likasom sammankittade. Vid vextens 
allmänna tillvext torde de sammanliggande inre cellerne dragas i sär och de förut hopkittade ställena 
utdragas till spetsar. Diaphragmerne emellan de anastomoserande cellerne motsvara de samman- 

kittade ställena och få sålunda sin egendomliga plats i radiernes sammanstötande spetsar. Förlängas 
de stjernformiga cellerne mera, så öfvergå de till det inre lagrets nätformigt sammanbundne väfnad. 
Jfr t. ex. Rhodoglossum tasmanmicum (Tab. XII. fig. 3), deri nätets knutar torde motsvara den egent- 

liga cellen, diaphragmerne de ännu små och runda cellernes beröringspunkter, under det de stora 
mellanrum som förekomma i den nätlika väfnaden motsvara de trånga intercellular-rummen i en van- 

ligare cellväf. Hos arter, der grenarne utlöpa i finare spetsar (Gigartina acicularis, Grateloupia pro- 
lifera, Gr. pinnata) har jag icke kunnat urskilja någon genom form och ställning utmärkt terminal- 

cell; äfven hos Gr. prolifera, der de yngste spetsarne förekomma hårsmala, har jag sett dem utgöras: 
af knippen af trådar, liknande dem som utgöra cortical-lagret på andra ställen. 

Hos Rhabdonia (Harv. Ner. Bor. am. tab. XXIII. fig. A & B) förefinnes i äldre delar en 

structur, som synes närma sig en Halymenias. En något tubulös bål synes omslutas af ett yttre fa- 
stare lager, 1 hvilket man kan urskilja 2:ne slag af celler; de inre större, afiånga och något förlängda 

i delens längd-direction; de yttre nästan stälda i en enda rad, och något utdragna i vertical riktning 
emot de förra. Uti den inre håligheten ser man fina trådar korsa hvarandra 1 olika riktningar, spar- 

sammare hos vissa arter och i yngre delar; hos andra och i äldre delar mera utfyllande den inre 
håligheten. Man skulle här kunna vara frestad antaga den yttre fastare membranen såsom den ur- 
sprungliga och den bestämmande för den yttre formen. Undersöker man yngre delar, finner man 
dock att det yttre fasta lagret är en ombildning af ett cortical-lager, som ursprungligen består af 
verticalt utgående ledade trådar. Gör man nemligen ett längdsnitt af en ung gren af Rh. tenera, så 
finner man den yttre membranen mycket tunn och bestående af en nästan enkel rad celler, hvilka 

utgöra de yttersta lederne i knippen af ledade trådar, som med sina mera utspärrade grenar uppbära 
de yttre cellerne. Den inre, redan här befintliga, håligheten af frons upptages af ett knippe longi- 

tudinelt utlöpande trådar, hvilka ytterligt fina och med långa leder äro stälda på något afstånd ifrån 
hvarandra, men sammanbindas genom sparsammare anastomoser. Från detta axila knippe af spindel- 
väfslika trådar utgå de verticala knippen, som bilda det yttre lagret. Uti grenens öfversta spets blifva 

det axila knippets leder kortare, och de vertiecala trådarne förekomma således här likasom mera när- 
made hvarandra; äfven lederne i de verticala trådarne förekomma som korta rundade celler. Sjelfva 

spetsen företer sålunda bilden mera af en Gigartina än af en Halymemia. I den mån de olika trå- 
darnes leder sträckas, blir frons mera tubulös och företer nedanför spetsen nästan aldeles structuren 
af en Catenella (Kiite. tab. 76. IV-.), endast att trådarne äro finare och glesare. Först i något äldre 

delar svälla de verticala trådarnes näst yttersta leder starkare ut för att öfvergå till det subcorticala 
lagrets stora, aflångt tillrundade celler. I den mån grenen blir äldre synas flera af trådarnes leder 
sålunda ombildas, och dessa tillsamman utgöra i den äldre vexten det sammanhängande lager af till 
utseendet oordnade celler, som der förekomma. 

Hos Lomentaria och Champia (Harv. Ner. Åustr. tab. XXX; Kite. Phyc. Gen. tab. 54) finnes 
en structur, som förekommer mycket afvikande ifrån de flesta andra Florideers. Den vanligen trinda 
och något tubulösa bålen är nemligen likasom hos de ledade Algerne genom transversela diaphrag- 
mer delad i leder, hvilka ofta äfven blifva utvändigt synliga, i det midt för diaphragmat frons synes 
något sammandragen, under det den mer eller mindre sväller ut vid ledernes midt. Men i stället 

för att hos de ledade Algerne hela ledet utgöres af en enda cell, så är ledet hos Lomentaria 

och Champia (T. XIX. fig. 9) bestående af en mängd små celler, sammanfogade på olika sätt i 
väggar och diaphragmer, och äfven i det inre af lederne förekomma glesare och nästan utan synbar 
ordning utlöpande ledade trådar, som tyckas sammanbinda olika diaphragmer med hvarandra. Uti 
de sålunda bildade ledernes jemväl cellulösa yttervägg kan man urskilja likasom 2:ne olika lager, 
nemligen dels inre celler, ofta aflånga och något förlängda i vextens längdriktning, dels yttre ofta i - 
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en enda rad stälda, och utgående mera i vertical riktning ifrån de inre. Diaphragmerne synas bestå 
af en cellulös skifva, hvars celler äro radade jemte hvarandra i samma plan. De inre trådarne äro 
ledade och så utan synbar ordning glest stälda, att man icke gerna skulle vilja tillmäta dem någon 
större betydelse. Här och hvar ser man rundade ensamma celler, som med en nästan hårfin bas 

synas fästade vid ett svagt förtjockadt parti af de inre trådarne. Stundom utgå flera sådane i när- 

heten af hvarandra, ofta åt olika håll. 

Så afvikande denna structur ock må synas, så ansluter den sig i afseende på uppkomstsätt 
ganska nära till den som förefinnes hos Rhabdomia m. 1. Gör man ett längdsnitt genom en något 
yngre grens öfre ända af Lomentaria kaliformis eller af Champia Tasmanica (Tab. XIX. fig. 10) så 

finner man äfven här talrika det inre på längden genomlöpande trådar, hvilka nedtill enklare och 
mera långsträckta, upptill mera närma sig peripherien och medelst tätare utåtvända grenar bilda det 
corticala lagret. ZLederne i dessa trådar äro i de öfre och utåt riktade grenarne kortare (Tab. NIX. 
fig. 11 a), runda eller något elliptiska; inåt och nedåt (de äldre) blifva de långa och cylindriska. Mot 
spetsen stå de yngre grenarne mera uppåt riktade, nedanför skjutas de alltmera åt sidan och bilda 

cortical-lagrets verticala trådar. Genom dessas ytterligare modifiering ombildas de näst-ytterste lederne 

till större rundadt kantiga celler. Äfven diaphragmerne skulle man nästan kunna tro utbildas af 
vissa trådgrenar med annan direction, i hvilka lederne jemväl undergingo en ytterligare modifiering; 

men de förändringar af den allmänna typen, som sålunda förekomma, ske hvardera på sitt för de 
båda slägtena egendomliga sätt. 

Betraktar man något nogare ett af de yngre diaphragmerne, som vid längdsnittet genomskurits 
(Tab. XIX. fig. 11 b), så visar sig att åtminstone vissa af de på längden utlöpande trådarne gå ige- 
nom diaphragmats plana skifva, utan att dermed vara sammanvuxne. Kunde man antaga att så äfven 

vore förhållandet med de andra trådarne, som icke blottats vid genomskärningen, så finge man svårt 

att förklara diaphragmerne såsom bildade af grenar, framkommande från de på längden genomlöpande 
trådarne. Betraktas ett yngre diaphragma uppifrån, så synes det bildadt af tillrundade celler, sins 

emellan sammanhängande med utdragna spetsar, och lemnande mellan dessa tomrum, i hvilka de 
långsgående trådarne kunna upptagas (1. c. fig. 11 d). 

De rundade spridda celler, som här och hvar synas fästade vid de inre trådarne (Tab. XIX. 
ig. 10) få icke heller sin fulla förklaring af en sådan de inre trådarnes successiva utveckling. 

Den fullständiga förklaringen af hela utvecklingen får man väl först vid ett väl lyckadt längd- 
genomsnitt af sjelfva hjessan på en mycket ung gren, och kanske tydligare i samma mån som grenen 
är mera tvärt afslutad (Tab. XIX. fig. I2 a och b). Likasom korshvalfvens bågar i en dom bilda det 
grundstomme, som uppbär det hvälfda taket, så ser man sjelfva hjessan af den unga grenen uppbäras 
af talrika rader (färre i en smalare, flera i en trubbigare grenspets) af öfver hvarandra stälda celler, 

raderna bågformigt convergerande mot den öfversta och centrala toppen. Jag har i en mera tvärt 
afslutad grenända trott mig kunna räkna 10—12 sådane rader, deraf i genomsnittet man genom olika 

inställning kunde se så väl de öfre som undre (alternerande stälde). Från dem som i snittet voro 
laterala, syntes några få korta och rundade celler utgå, hvilka torde bilda anlaget till de peripheriska 
trådarne. I sjelfva spetsen af de convergerande raderne voro cellerne nästan runda; de nedåt näst 
följande vidgades något mera på bredden, och de hvarandra närmaste uppåt och nedåt, såg jag stun- 

dom tydligare sammanbundne genom en nedåt utskjutande spets (töpfelgång). På något afstånd 
nedanom spetsen (vid det 6:te på ett preparat, först vid det 10—TI1 på ett annat, fanns en rad af 
celler, i hvilka vidgningen på tvären hade nått sitt maximum, och dessa celler syntes på väg att sins 

emellan förenas medelst mindre korta och runda celler, som tycktes utskjutna ifrån de på bredden 

vidgade cellerne; det är af dessa sednare jemte de runda derifrån utgående cellerne som diaphrag- 
merne bildas. De dessa breda celler närmast i raden nedåt följande sträckas i stället på längden: 
den först efterföljande såg jag till en början något tjockare, den andra redan utdragen till ett cylin- 

driskt led; och så fortsättes vidare nedåt; de förlängda leden tillhopa bildande de inre trådar som i 
den äldre vexten synas sammanbinda diaphragmerne. I den mån cellbildningen fortgår i grenens 
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spets, uppstår nedtill en ny rad af på bredden starkt vidgade celler, som bilda ett nytt diaphragma, 
och så allt vidare. 

Emellan de näst öfversta diaphragmerne påträffar man här och hvar de här förut omtalade 

runda cellerne, fästade vid de förlängda lederne med en till mycket finare spets utdragen stjelk (Tab. 

XIX. fig. 12 b och c). De förekomma stundom ensamma, stundom flera hvarandra motsittande. De mot- 
svara utan tvifvel de rundade ceiler, som utskjuta ifrån de på bredden vidgade diaphragma-cellerne; 

men utgångna såsom förgreningar ifrån de mera på längden utdragna leden, få de här icke vidare något 

användande. Jag har tillfälligtvis sett ett diaphragma (Tab. XIX. fig. lic), hvilket likasom miss- 

lyckats vid anläggningen; dess grundeeller syntes likasom förskjutna uppåt och nedåt, och hade 

kanske derigenom fått en starkare förlängning, och de rundade cellerne hade icke heller fått sitt af- 
sedde användande. Jag har också stundom sett en och annan af de på längden utlöpande inre trå- 
darne, likasom förträngd från grenspetsen, och utlöpande bågformigt som en enkel tråd mot någon af 
grenens sidor (fig. 12 c); skulle måhända dylika trådar sednare kunna bilda anlaget till de adventivt 
utskjutande grenarne”? 

Hos de structur-typer, hvarför i de närmast föregående exemplen jag sökt redogöra, bildas de 
(2:ne eller flere) olika lager, som der förekomma, nästan samtidigt och likasom mera omedelbart af 

de vanligen rundade celler, hvaraf de till en början och 1 sina yngsta delar äro sammansatte. Den 
olika structur, som hog olika slägten förekommer, torde i rätt många fall kunna visas härröra från 
olika sätt att modifiera dessa celler. De olika typerne differentiera sig vanligen starkare under den 
sig acropetalt utvecklande delens successiva tillvext. Der i vissa fall flera än 2:ne lager synas före- 

komrina uppstår olikheten ofta genom en sednare tillkommen ny differentiering af vissa celler inom 
ettdera lagret; oftast af dem som förefinnas likasom på gränsen emellan de båda lagren. 

Men likasom hos vissa af förut omnämnda enklare former en modification i deras structur 
kan uppkomma genom nya sednare tillkomne cellgrupper, så kan ock motsvarande nya lager uppstå 
hos den så att säga redan från början (af 2:ne lager) sammansatta typ, som förekommer hos många 

af de här sednast omnämnda slägtena. Äfven härpå torde några exempel böra anföras. 
Hos Stenocladia (T. XXV. fig. 2) visar ett tvärsnitt af en äldre del 3:ne tydligt skiljda lager 

utanför en jemväl lätt synlig axil tub. Cortical-lagret utgöres af verticalt emot de inre stälda trådar 
af vanlig form (fig. 2 c); det intermediära af större rundade eller något aflånga celler (fig. 2 im), 
som icke synas ordnade i bestämda rader, och hvilka inom sin pellucida membran omsluta ett som 

det synes något fastare innehåll; det inre lagret består af hypha-lika trådar (fig. 2/), hvilka äro oar- 

ticulerade och inom en relativt tjock membran omsluta en mycket trång kanal. Dessa hyphalika 
trådar synas fria hvar för sig, fortlöpa i olika riktningar longitudinelt jemte hvarandra eller krökande 

sig den ena i en direction, den andra i en annan, några utskjutande mera i vertical riktning, och 

äfven in bland det intermediära lagrets celler. Dessa trådar utgöra ett mäktigt lager kring den axila 
tuben; de äro tydligen ganska långa och det är väl äfven derföre temligen svårt att finna hvar de 
börja eller sluta. Vid tillsats af jod förblifva de fullkomligt oförändrade; deras tjocka och fasta 

membran bibehåller sin pelluciditet, och äfven den trånga inre kanalens pigment har jag icke sett 

undergå någon märkbar förändring. Betraktar man mera noggrannt ett tunnt genomsnitt af Steno- 

cladia, så skall man bland de hyphalika trådarne kanske här och hvar finna genomsnitt af hvad som 
kunde synas vara en cellul af något vidare omfång, innehållande ett mera utbildadt endochrom, och 

dermed antydande sin förvandtskap med det intermediära lagret. Men dessa celler (eller något längre 
trådbitar) äro så glest förekommande att de lätt förbises, eller kanske icke i hvarje snitt förekomma. 

Ett längdsnitt genom den centrala delen af en mycket ung gren visar en väsendtligen afvi- 
kande structur. Ett stycke nedom spetsen ser man den axila tuben (fig. 3 ax) nästan under form af 
en Callithamnii-stam, delad i leder, som äro något längre än deras tvärdiameter; nedanför diaphrag- 
mat vidgas ledet uppbärande en verticill af liknande grenar; grenarne bära på liknande sätt nedtill 
motsittande, upptill dichotoma, eller enkla grenar (jfr. fig. 8), hvilka bilda det corticala lagrets trådar. 

De nedre lederne i de verticillerade grenarne äro något längre och mera cylindriska; de öfre kor- 

tare och något ovala, men alla i sitt första tillstånd af ungefär samma tvärdiameter, hvardera med 
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sitt tydliga endochrom. Uti den yngsta delen af vexten finnes icke något intermediärt lager, och, så 
vidt jag sett rätt, icke heller spår till de hyphalika trådarne. Men ganska snart nedom spetsen (i 
längdsnittet) ser man lederne i trådarnes näst yttersta förgreningar svälla mera ut (fig. 3 im) och 
detta fortgår vidare nedåt i den mån de blifva äldre: de blifva derunder mindre tydligt radade i 
trådar: genom grenens allmänna tillvext och trycket mot hvarandra torde de småningom förskjutas 

och sålunda öfvergå till det intermediära lagrets oordnade celler. Så äro den axila tuben, det inter- 

mediära lagrets stora rundade celler och det corticala lagrets mycket finare moniliforma trådar endast 

olika förändringar af ett slags Callithamnii-lik uppränning till structuren i den något äldre vexten. 

Uppkowmsten af det inre lagret af hyphalika trådar är svårare att följa, och det var först efter 
längre sökande som jag erhöll preparat, hvilka tydligt visade både trådarnes ursprung och ändpunkt. 

Jemte de verticillerade grenarne, som utgå ifrån den axila tuben uppåt och bilda — genom sina suc- 

cessivt förändrade delar — de olika lager i stammen som tillhöra det uppåt fortvexande systemet, såg 
jag ett stycke nedom spetsen i ett längdsnitt af en ung stamdel särskilda grenar framkomma vid 

knäet, hvilka straxt vid deras första led böjas och synbarligen tillvexa nedåt (fig. 3/4); närmast basen 

såg jag dessa bestående af kortare och något ovala led, hvarefter ett eller ett par af de nedre leden 
voro något längre, men det nedersta förlänger sig till den långa hyphalika tråden, som synes fort- 

vexa nedåt och slutligen kunna uppnå en betydlig längd. Uti den unga träd, som jag afbildat, är 

sjelfva ändan något trubbig och det inre trånga röret syntes mig afslutas något ofvanom denna. Uti 

äldre delar bilda de nedåt allt talrikare hyphalika trådarne ett mägtigt lager, bland hvilka det upp- 
stigande systemets inre grenar måhända småningom försvinna, eller endast förekomma såsom de glesa 

rester, som jag ofvan antydde förekomma i det beskrifna tvärsnittet. Att de hyphalika trådarne, som 

väl ofta framkomma innan de verticillerade trådarne ombildats till det intermediära lagrets rundade 
celler. kunna förekomma likasom här och hvar inträngda bland dessa, bör icke heller motsäga det 
angifna sättet för dessa lagers bildning. - 

På ett väl lyckadt längdsnitt af en något äldre del trodde jag mig äfven inom den axila tu- 
bens egen membran kunna urskilja trådlika bildningar, liknande dem som jag ofvanför redogjort för 
hos Crouanmia och hos Callithamnier med starkare utbildade stammar, och hvilka jag antagit der ut- 

göra ett system af rot-trådar, som fortvexa emellan de lameller, hvaraf stameellernes äldre leder 

sammansättas. Hos flera andra Florideer med en inre axil cellrad har jag trott mig se en liknande 
utveckling. 

Hos AÅAreschougia ligulata (ÅA. australis Harv. Phyc. austr. tab. XIIT.) förekommer en structur, 
som nästan fullkomligt öfverensstämmer med den hos Stenocladia (Tab. XVIII. fig. 1) och äfven synes 
uppkomma på liknande sätt. Uti längdsnittet af en mycket ung gren (Tab. XVIII. fig. 2 och 3) såg 
jag från den axila tuben utgå grenar (här vanligen mera dichotoma), hvilkas yttersta led utgöra det 

corticala lagrets perlbandslika trådar och hvilkas näst yttersta något ovala led ombildas till det inter- 
mediära lagrets rundadt-kantiga celler; bitar at de Callithamniilika grenarnes nedre delar såg jag i 
icke allt för gamla delar äfven här spridda bland de hyphalika trådarne (1. c. fig. 3), som nästan 

ensamma bilda det mäktiga inre lagret (1. c. fig. 1). Uti äldre delar kunna jemväl inom den axila 
tubens egen yttre pellucida membran-lameller (1. c. fig. 3 c) finare trådar komma till utveckling, 
hvilka här fortgå ifrån knä till knä, och slutligen omgifyva den axila tuben med ett lager af trådar, 

hvilka jag till deras structur i öfrigt icke kunde skilja från de hyphalika trådarne, som bilda det 
utanför tuben utvecklade intermediära lagret. Uti sin nedre del äro de hyphalika trådarne jemväl 

oarticulerade; endast syntes mig deras inre hålighet mindre trång än hos Stenocladia, och den syntes 
mig derjemte något ojemn till kaliber, likasom deras yttre membran förekom mig stundom något 
mera vidgad, stundom trängre — måhända derföre att de mer eller mindre hårdt tryckas af andra 
trådar under sin utveckling nedåt. . 

Hos Nizymenmia (Harv. Phyc. wustr. tab. 165) förekommer jemväl en structur som närmar sig 
den hos Stenocladia, men den axila tuben saknas hos Nigymenia. I dess ställe visar ett tunnt 
längdsnitt af ett mycket ungt blad (T. XXIII. fig. 9) ett axilt knippe af längre articulerade cylin- 
driska trådar, fortlöpande i bladets längd-direction på ringa afstånd ifrån hvarandra, och sins emellan 
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förenade genom anastomoser. Det axila knippet omgifves i denna yngsta del omedelbart af det inter- 
mediära lagrets kortare, sins emellan och med det axila knippet äfven anastomoserande celler, som 
öfvergå utåt i det corticala lagrets perlbandslika trådar. Cellerne och de articulerade trådarne i bla- 
dets yngsta delar utmärka sig genom sitt tydliga, ofta något korniga och för jod blånande innehåll. 

De hyphalika trådarne (1. c. fig. 9 h), som i äldre delar uppträda såsom ett mycket starkt utbildadt 
inre lager, äro enkla oledade, böjda mot hvarandra på olika sätt, och utmärkta genom sin tjocka 

membran som omgifver ett mycket trångt inre rör. Vid snitt af mellanliggande delar finner jag 

bland de öfvervägande hyphalika trådarne här och hvar trådbitar med vidare membran och starkare 
utbildadt endochrom, talrikare 1 mån som delarne äro yngre. Hos Nizymenia torde således finnas 
hufvudsakligen samma anatomiska elementer som hos Stenocladia och Areschougia, endast med den 
skillnad att den axila tuben här ersättes af ett knippe af anastomoserande trådar. 

Phacelocarpus, som jag antagit vara nära beslägtad med Nizymenia, visar en structur, som 

jemväl ansluter sig till Stenocladias. Ifrån den axila articulerade tuben synas i ett längdsnitt af en 

yngre gren verticiller af grenar gå uppåt (T. XXIII. fig. 3), hvilka i sin nedre del äro cylindriska, 
uti en derefter följande svälla mera ut, och öfvergå i äldre delar till det intermediära lagrets rundadt 

kantiga och likasom oordnade celler (jfr. fig. 4); uti sin yttersta del bilda dessa grenar det corticala 
lagrets perlbandslika trådar (på figuren 3 ej tecknade). Uti snittet af en yngre stam-ända såg jag 
de inre grenarne i hela sin längd ungefär jemntjocka. Uti äldre delar af en Phacelocarpus (Tab. 

XXIII. fig. 4) ser man den axila tuben omgifven af ett starkt utbildadt lager af longitudinelt ut- 

löpande trådar; de inre af dessa synas utgöras af den axila tubens uppåt utgående grenar, som äro 
förgrenade och articulerade, samt innehålla ett tydligt endochrom. Men jemte dessa förekomma enkla 
trådar, omslutande inom en starkare utbildad membran en något trängre tub, hvars endochrom före- 

kommit mig 'än mera sammanflytande, än likasom sönderfallet i radade stycken. Måhända kan det 
antagas att dessa motsvara de hyphalika trådarne hos Stenocladia och Nizymenia, men de äro icke 
lika tydligt skiljda ifrån det uppstigande systemets elementer, och de utgöra icke heller lika uteslu- 
tande det inre lagret i frons som hos dessa slägten. Hos Phacelocarpus förvexlas ock de båda slagen 
trådar lättare med hvarandra och man torde här lätt få den föreställningen att de finare och enklare 
äro de starkares yttre förgreningar. Jemförelsen med de andra slägtena har jag trott utvisa att denna 

föreställning vore oriktig; och att således äfven hos Phacelocarpus de antydda båda systemerne torde 

förekomma. Och finnas verkeligen i det inre lagret af Phacelocarpus 2:ne olika slag af trådar, ehuru 

mindre tydligt differentierade, så kunde desamma möjligen äfven förefinnas hos andra, ehuru må- 
hända än mindre till form och beskaffenhet åtskiljde. i 

Också har jag hos fera Florideer, hvilkas inre lager utgöras af trådlika bildningar, sett vissa 

trådar något olika de andra; så förekommer t. ex. hos Polycoelia (T. XIII. fig. 8) ibland det corti- 

cala lagrets verticala knippen vissa finare trådar, som synas utgå ifrån någon af knippenas nedre 

celler och i bågformig riktning fortlöpa inåt; stundom har jag sett dem glesare förekommande och 
mera 1 tangentens riktning utlöpa närmare ytan: stundom, mera samlade, intränga uti de stora lacun- 
lika cellernes gelatinösa yttervägg och genomkorsa den i olika riktningar; dock vanligen så sparsamt 

förekommande, att de mycket lätt förbises. Vid starkare förstoring har jag sett dem oledade, här 
och hvar förgrenade eller lateralt utlöpande i en blind-ända, och nästan utan någon märkbar imre 
hålighet. Hos andra slägten (Schizymenia m. 1.) förekomma stundom olika trådar, hvilka dock, 
mindre skiljda genom sin structur, än lättare kunna misstagas för att vara endast yngre och äldre 

delar af samma elementer. 
Hos Helminthocladieerne, som hos fera slägten utmärka sig genom det gelatinösa hyllets 

mera slemmiga beskaffenhet, och der det corticala lagrets knippen sålunda förekomma mera fria, 
förefinnes i öfrigt en structur, som väl torde närmast hänvisa dem till samma allmänna typ, som jag i 

det föregående sökt redogöra för, — såsom characteriserad derigenom att de synas bestå af 2:ne nästan 
samtidigt anlagda lager, ett inre af longitudinelt utlöpande trådar och ett yttre af verticalt från de 
inre utgående knippen af perlbandslika trådar. Emellan de inre trådarne och det corticala lagret 
finner man stundom ett tydligare mellanrum, som i yngre delar upptages af glesare trådar, hvilka ut- 
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göra det axila knippets yttre förgreningar, innan dessa öfvergå till det corticala lagrets både genom 

form och starkare förgrening lättare skiljde trådknippen. Ett längdsnitt af Gloiophlea (T. XXVIIL. 

fig. 2) visar sålunda ett axilt knippe (ax) af longitudinelt utlöpande trådar, ifrån hvilket utlöpa grenar 
() som böjas bågformigt utåt och hvar för sig uppbära ett knippe (c) af cortical-lagrets trådar. Man 

ser de motsvarande lagren i tvärsnitt på fig. 3. Men i längdsnittet (fig. 2), som är taget af en något 
äldre gren, förekommer innanför det corticala lagrets knippen ett concentriskt lager af longitudinelt 
utlöpande trådar (h), hvilket saknas i tvärsnittet, som är taget af en yngre gren af vexten. Detta, 
således sednare tillkomna lager, utgöres af finare hyphalika trådar, som äro oarticulerade och inom 
en relativt tjock membran omsluta en mycket trång kanal. De skilja sig härigenom från det axila 
knippets trådar, hvilka hafva något större lumen och här och hvar äro afdelade i leder (fig. 3' ax). 
Vid tillsats af jod framträder den inre kanalens i gult färgade endochrom så tydligt, att något tvifvel 
om trådarnes olikhet i afseende på den inre kanalens vidd icke gerna kan ifrågakomma. Följer man 

en af de ifrån det axila knippet i radiens riktning utgående trådarne, hvilka äro här och hvar för- 
orenade (fig. 3') med mer eller mindre divergerande likformiga grenar (och hvilka jag ofta sett lika- 
som spiralformigt böjde — måhända en följd af deras hoppressning vid den föregående torkningen af 
exemplaret), så torde man ock finna att de hyphalika trådarne (h fig. 2') utgå ifrån något led nedan- 

för det som uppbär det corticala lagrets knippen. Jag har här sett dem fortgå uppåt och nedåt, och 
de torde sålunda sammanbinda det ena knippet med ett annat. 

Gör man ett tunnt längdsnitt af en yngre gren af Helminthora (T. XXVIII. fig. 6), så finner 
man äfven här ett axilt knippe af ledade trådar, som med små mellanrum (fig. 7 visar ett knippe i tvär- 
snitt) utlöpa i longitudinel riktning jemte hvarandra, och hvilka inom en något vidare membran om- 

sluta ett endochrom, som vid tillsats af jod antager en gulaktig färg. Ifrån detta axila knippe utgå 
i vertical riktning det corticala lagrets starkare förgrenade perlbandslika trådar, hvilka inom sina 

mera ovala leder innehålla ett färgadt endochrom, som jag såg blåna vid tillsats af jod. Närmare 
mot ändan af den genomskurne grenen få de verticalt utgående trådknippena en mera adscenderande 
riktning, och i sjelfva grenspetsen utgöra de det axila knippets öfversta ändar, här likasom tätare 
sammanträngde och med nästan parallela grenar (ej divergerande såsom i de äldre corticala knip- 

pena). Sjelfve lederne förekomma också något längre och mindre utsvällde till den ovala form som 

de snart antaga. I den mån grenen tillvexer, fortsätter det terminala knippets inre trådar (med mera 

cylindriska leder) det axila knippet, och de yttre öfvergå till nya knippen i det corticala lagret. 
Lyckas man hos Scinaia carnosa göra ett längdsnitt så att man blottar sjelfva det axila lagrets öf- 
versta och innersta del, så ser man här det axila knippet afslutas innanför grenens ändspets i en tät 

qvast af mycket talrika trådar. De innersta och yngste af dessa äro böjde inåt, de yttre mera upp- 
stigande och med sina uppåt och utåt radierande spetsar bilda det peripheriska lagret i den på läng- 

den genomskurna grenens spets. Äfven här kan det icke vara något tvifvel om att de yngste till en 

början inböjde trådarne småningom och i den mån de af sednare uppkommande trängas utåt, räta 
ut sina spetsar, och ifrån att bilda grenens spets öfverföras till laterala delar i det corticala lagret. 

Samma förhållanden visar ändspetsen af Gloiophlea, ehuru här den terminala qvasten är mindre tät. 
Vid tillsats af jod såg jag de unga ännu inböjda trådarne gulna, under det de straxt nedom spetsen 

befintliga, som öfvergått till knippen i det corticala lagret, snarare visade en tendens att blåna. 

Af de antydda förhållandena synes mig tydligt framgå, att utvecklingen af det axila och det 
corticala lagret sker så att säga samtidigt och i närmaste samband med den sig utvecklande gren- 

spetsen. Det subcorticala lager af hyphalika trådar, som förekommer i äldre delar, men saknas i 

yngre hos Gloiophlea, är deremot tydligen en sednare tillkomst och måhända motsvarande det inre 

lager, som närmast omgifver den axila tuben hos Stenocladia och Areschougia. Det synes bestå af 
samma slag anatomiska elementer — hyphalika och oarticulerade trådar; det förekommer på ungefär 
lika plats inom bålen — emellan det axila och det corticala lagret tillhörande delar; och det anlägges 

icke i omedelbart samband med den sig utvecklande grenspetsen. Men i stället för att de hyphalika 
trådarne hos Stenocladia utan bestämdare gräns synas tillvexa nedåt, har jag trott mig se dem hos 
Gloiophlea tydligare sammanbinda olika det corticala lagrets knippen med hvarandra (T. XXVIII 
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fig. 54). Och under denna form har jag trott mig se motsvarande bildningar förekomma hos Sci- 
naia och Helminthora; de äro dock här mycket glesare och lätt förbisedda. Hos Helminthora ser 

man nemligen i yngre delar af frons här och hvar finare trådar (T. XXVIII fig. 6 hk) som synas 
sammanbinda det ena knippet med det andra; och de utgå (fig. 8/h) ifrån leder, som tillhöra de ver- 
ticala knippenas inre förgreningar; vid tillsats af jod antaga dessa trådar en gulaktig färg, under det 
jag sett det corticala lagrets leder blåna. Dessa trådar hafva en stor likhet med de ”tubes conduc- 
teurs” som THURET beskrifvit och afbildat hos Dudresnaja purpurifera, och som jemväl afbildats 

hos Dudr. coccinea i THURETS och BORNETS sednare arbete — såsom stående i samband med tricho- 
phor-adparaten. De öfverensstämma med dem i förekomst, 1 sina oregelbundna böjningar, och i sin 

ofta något ojemna yta. Här och hvar har jag hos Helminthora (fig. 8), hos Gloiophleu (fig. 5) sett 

likasom en blindända taga en riktning utåt, snarlik den af nämnde författare afbildade trichogynen. 
Gör man hos Helminthora tvärsnitt (fig. 7) och längdsnitt af något äldre delar af vexten, så finner 
man det axila knippet utgöras af långsträckta och aflånga celler af något större kaliber, med betyd- 
ligare intercellular-rum, och dessa mer och mindre upptagne af finare trådar, hvilka på längdsnittet 
förekomma än som cylindriska rör, än afdelade uti mera elliptiska led. Har längdsnittet blottat ytan 
af en af de gröfre trådarne, så kan man stundom få se den likasom öfverdragen af de hvarandra 

korsande finare rören. På det axila lagrets yttre sida ser man emellan de likasom i framspringande 
hörn utskjutande större cellerne dessa finare trådar (jfr. fig. 7) hvilka jag antagit motsvara de i yngre 
delar förekommande, som synas fortlöpa mellan det corticala lagrets knippen. Vid tillsats af jod har 

jag sett dessa trådar i äldre delar än gulna, än, knapt visande något märkbart innehåll, förblifva pel- 

lucida. Det synes vara dessa utanför det axila knippets gröfre celler förekommande finare rör, som 

i Harveys Phyc. Brit. tab. 110 afbildas, men dessa torde knappast vara det primära lager, ifrån 

hvilket de corticala knippena utgå, utan en sednare bildning, och kanske motsvarande de hyphalika 
trådarne hos Gloiophlea, ehuru den trånga kanalen i deras inre stundom knapt är synlig. Äfven hos 
Sceinaia har jag i yngre deltar sett dylika trådar sammanbindande det corticala lagrets knippen; men 
de äro så glest förekommande att de mycket lätt kunna förbises. 

Hos Nemalion synas de motsvarande lagren vara ordnade på något olika sätt. Det corticala 
lagrets knippen utgå ifrån något gröfre longitudinelt utlöpande trådar, hvilka i äldre delar synas in- 
taga ett bälte innanför det corticala. Likasom de corticala knippena utgöra dessa inre trådars grenar 
utåt, så finnas andra förgreningar inåt, hvilka hufvudsakligen torde bilda det knippe af tätare trådar, 
som ett tvärsnitt genom en äldre del af vexten visar. Inom en fastare membran omsluta dessa en 

mycket trång inre kanal; de äro oarticulerade och icke sällan förgrenade. Vid deras utgång ifrån 
det primära inre lagret böja de sig i en båge inåt och nedåt, och jag har trott mig kunna antaga 

att de äro tillkomne sednare än det lager, derifrån de synas utgå. Det synes vara genom dessa trå- 

dars successiva utbildning som den yttre grenen tillvexer i tjocklek, under det längdtillvexten synes 
ske genom de subcorticala trådarne, hvilka också här äro articulerade och försedda med ett tydligare 
utbildadt endochrom både i inre och yttre förgreningar. Det innersta, sednare tillkomna lagret hos 

Nemalion torde sålunda nästan mera öfverensstämma med hvad som förekommer hos Stenocladia och 
Nizymenia än med flera de andra Helminthocladiaceerne. 

Af de här valda exemplen torde framgå att inom den allmänna typ, jag ofvanför sökt charac- 
terisera, uppkommer hos några slägten (Stenocladia, Areschougia, Nemalion) en complicering der- 
igenom att innanför det corticala lagret ett särskilt lager tillkommer, hvilket utmärker sig genom sitt 
tillvexande i descenderande riktning och genom anatomiska elementer (hyphalika trådar), som mycket 

tydligt afvika ifrån de andra lagrens. Hos andra slägten, der det corticala lagret bildas af mera löst 
hopfogade knippen, synas motsvarande men oftast finare trådar successivt utbildas, som tyckas sam- 

manbinda de olika knippena inbördes; stundom äro dessa trådar mera spridda (Helminthora, Dudres- 

naja), stundom äfven här bildande ett särskilt lager (Gloiophlea). Hos andra är det åter svårare att 

skilja de anatomiska elementer, som sammansätta de olika lagren; och äfven dessa uppträda väl icke 
heller öfverallt såsom med bestämda gränser sins emellan åtskiljda (Polycoelia); det blir 1 sådane fall 
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svårare och stundom kanske mycket svårt (Schizymenia) att bestämma huruvida ett sådant lager är 
ursprungligen ett enda homogent, eller successivt utbildats af olika elementer. 

Så vidt jag sett, har man förut icke fästat någon uppmärksamhet vid dessa hyphalika trådar 
hos Florideerne !); det har förekommit mig, att de så mycket snarare förtjenade att särskilt fram- 

hällas som de väl kunna antagas analoga med några af de trådlika bildningar, hvilka ofta ansetts cha- 
racteriserande för svampar och lafvar, och hvilkas förekomst hos dessa väl i sin mån bidragit till 
den altmer utbredda åsigten om Lichenernes sammansättning af Alger eller algceller med derpå pa- 
rasiterande svampar. Ville man för Florideer använda den af Lichenologerne brukade terminologien, 

så kunde man mycket väl säga att ett tunnt snitt af Stenocladia visar ett inre lager af hypher, som 
på de båda paginalsidorne omgifves af ett lager af gonidier (fastän dessa med olika färgadt endo- 

ehrom). Men svårligen torde detta bevisa att Stemocladia utgöres af något slags protococcus-lik Alg, 
hvarpå en hafssvamp lefver som parasit. Icke heller tror jag det vara tvifvelaktigt huru cellerne 

(gonidierne) förhålla sig till hypherne; de äro icke några afsnörade hypha-grenar, och icke heller 

torde hos Florideerne någonstädes de hyphalika trådarne vara primära bildningar. Hos Lycoperdon, 
Bovista, Geaster och närslägtade, säger DR BARY (Hofmeist. Handb. der Phys. Bot. II. 1. p. 77), 
kan man i den unga traman åtskilja 2:ne slag af hypher: några tunna, tunnväggiga, protoplasma-rika 
och ledade, från hvilka hymenial-trådarne utgå såsom grenar; andra tjockare, redan från början tjock- 

väggigare mest oledade rör; de sednare äro delar eller grenar af samma hypher som de tunnväggige 

elementerne.” Denna beskrifning öfverensstämmer så noga med hvad som förekommer hos de här 

ifrågavarande Florideerne, att man väl kunde ifrågasätta om icke det hos dem vore fullt motsvarande 

elementer. Men hos Florideerne har jag sökt visa att dessa elementer tillhöra likasom olika syste- 
mer, uppkomna mer eller mindre tydligt på olika tider, och torde väl äfven hafva olika functioner. 

Jag har antagit att dessa hos Stenocladia m. 1. slägten förekommande relativt grofva och 

fasta hypher äro samma elementer som de mycket finare trådar, hvilka hos Helminthora synas sam- 
manbinda de corticala knippenas nedre grenar med hvarandra; jag har åtminstone trott mig finna 

dem genom sin structur mycket närma sig till hvarandra. Om de hos några synas afvikande genom 
en mindre fast membran och kanske stundom genom saknaden af ett tydligt inre (trångt) rör, så 
synas de hos andra och ofta närstående mera öfverensstämma. De finare som de gröfre utmärka sig 

för öfrigt såsom ofta varande oarticulerade trådar, i stället för att alla andra trådbildningar hos Flo- 

rideerne äro mer eller mindre tydligt ledade. Genom sin förekomst och sin structur hafva dessa 
finare trådar en förvånande likhet med de hos Dudresnaja förekommande, men som der fått namnet 

”tubes conducteurs” och af THURET anses hafva andra och mycket vigtiga functioner, som antagas 
stå i samband med foecundationen. 

Den föregående redogörelsen för några af de structur-typer, som förekomma hos Florideerne, 
torde visa en rikare omvexling än som vanligen förekommer inom många, äfven större naturliga 

grupper. Den torde ock visa att modificationerne i structur äro af olika art, att de kunna uppkomma 

på olika sätt och antagligen för olika ändamål: 

Det har redan blifvit antydt att den inre structuren och den yttre formen icke synas stå i något 
bestämmande förhållande till hvarandra. Mycket olika yttre former kunna bildas med samma structur- 
typ ?)» och hvarandra mycket liknande yttre former kunna bildas med celler af olika form och ställ- 

') Afven hos några andra Alger torde elementer förekomma, som väl närmast motsvara Florideernes hyphalika trådar. Hos Ul- 
vaceerne förekomma sålunda i nedre och de roten närmaste delarne egendomligt bildade, nästan en glaskolf liknande celler, 
som ifrån en öfre tjockare ända afsmalna nedåt och fortsättas här af en mycket finare hyphalik tråd. Vid tillsats af jod såg 
jag de kolflika cellernes innehåll blåna, under det inuehållet i de hyphalika trådarne blef mera brunt. Hos Ulva rigida, som 
tillhör de former, hvilka emellan de båda paginalsidornes verticala celler har ett starkt utbildadt inre lager, utgöres detta af 
de hvarandra korsande hyphalika trådarne. Hos arter, som hafva utseende af att utgöras af likasom en enda cellrad mellan 
paginalsidorne, beklädes denna, på de nedersta delarne af vexten, af motsvarande trådar, som synas utgå än på den ena än 
på båda sidorne. Alldeles samma slags bildning förekommer hos Porphyra. Att dessa Ulvaceernes hyphalika trådar tillhöra 
rotsystemet synes mig knapt kunna betviflas 

Inom slägtet Gigartina utbilda olika arter så från hvarandra afvikande former att hos GREvILLP några hänfördes till Graci- 
laria, andra till Chondrus och Gelidium, och till och med till Iridea, under det den inre strueturen är hos alla mycket öfver- 
ensstämmande. 
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ning !); och detta gäller icke blott vanligare och mera enkla former, utan äfven sådane som bestå af 

flera skiljda och på eget sätt i förhållande till hvarandra stälda delar. Den starkt förgrenade och 
genom sitt förgreningssätt utmärkta Microctadia Coulteri (Harv. Ner. Bor. Amer. Tab. XXXIII. A) 
från Kalifornien har en stor yttre likhet både med den Capska Ceramium cancellatum och med en 
annan Kalifornisk art: Polysiphonia Wondu. Men en Microcladia och en Ceramnium har en helt 

annan structur än en Polysiphomia. 

Om en del skall förlängas i en viss riktning eller utbreda sig i flera olika, så sträcka sig 
eller breda sig de sammansättande väfnaderne ut på ett motsvarande sätt; der en ny del skall an- 
läggas, der är det en viss cell eller en viss cellgrupp som bildar anlaget och uppränningen till den 
nya delen. Celler och väfnader äro de medel, hvaraf naturen betjenar sig för att frambringa den 
yttre formen. Men den kan använda dessa medel på olika sätt, lika visst som konsten kan använda 

samma slags trådar till att väfva ett tygstycke, eller sno ett snöre, eller knyta ett nät. 
Det är också kändt att hos olika Florideer kan den yttre formen vara mycket olika; den är 

mycket enkel hos den ena, mycket sammansatt eller delad i skiljda delar hos den andra; den enkla 

bålen är plattad och nedliggande hos en Peyssonellia, trind och upprätt hos en Gracilaria. Bladen 

hos Delesseria Hypoglossum utbildas likasom sjelfständige och fria hvar för sig, under det de snar- 

lika bladen hos Claudea elegans framkomma och utvecklas på ett sådant sätt, att de successivt blifva 

sammankoplade med andra blad, och detta flera generationer efter hvarandra, för att slutligen åstad- 

komma ett compliceradt helt af mycket egendomlig form och med den förunderligaste regelbundenhet 

i structur. Det gifves af Martensia flera olika arter; hos hvarje art och, så vidt kändt är, hos hvarje 

individ, förekommer den egendomligheten att olika zoner 1 de solfjäderslikt utbredda bladen alterne- 

rande utvecklas gallerlikt genombrutne, eller hela och bildande sammanhängande membraner; och 

det är med samma slags anatomiska elementer som de olika zonerne sammansättas. Så vidt kändt 
är, framkomma frukterne inom eller utskjutande ifrån de balkar som sammansätta den genombrutna 

delen, och denna del tyckes sålunda förutsättas såsom ett nödvändigt moment i dessa vexters lif, 

som väl måste antagas hafva funnits till ifrån den första tid som en fortplantning hos dem begynte 
finnas. Sådane förhållanden synas mig tyda på en bestämd plan både för olika vexters utseende i 

det hela och för olika delars utveckling hos samma art. Den yttre architectoniken blir en annan 
allt efter den olika plan som för hvarje art är bestämd, på samma sätt som en byggnad blir olika, 

efter det ändamål som dermed afses och den derefter afpassade ritning, som derför är uppgjord. Och 
likasom denna kan blifva till ett tempel eller palats, till ett väl inredt boningshus eller till en koja, 

oberoende både af material — marmor eller lera — och af det sätt hvarpå materialet hopfogas — så 

uppbyggas äfven olika vexter till annan yttre form och gestaltas till denna med olika elementer. 
För så vidt som många af den yttre architectonikens olikheter spåras redan tidigt, så torde 

man nästan a priori kunna sluta till att det hos hvarje vext måste finnas en grundväfnad, hvilken 

bildar stommet och ger uppränningen till den yttre formen; och i många fall torde ock detta grund- 

väfsstomme kunna spåras nästan från det första anlaget. Hos enklare och, om uttrycket får begagnas, 
ofullkomligare Florideer utgöres grundväfnaden af ett enda slag, på visst sätt sig utvecklande och 
sammanfogande, och under utvecklingens gång sig föga ombildande celler; så hos många Calli- 

thamniilika former, hos flera Nitophyllum-arter o. s. v. Hos många Polysiphonier torde grundväfna- 
den jemväl bildas af ett enda system af öfver hvarandra ordnade celler, men dessa nästan från början 
likasom sammansatta. Hos vissa Cryptonemerx och andra Florideer differentiera sig grundväfnadens 

elementer redan tidigt i olika lager — 1 ett inre och ett yttre — hvilka, som det synes, hos många 
kunna få sina characrerer af sjelfva sin ställning, i det de efter denna synas sträckas i olika riktning 

och antaga olika form. Hos åter andra kunna samma elementer förefinnas, men dessa kunna redan 

!) Den vid Europas nordliga kuster vanliga Sarcophyllis edulis motsvaras till sin yttre form mycket nära af flera Schizymenia-, 
Pachymenia-, Iridea- och Gigartina-former från andra haf, för att icke tala om Botryocarpa prolifera, som väl också derför 
kunde misstagas. Den på Tab. X afbildade Iridea membranacea ansågs af HARVEY vara identisk med Grateloupia Cutlerice; 
uti den på Tab. XIV afbildade Callophyllis angustifolia trodde jag mig hafva återfunnit TURNERS Fucus crenulatus, med hvil- 
ken den har den största yttre likhet. Under den egendomliga form, som fordom ansågs utmärkande för Chrysymenia uvaria, 
känner man nu 3—4 arter med i viss mån olika structur och som äfven hänföras till olika slägten. 
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tidigt, eller sednare och successivt förändras, antingen så att ettdera af de båda lagren, eller båda, 

eller delar af desamma, kunna vara hos den ena typen föga ombildade, hos en annan så omgestal- 
tade att de endast genom öfvergångsstadier kunna igenkännas. MNSådane ombildningar förekomma hos 
arter af Halymenia, ÖCryptonemia, Prionitis, Areschougia, Ochtodes o. s. v. Ofta förekommer ett 
intermediärt lager af ombildade celler emellan det inre och yttre lagrets mindre ombildade delar. 

Jemte den grundväfnad af nästan oombildade eller mera ombildade elementer, som utgör lika- 
som uppränningen till den yttre formen, och hvilken väl äfven derföre anlägges och utbildas i mera 

omedelbart samband med den acropetalt sig utvecklande vexten, tillkomma sedermera andra väfnader, 

hvilka man i motsats till grundväfnaden kunde characterisera såsom accessoriska. Exempel på så- 

dane lemna de corticala lager som utvecklas i nedre delar af stammen hos vissa Callithamnii-arter och 

hos vissa Polysiphonia-arter; det hos Ballia callitricha på äldre delar utbildade betäckningslagret, 
derifrån de fructificerande trådarne synas utgå; det på äldre stammar (Cryptonemia [= Acropeltis] 
elata m. 1.) sig sednare utvecklande cortical-lagret; det lager af små och egendomligt formade inter- 
stitial-celler, som hos Callophyllis och andra slägten successivt kommer till utveckling; det lager af 
hyphalika trådar, som utvecklas hos Areschougia, Stenocladia m. fl. i det inre af den redan förut 
anlagda vexten o. s. v. För så vidt man med rätta skiljer emellan yttre ursprungliga delar och de 

adventiva, så torde väl äfven de accessoriska lagren böra betraktas såsom på sitt sätt skiljda ifrån 

dem som bilda grundväfnaden. Likasom adventiva grenar och rötter hos den ena vexten kunna 
vara af mindre vigt eller af mera tillfällig art. under det hos en annan de förekomma såsom oum- 
bärliga och stundom likasom typiska för hela grupper, så är väl ock förhållandet med de accesso- 

riska väfnaderne: det cortical-lager som förekommer hos vissa Callithamnier, Polysiphonier o. s. v. 
det saknas hos andra och ofta mycket närstående, och kan väl sålunda anses såsom mera tillfälligt 

för den typ, som dessa slägten framställa. Men då det betäckningslager, som utvecklas hos Ballia 
callitricha, synes utgöra det grundlager déerifrån de fertila grenarne utgå, så får det accessoriska lagret 

här en vigtigare betydelse för artens hf. Det starkt utbildade lager af hyphalika trådar, som före- 
kommer hos Areschougia och Stenocladia synes icke hafva någon betydelse för vextens yttre gestalt- 
ning; men utan tvifvel måste det anses fullgöra någon vigtigare function i dessa vexters lif, då de 

synas likasom förtränga den ursprungliga grundväfnaden, och slutligen utgöra den betydligaste delen 

af de elementer, som sammansätta bålen. 

Jemföras de såsom exempel här framhållna accessoriska lagren med hvarandra, så visar sig 
lätt att de sammansättas både af olika elementer och utbildas i olika delar hos olika arter. Aro de 
ofvanför, vid redogörelsen för hvardera af dessa accessoriska lager framstälda åsigterne i någon mån 
riktiga, så synes ock dessa lagers betydelse för olika vexter kunna vara väsendtligen olika. Om de 

hos Hera (på äldre stammars nedre delar) torde hafva betydelse såsom betäcknings- eller förstärk- 

nings-lager, så torde de hos andra (Callithamnier, Crouanier) utgöra rotbildningar af egen art. Hos 

Callophyllis och andra typer med liknande structur torde der förekommande lager af interstitial-celler 
kanske snarast fungera såsom directare förbindelsemedel mellan inre och yttre, öfre och nedre delar 
0. s. v. Om de i många Florideers cystocarpier förekommande väfnader, hvilka i den beskrifvande 
Algologien blifvit sammanfattade under benämningen af placenta, och hvilka utgöra underlaget för 
de egentligen fertila cellerne, sannolikt hafva till function att uppsamla och förbereda materialet för 
den oftast mycket rika gemmidiibildningen, så torde det måhända ock kunna ifrågasättas om icke 

det accessoriska lager, derifrån de fertila trådarne hos Ballia callitricha skola utvecklas, kan hafva 

en liknande bestämmelse. I stället för att grundväfnaderne företrädesvis synas tjena för danandet 
af vextens form och särskilda delar, så torde de accessoriska lagren ofta kunna hafva en mera bio- 

logisk function. 

Likasom olika delar af grundväfnaden, så kunna ock de accessoriska lagren än utgöras af 
celler, som en gång utvecklade icke synnerligen förändras; än kunna de hos andra mera utbildas, 
och antaga stundom också nästan oigenkänneliga former. De långsträckta rör, som i flabellat diver- 
gerande riktning utlöpa genom det inre bladet af Jeannerettia, har jag trott mig se utbildas i inter- 
cellular-rummen mellan de båda paginal-sidornes radade celler; dessa intercellular-rum synas till en 
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början hafva den för dessa bildningar mera vanliga formen och hvar för sig upptaga de väl från 
dem omgifvande celler särskilda endochrom-partier; men i det dessa förenas inom den småningom 

sig utvecklande, slutligen relativt tjocka och sjelfständiga membranen, förvandlas här interstitial-cel- 
lerne till långsträckta och dichotoma rör, tjockare i äldre delar, afsmalnande i de yngre, och försedda- 

med ett radadt, och som det synes stundom kornigt innehåll. 

Utom redan antydda olika slags ombildningar af vissa väfnader, kunna äfven andra före- 
komma, som synas afse i viss mån motsatta ändamål. Hos Glotosaccion, arter af Chrysymenmia och 
andra blåslikt utsvällande former, har jag trott mig se de inre och äldre cellerne alltmera vidgas 

och, som det synes, slutligen brista och upplösas (Tab. XVL fig. 19). Inom starkt utsvällande peri- 
carpier omgifves nucleus stundom 1 yngre tillstånd af en cellväf, som i äldre synes försvunnen. Ifrån 

att till en början utgöras af tätare stälde celler, synes dessa småningom dragas mera i sär (Tab. 

XNXVI. fig. 19) stundom bildande en stjernformig väfnad, hvaraf man kan se rester ännu vid inner- 
kanterne af det mognande pericarpiet (Tab. XX. fig. 3). Om denna cellväf af transitorisk natur till 

en början har till uppgift att sammanhålla pericarpiets delar, så torde det kunna antagas att den 
sednare upplöses, kanske dels för att lemna utrymme åt nucleus, dels för att medelst upplösnings- 
producten lemna ett medel för gemmidiernes utförande ur frukten. 

Jemte de funetioner som celler och väfnader ega för olika organisatoriska ändamål, för hvilka 

de tjena medelst sina mer eller mindre fasta membraner, torde de ock genom sitt innehåll — och 

likasom oberoende af både yttre form och membranernes beskaffenhet — kunna fungera på olika sätt. 
Det corticala lager, som hos många Florideer utgör ett vigtigt moment för bildandet af deras yttre 
form, och som måhända genom sina tätare stälda celler äfven har sin betydelse för skyddandet af 
inre, ofta lösare sammanfogade delar — är derjemte det lager, hvars sammansättande celler i främsta 

rummet torde tjena för vigtiga nutritiva ändamål. Det intermediära lager, som hos vissa Florideer 
kommer till utveckling, synes i allmänhet hafva till uppgift att inom sina ofta rundade eller paren- 
chymatiske celler uppsamla de stärkelse-artade runda korn, som hos många bildas i stor myckenhet. 

Likasom många celler och väfnader ombildas på olika sätt för organisatoriska ändamål, så 

torde de äfven kunna undergå förvandlingar, som hufvudsakligen afse biologiska functioner och der 
det är mindre membranerne än innehållet som synes vara målet för omgestaltningen. Ett mycket 

egendomligt exempel härpå lemna de placentariska cellerne hos flera högre stående Florideer. I 
det endochromet här hopas i vissa celler, som genom talrika töpfelgångar stå i förbindelse med hvar- 
andra, synas töpfelgångarnes mynningar småningom vidgas och olika cellers endochromer förenas till 
massor af betydlig storlek. Under denna utveckling blifva de sammansättande cellernes membraner 
likasom tunnare och mera glaslika och synas slutligen ofta försvinna. De sammanflytande endochrom- 

massorne bilda sålunda egna organer, som utan tvifvel hafva till ändamål att lemna materialet för 
den utomordentligt rika gemmidiibildningen. Men tydligen sammansatta, som dessa organer äro, ut- 
göras de, icke af väfnader eller sammansmältande celler, utan af cellinnehåll — och torde sålunda 
vara bildningar, hvartill man väl sällan finner någon motsvarighet hos andra vexter. För detta bild- 

ningssätt hänvisar jag till Tab. XXVIL fig. 6—7 och 9—10 hos Nitophyllum med deröfver på annat 

ställe lemnad beskrifning. Andra exempel förekomma hos Areschougieerne (Tap. XVIII fig. 5—9); 
flera Spheerococeoideer (Tab. XXVI. fig. 6 vid p.); flera Solierieer (Tab. XXXL. fig. 8—9) o. 8. v. 

Om i naturen väl sällan förekomma delar, som icke hafva något bestämdt ändamål, och samma 

delar äfven kunna få tjena för olika ändamål, så kan det måhända ock väntas att den ofta starkt ut- 

bildade cuticulan, ehuru utgörande en slut-product af redan förbrukade cellmembraner, dock kunde 

hafva någon, och måhända äfven en vigtig function för Florideernes lif. Härför kunde tala att den 
både synes tillvexa inifrån med ständigt nya lager, och torde på utsidan successivt förbrukas. Den 
har hos Florideerne vissa egenskaper och har kanske någon egendomlighet i sammansättning, som 
måhända kunde synas vara afpassad för deras sätt att lefva i ett element, som är mycket afvikande 
från det deri flertalet af andra vexter förekomma. Man får väl i detta, som i många andra fall, der 

det är fråga om olika delars functioner, åtnöja sig med sannolikheter och kanske äfven med gissningar. 
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IT. Om Fortplantnings-organerne. 

Att Florideerne ega 2:ne slag af organer, gemmidier och sporer, hvilka hvar för sig hafva 

förmågan att frambringa en ny vext, derom kan nu mera icke vara något tvifvel. Gemmidierne ut- 
vecklas talrika, oftast samlade till ett mycket stort antal, inom ett mer eller mindre sammansatt organ 

— en frukt, här kallad cystocarpium —; sporerne utbildas nästan alltid 4 tillhopa inom en modercell, 
spherosporan (eller tetrasporan). Hos olika Florideer förekomma sphaerosporerne än spridda utan 
ordning, än äfven de samlade till ett sammansatt organ — en frukt —, som hos olika grupper kan få 

ett mycket olika utseende. De celler, inom hvilka gemmidierne bildas, och hvilkas product tillhopa 
utgör cystocarpiets nucleus, synas i de flesta fall tillhöra eller vara en utveckling ifrån det inre lagret 
i bålen; spherosporan deremot tillhör det corticala lagrets celler, eller synes vara en vidare utveck- 
ling från detta. De båda fruktformerne, cystocarpiet och spherosporan, utvecklas hos många på olika 

ställen af vexten och för hvardera frukten är utvecklingsstället ofta noga bestämdt; hos många hafva 
de ett från hvarandra mycket afvikande utseende. De framkomma med ytterst sällsynta undantag, 

alltid på olika individer 2!). Sällan äro de cystocarpie-utvecklande individerne på annat sätt skiljde 
(t. ex. genom olika förgrening hos vissa Hypnea-arter) ifrån de sperospor-bildande. 

De båda slagen frukter hos Florideerne kunna således väl sägas vara genom vissa characterer 
bestämdt åtskiljda. Men så väl det ena slaget som det andra modifieras hos olika grupper på så 
afvikande sätt, att det icke alltid varit lätt att afgöra hvad som tillhör det ena eller andra fruktslaget. 

Man åtnöjde sig länge med att sammanfatta de mest afvikande formerne under olika namn; man 

characteriserade särskilda fruktslag såsom kapsler, faveller, nemathecier, stichidier o. s. v., efter vissa 

egendomligheter, hvilka väl numera antagas vara af mindre vigt. Det har fordrats en periods arbete 
för algologerne att öfvertyga sig sjelfve och andra derom att tvenne olika slag af frukter allmänt 

förekomma hos Florideerne, och att hänföra under dessa 2:ne de olika fruktformer, hvilka såsom sär- 

skilda modificationer tillhöra hvardera. Ännu i sednare tider och i arbeten, som tillerkänts den 

största auctoritet, kan man finna exempel på att icke blott modificationer af cystocarpiet beskrifvas 
mycket oiika, utan ock att modificationer af sphaerosporfrukten (den så kallade sammansatta sphiero- 

sporan) misstagas för en favella. och att en samling af sphaerosporer (sådan den förekommer hos 
Iridea m. 1.) antages utgöra nucleus till en cystocarp-frukt. 

Utom cystocarpiet och spherosporan förekommer hos Florideerne, och åtminstone i många 
fall på särskilda individer ett tredje slag af organer — antheridierne — hvilka, hos några antagande 

en mycket egendomlig och lätt iögonfallande form, redan tidigt upptäcktes och nästan från första 

!) De äldre uppgifter man eger om de båda fruktformernes förekomst på samma individ äro mycket få. Uti Turners Synopsis, 
der han vill bevisa de båda frukternes identitet, uppgifver han att båda blifvit funna på samma individ, men han nämner icke 
hos hvilken art; måhända menas ett sedermera omtaladt, af Bropir sändt exemplar af Plocamium, på hvilket båda fruktslagen 
skall hafva funnits. Hos sednare Engelske Författare har jag icke sett detta exemplar omtaladt, oaktadt hos dem Florideernes 
dielinism allt mera synes hafva öfvergått till en tros-artikel. GrREvILLE uppgifver (Alg. Br. p. 132) att Mrs GRIFFITHS funnit 
ett exemplar af Phyllophora membranifolia, som bär bade nemathecier och kapselfrukt; han tillägger, likasom till en bekräf- 
telse af det otroliga förhållandet, att han sjelf egde hälften af detta exemplar! Det uppgifves vidare att SuHr sett båda slagen 
af frukter på samma individ af en Polysiphomia; sjelf har jag angifvit ett dylikt fall hos Pol. purpurea (Sp. Alg. p. 983) och 
hos BorneErT et THurREr (Not. Algol. p. 66) uppgifves detsamma om 2:ne andra Polysiphonia-arter. Uti ett tidigare arbete 
”Delle Callithamniee” (i en not pag. 6) omtalar ZANARDINI en Nitophyllum från Adriatiska hafvet, der sori förefinnas vid seg- 
menternes öfre ända, och coccidier spridda vid basen af samma fronus (”alla base della fronda stessa”). Skulle den här om- 
talade arten vara Nit. venulosum, så torde böra ånmärkas att i ett sednare arbete (Iconogr. Vol. II. p. 34) ZANARDINIS uttryck 
är rågot olika; det heter nemligen: ”nel medesimo cespuglio trovansi frondi forniti dei sori ed altre portante le capsule.” 
Att en ceespes kan bestå af talrika individer och att dessa kunna bära olika slags fortplantningsorgaver är som jag tror mindre 
sällsynt och icke att förblanda med förekomsten af de olika organerne på en och samma frons. Uti sin uppsats (Morphol. der 
Meeres Algen) beskrifver och afbildar PRINGSHIM grenar af Spermothammnion roseolum (tab. IV. fig. I och 4), som bära både 
spharosporer och enligt uppgift begynnande faveller. Men enligt min uppfattning kan det sättas i fråga om icke dessa upp- 
gifne faveller utgöra modificationer af sphaerospor-frukten. Hos nyare författare förekomma oftare uppgifter om de olika or- 
ganernes förekomst på samma individ, hvilka torde böra upptagas med någon varsamhet öfverallt der de uppgifne organerne 
icke förekomma under sin i allmänhet temligen characteristiska form. Jag har på andra ställen antydt både huru antheridii- 
liknande yttre delar antagits som antheridier, utan att verkeligen vara det, och huru spheerosporan liknande moderceller här 
och hvar förekomma, hvilka säkerligen icke äro sphaerosporer. 
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början antogos tillhöra fortplantningsorganerne. Der de framträda i sin mera utvecklade form äro 

de så olika alla andra delar, att någon förblandning med andra organer icke gerna kan ifrågakomma. 

De hafva snarast likhet med antheridierne hos andra ÖCryptogamer, och det var väl närmast jem- 

förelsen med spermatocystidierne, som redan vid deras första omnämnande gaf dem namnet af ma- 

sculina amenta och något sednare af antheridium. Det synes numera vara både den största sanno- 

likhet för, och äfven vara ett allmänt antagande, att de jemväl hafva samma function. Huruvida 

detta genom directa observationer kan anses fullt bevisadt, torde dock både kunna och böra ifråga- 

sättas. Der finnes enligt min tanke en lucka i observationerne, som vetenskapen bör fordra utfylld. 
För de särskilda modificationer, som de 3:ne' slagen af organer förete hos olika Florideer, 

skall nedanför närmare redogöras. 

11. Om Antheridierne. 

Hos Polysiphonia, der antheridierne äro relativt stora och förekomma under en från alla andra 

delar mycket afvikande form, synas dessa Florideernes organer först hafva blifvit observerade. De 

beskrefvos redan 1767 af ELris (Plutos. Trans. Vol. 57 p. 426. tab. 18 b. B) hos Polys. fastigiata, 

och ansågos af honom vara masculina organer. De omtalas jemväl af LiIGHTFOOT under Conferva 

polymorpha, såsom små coniska amenta, sittande parvis vid grenarnes spetsar på sådane individer 
som icke bära kapselfrukter. LYNGBYE (Hydr. Dan. p. 113. tab. 35 A.3) beskrifver och aftecknar 
dem hos Polys. violacea, men ansåg dem vara af animaliskt ursprung. OC. A. AGARDH (Sp. Alg. 

Vol. 117. 1. p. 57) omnämner dem såsom sannolikt masculina organer och gaf dem namnet antheri- 

dier. Af sednare algologer hafva antheridier blifvit ofta observerade och hos allt flera arter, I syu- 

nerhet hos DERBES och SOLIER (Phys. des Algues p. 72. pl. 20--21) samt hos THURET (Anth. des 

Crypt. pl. 5) hafva de blifvit noggrannare beskrifne och afbildade. Till den af THURET lemnade 

afbildningen skall jag här i första rummet hänvisa. 

På individer, som 1 regel åtminstone hvarken utbilda spherosporer eller cystocarpier, utbildas 
Polysiphoniernes antheridier vid grenarnes spetsar, ofta tillsamman med förlängda pensel-lika hår. 

Hvarje hårpensel utgår likasom från en bulbös rot (= en rundad grencell, afskuren från en af ledets 
siphoner) med färgadt endochrom, och består af ledade monosiphoniska trådar, hvilka förgrenas ofta 

vid nästan hvarje af de nedre lederne, under det spetsarne förlängas 1 enkla hår. Vanligen ser man 
några af grenens nedre hårpenslar sterila; hos de följande finnes vid öfre ändan af deras nedersta 

led ett sessilt antheridium på den inre sidan; på den yttre fortsättes håret, bildande likasom en 

bractea åt antheridiet. Då talrika antheridier hopas kring den fertila grenspetsen, de yngre och öfre 

kortare samt mera upprätta, de nedre och mognare förlängda och tydligare pedicellerade på sin från 
grenen mera utstående stjelk, så få de sålunda fertila grenspetsarne, under nödig förstoring, formen 

af en liten corymbus, men som för blotta ögat genom tillvaron af de talrika och tätt sittande mjuka 

håren förekommer såsom en enda mjuk hårpensel. 

Det mogna antheridiet är ett relativt stort organ af en långsträckt afiäång, nästan cylimdrisk 

form, stundom nedtill något vidgadt, stundom svagt bågformigt inåt böjdt, upptill och nedtill trub- 

bigt; inom en yttre genomskinlig membran synes det bestå af oräkneliga, mycket små rundade celler, 
hvilka synas knippevis radiera utåt ifrån en inre axel. Uti yngre antheridier (Tab. XXNXIII. fig. 16) 
äro dessa celler både märkbart större och färre till antalet; man kan här 1 antheridiets spets urskilja 

den terminalcell, genom hvilkens successiva förlängning och delning medelst transversela diaphragmer 
antheridiets nedre leder synas bildas; uti mycket unga antheridier har jag trott mig se samtliga dessa 

leder monosiphoniska (jfr hos Dasya Tab. XXXII. fig. 28 a och b) och försedda med ett färgadt 
endochrom; men dessa nedre leder delas mycket snart, och emedan delarne icke som i den sterila 

grenen synas stälda i en tydlig ordning (Tab. NXKXIIIL fig. 16), så försvinner tidigt det articulerade 
utseendet, så att redan det unga antheridiet oftast synes sammansatt af mera oregelbundet stälda 

mindre celler. Ju mera antheridiet närmar sig mognad, synas de förut temligen tydliga cellerne — 
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sannolikt genom fortgående delning — öfvergå till talrikare och oändligen små korn-lika delar, hvar- 
vid det färgade endochromet synes försvinna och antheridiet får mera en grå eller mjölkhvit färg. 
Vid tillsats af Chl.-Z.-Jod eller Jod färgas innehållet med en i gult stötande färg, och man ser då 

lätt att en yttre ofärgad membran omsluter det kornlika innehållet. Uti öfvermogna antheridier 
(Polys. Brodieti) har jag stundom sett det inre korniga eller gryniga innehållet tydligen glesare; och 
i detta tillstånd har jag trott mig kunna se en axil rad af något långsträcktare leder på längden 

genomgå antheridiet, bildande sålunda det stomme, ifrån hvilket de yttre små cellerne synas radiera; 
dessa såg jag här stälda i knippen, som bildade verticiller, ehuru dessa icke skarpare åtskiljda. En 
sådan axil cellrad omtalas af DERBES och SOLIER samt afbildas Tab. 21. fig. 1; men de axila cel- 

lerne äro här vida större och långt färre än de syntes mig. Äfven i detta tillstånd urskiljes lätt den 

pellucida membran, som omgifver antheridiet. Enligt THURETS observationer äro de hyalina celler, 
hvaraf antheridiet hos Polysiphonia är sammansatt, sammanvuxne i en compact massa, radierande 

kring en axel som bildas af förlängda celler, stälda öfver hvarandra, ända mot ända. De äro om- 

gifne af en genomskinlig membran — en verklig cuticula — som omsluter hela organet och sträcker 

sig ut öfver pedicellen. Hos vissa arter, der axeln icke når spetsen af organet, äro antheridierne 
trubbigt tillrundade: hos andra äro de mer eller mindre tillspetsade, i det axeln förlänger sig öfver 

antheridiet, stundom 1 ett längre hår (Ant. des UCrypt. p. 64). 

Hos andra Florideer hafva antheridierne en structur, som, så vidt kändt är, 1 väsendtliga delar 

öfverensstämmer med Polysiphonias: men de kunna afvika både i afseende på plats, form m. m. hos 

olika Florideer. Hos några känner man ock vissa afvikelser i structur, som dock torde vara af mindre 

betydenhet. 
Hos Rytiphlea, som tyckes stå Polysiphonia mycket nära i alla andra afseenden, äro anthe- 

ridierne till sitt utseende något olika. Hos RK. pinastroides omtalas de af GREVILLE (Alg. Brit. p. 

105) såsom under vintermånaderne förekommande på de öfre grenarne och lätt synliga till följe af 
det stora antal, hvari de förefinonas. Han beskrifver dem såsom mycket små, runda, på korta stjelkar 
sittande, i grupper förenade gulaktiga kroppar, liknande spermatocystidierne hos Jungermannia; men 

han antog dem vara af främmande, sannolikt animaliskt ursprung. De beskrifvas och afbildas hos 

DERBES och SOLIER (p. 74. pl. XXI. fig. 3—7) på ett sätt, som väl kunde synas bekräfta GRE- 
VILLES antagande om ett främmande ursprung. Enligt mina egna observationer synes dock ingen 
anledning förefinnas för detta antagande, hvarken i deras utseende eller i de förhållanden som visa 

sig, då man följer deras utveckling. De förekomma på de öfre grenarne (Tab. XXNNXIIIL. fig. 24 
vid a) i sådan mängd och öfverallt på så enahanda sätt, att man redan af detta skäl svårligen kan 

anse dem vara af främmande ursprung. Vid första påseendet tyckas de bilda små grupper af klot- 
runda eller något ovala kroppar, som synas gyttrade tätt tillsamman; men granskas dessa gyttringar 

nogare, så skall man finna dem fastsittande vid en mindre, ombildad gren, som tydligen utgår ifrån 

vexten. Påträffar man en sådan gren ännu i sin första utveckling, så kan man se antheridiernes 
första celler såsom laterala fortsättningar af de siphoner, som finnas på den inböjda grenens utsida 

(jfr anförda fig. vid spetsen). I den mån antheridierne blifva äldre synas de trängas öfver till den 
motsatta sidan och finnas sålunda ofta på den i spetsen något inrullade grenens insida; sjelfva den 

fertila grenen synes kunna jemväl förgrena sig och de öfverallt på densamma hopade antheridierne 
bilda sålunda lätt synliga hopgyttringar på de öfre grenarne. Sjelfva antheridiet är sessilt (Tab. 
XXXIII. fig. 25a), eller sittande på en kort stjelk som då har samma structur som antheridiet. 

Svagt tryckte under täckglaset och behandlade med Chl.-Z.-Jod visa de sig bestå af oräkneliga fint 

utåt radierande (Tab. XXNXIII. fig. 25 b och c) trådar, hvilkas yttersta förgreningar äro klubbformiga, 
eller i spetsen nästan klotformigt utsvällda, så att de sedda från ytan förekomma såsom klotrunda, samt 

försedda med en väggfast, relativt stor cellkärna; sedda deremot från sidan, ser man dem utgöras af 

klubbformiga trådar, som synas utgöra grenar till liknande inre trådar, hvilkas mera långsträckta led 

antagligen äro på liknande sätt utgående från än inre delar. Innerst trodde jag mig se några större 

rundade celler, men dessa så otydliga, att jag icke är säker på deras tillvaro. De yttre klubbformiga 

trådarne torde utgå på flera sätt från de inre; några såg jag tydligt nog bilda likasom en umbella 
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på den inre trådens ända. Genom att svagt trycka på täckglaset, såg jag de klubbformiga trådarnes 

ändar skjuta ut öfver antheridiets yta. Finge man antaga att antherozoer utbildas inom de klubb- 
formiga trådarne, så kunde det väl vara antagligt, att under sjelfva emissions-processen den klubb- 

formiga ändan förlänges utom antheridiets yta, och att den sålunda förlängda membranen, efter an- 

therozoets utgång, satt qvar sammanfallen och kunde på detta sätt gifva en föreställning om de yttre 
hår, som beskrifvas och aftecknas af DERBBsSs och SOLIER. Någon annan eller bättre förklarings- 

grund för deras, man vore frestad säga, fantastiska figurer kan jag icke uttänka. Men äfven i afse- 

ende på den monosiphoniska stjelken, de peripheriska vecken på antheridiet, och de bjerta färgerne 

motsvara deras figurer icke synnerligen väl hvad jag sjelf sett. Antheridiet syntes mig hafva en svag 

blekröd färg; vid Chl.-Z.-Jod antogo de peripheriska klubbformiga trådarne en i gult stötande färg. 

Det kan måhända förtjena anmärkas att exemplar med antheridier förekomma vid ungefär samma tid 

som stichidier och cystocarpier förefinnas mogna på andra exemplar, hvilket synes antyda att om en 
befruktning eger rum, denna torde böra försiggå, då de nämnde organerne äro mera utvecklade. — 

De organer, som af DERBRES och SOLIER afbildus hos Rytiphlea tinctoria (Ann. Sc. Nat. tom XIV 
pl. 33. fig. 10 och 11), motsvara vida bättre de organer, hvilka jag sett hos BR. pinastroides. Hos 

Vidalia obtusiloba har jag sett antheridierne närmast liknande dem hos Rytiphlea, endast att de 
klubbformiga trådarne syntes mig kortare och mera aflånga. 

Hos Placophora, Polygonia och Dasya (Tab. XXXII. fig. 28 a—c) synas antheridierne till 

form och ställning närmast öfverensstämma med Polysiphoniernes. Förhållandet torde vara enahanda 

hos Odonthalia, der, enligt KÖTZING, antheridierne äro stora, på en stjelk sittande lancett-lika orga- 

ner med transverselt ordnade ”gonidier”. Hos Dasya elegans såg jag det mycket unga antheridiet 

under form af en ledad monosiphonisk tråd (fig. 28 a); lederne delas successivt nedifrån uppåt i 
mindre celler, så att man 1 det nedtill nära mogna antheridiet (fig. 28b) ser de öfre lederne ännu 

monosiphoniske: det fullt mogna antheridiet är ofta mycket förlängdt och har den hos Polysiphonia 

och Rytiphlexea beskrifna structuren, bestående af ytterst fina, från en axil cellrad radierande periphe- 

riska trådar; i det dessa sedermera glesna (efter antherozoernes emission) och slutligen bortfalla (fig. 

28c grenen till höger), ser man de inre celler som bilda det axila stommet under form af en tun- 

nare tråd. 

Mest atvikande bland Rhodomeleernes slägten synas antheridierne vara hos Chondriopsis. De 
förekomma här såsom yttre organer kring grenarnes öfre spetsar och äro åtminstone hos några arter 

så stora, att det här är möjligt att deraf göra genomskärningar. Hos Ch. tenwissima observerades 

och afbildades de både af DErBEs och SOLIER (l. c. pl. 19 fig. 1—4) och af THURET (Anth. des 

Crypt. p. 65. pl. 7). Denne sednare beskrifver dem såsom små platta skifvor af grå färg och något 
oregelbunden form, samt mer eller mindre vridne; de äro omgifne af en särskilt kant af rundade 
celler, som vanligen innehålla ett gult endochrom. På de båda plana sidorne äro de genomskinliga 

celler, som innehålla antherozoerne, verticalt stälde. Såsom stjelk till hela antheridiet förefinnes ett 
tjockväggigt monosiphoniskt led, hvilket derjemte bär ett dichotomt hår, liknande dem som så ofta 

förekomma vid grenspetsarne. En cellulös grenig axel genomgår det inre antheridiet, som dock blir 

synlig först efter antherozoidernes emission. De antheridier jag sjelf sett hos Chondr. dasyphylla 

motsvara temligen nära denna beskrifning; kanske hafva de en mera bestämdt rundad omkrets. Det 
inre af antheridiet trodde jag mig vid genomsnitt se upptagas af 2:ne rader rundade celler, af hvilka 

hvardera syntes uppbära 3—4 af de verticala klubbformiga genomskinliga celler, som betäcka de båda 

ytorne. Om man icke afser den yttre formen, så torde den största afvikelsen ifrån Polysiphonias an- 
theridier förefinnas i de relativt stora celler, bvilka såsom en särskild kant omgifver antheridiets plat- 

tade skifva hos Chondriopsis. 
Hos Lawrencia förekomma organer, som utan tvifvel äro analoga med antheridierne hos Po- 

lysiphonia och Rhodomelez i allmänhet; men i stället för att antheridierne utgöra fria yttre organer 
hos dessa sednare, utbildas de hos Laureneia imom ett apothecium-likt yttre omhölje, ifrån hvars 

botten och sidor de utgå i oräkneligt antal, radierande uppåt från bottnen och inåt ifrån sidorne 

(Tab. XXKXII. fig. 16 och 17). Dessa organer beskrefvos och afbildades redan af GREVILLE (Alg. 
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Brit. p. 110. tab. XIV. fig. 7—12) hos Lauwr. pinnatifida; sednare af DERBES och SOoLIER (i Ann. 

Se. Nat. tom XIV. pl. 37. fig. 1—53). Hos THURET ser jag dem icke omtalade på ett sätt som an- 

tyder egna observationer. Uti DErBEs och SOLIERS sednare större arbete förekommer (l. c. p. 76. 
tab. XIX. fig. 5—6) en beskrifning af antheridierne hos Laur. obtusa, som så väsendtligt afviker 

ifrån de af GREVILLE beskrifna, att man väl kan hafva skäl sätta i fråga huruvida det verkeligen 
kan vara samma slags organer, som hos 2:ne hvarandra så närstående arter skulle förekomma på ett 

så olika sätt. Så vidt jag känner har ingen sednare algolog sett de af DERBBES och SOLIER beskrifne 
organerne hos L. obtusa. De af GREVILLE hos ÅL. pinnatifida beskrifne framställas deremot på ena- 
handa sätt af HARVEY ( Phyc. Brit. tab. 55), och äro i sjelfva verket temligen vanligt förekommande 

så väl hos L, pinnatifida, som hos flera andra arter. Såsom jag sjelf sett dem (Tab. XNNXII. fig. 
19) utgöras de af långsträckta, nästan cylindriska, gelatinösa, mjölkhvita eller något i gult stötande 

små kroppar, hvilka stå ytterst tätt packade intill hvarandra, uppstigande från bottnen af det apo- 
theciilika yttre organet eller beklädande dess insidor (1. c. fig. I7). Vid tillsats af Chl.-Z.-Jod, som 

färgar de små cellerne gula, ser man något tydligare en inre axil rad af långsträcktare celler, kring 
hvilken oräkneliga fina korta trådar med cylindriska eller något klubbformiga leder synas radiera 

utåt i alla riktningar; de yttre trådarne, som endast synas bestå af några få led, hafva de inre lederne 

något uppstigande, de yttersta mera verticalt utgående. Dessa yttersta led (Tab. XXKII. fig. 20 

och 21) såg jag än nästan klotrunda än aflånga (kanske efter olika lägen), än stundom utdragna till 
en kort spets (fig. 21). möjligen motsvarande den vid antherozoens utträngande uttänjda, och efteråt 

sammanfallande membranen. Utanför dessa yttersta celler trodde jag mig här och hvar se några 
andra kroppar, likasom af en mera slemmig beskaffenhet och af en mera 1 grått stötande färg, som 
måhända kunde utgöra sjelfva antherozoen (fig. 21, den öfversta kroppen). Dessa hade nästan samma 

storlek som de yttre cellerne, med en äggrund form, visande en mörkare fläck (cellkärna?) i den ena 

ändan och en mindre sådan i den spetsigare. Det bör kanske :anmärkas att dessa fläckar synas intaga 
nästan den plats som cilierne i Fucaceernes antherozoer. Vid antheridiets öfre ända (fig. 18 och 19) 

förekommer likasom ett knippe af större celler, inom hvilkas pellucida membran jag trodde mig se 

endochromet likasom utdraget i trådar, som syntes motsvara de nedanför förekommande mycket finare 
verticala trådarne. Man kan måhända antaga, att antheridiet anlägges med sådane större celler och 
tillvexer medelst dem, i det nya sådane altjemt utvecklas uppåt, under det de nedre och äldre öfvergå 
till antheridiets nedre verticala, antherozoerne genererande trådar. Fig. 20 visar ett tillfälligtvis er- 
hållet genomsnitt af ett sådant antheridium. 

Hos Bonnemaisomia har man såsom antheridier antagit 2:ne, enligt min tanka tydligen olika 

slags organer. Det ena slaget beskrifves af DERBES et SOLIER (p. 77. pl. XIX. fig. 7—8) såsom 

klubblika organer af samma färg som den öfriga vexten, men omgifna likasom af ett yttre omhölje 

af pellucida celler; dessa organer förekomma på individer, som icke bära cystocarpier. Det andra 

slaget organer är afbildadt och omtaladt af MaAGNus (Bot. Ergebn. der Nordseefalwt p. 71. pl. II. 

fig. 24—25) och förekommer på samma individer som bära cystocarpierne. HEnligt THURET är Bon- 
nemaisonia monoecist, och MAGNUS antager således, och väl äfven med rätta, att de af THURET så- 

som antheridier bestämda organerne äro identiska med dem som MAGNUS observerat. Dessa organer 
äro vida kortare än de af DERBES och SOLIER beskrifne, och bestå af pellucida, i strålar åt alla håll 

radierande, ytterligt små celler. Redan en jemförelse af de figurer, som lemnas af de anförda förfat- 
tarne, torde visa att här icke är fråga om samma slags organer; och skillnaden blir än tydligare när 
man under misroscopet jemför de båda slagen organer med hvarandra. Att endast det ena slaget 

organer kan utgöra antheridier är väl temligen säkert; men hvilketdera som bör anses såsom anthe- 

ridier, kan måhända vara tvifvel underkastadt; och det torde vara öfverflödigt här uttala derom en 

mening, som endast stödde sig på en gissning !). 

') Om de som företrädesvis sysselsatt sig med observationer öfver Antheridierne (THurrr och DrERBES et SOLIER) och båda utan 
tvekan antagit aldeles olika organer som antheridier, så torde detta exempel tillräckligt visa, att man hvarken af det yttre ut- 
seendet eller af structuren kan bestämma hvilka organer, som verkeligen äro antheridier. Båda slagen organer hos Bonnemai- 
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Hos en del Florideer, der bålen utgöres af en större bladlik yta, ser man hos vissa exemplar 
större eller mindre fläckar, hvilka genom en något afvikande organisation skilja sig ifrån dem om- 
gifvande delar. Hos sådane vexter förekomma ofta spherosporernes sori på ett liknande sätt. Väljer 

man emedlertid någon sådan vext, der spherosporerne äro större och deras sori lätt synliga äfven 
för blotta ögat (t. ex. hos Delessertece), så kan man lätt öfvertyga sig derom, att vissa individer bära 

fläckar af annat slag än andra, som bära spherosporernes sori. Antheridierres fläckar synas i all- 
mänhet hafva en blekare färg och äro stundom af olika form. Om man hos sådane arter af Nito- 

phyllum, som bestå af en enda rad till ett plan sammanfogade celler, gör ett tunnt genomsnitt, så 
visar sig att der antheridiufläckarne förekomma är frons betydligt utvidgad, nästan dubbelt tjockare, 
och består här af 3:ne rader celler, deraf den medlersta utgöres af större, i genomsnitt nästan qva- 

dratiska celler (hos t. ex. Nitoph. Gunnianum), de på hvardera paginalsidan af smalare; från utsidan 
af dessa sednare radiera flera mindre, jemte hvarandra stälda. Sedda ifrån ytan synas de inre och 

yttre cellerne hafva samma polygonala form, och motsvara väl hvarandra till en början; men de yttre 
synas delas successivt 1 flera delar, och från hvardera af dessa trodde jag mig se skjuta ut flere af 
de radierande celler som tvärsnittet visar. Öfver hvarje af de inre kommer sålunda att stå en rosett 
af de radierande på hvardera ytan. Vid tillsats af Chl.-Z.-Jod blifva medelradens celler mörkare, 
under det de radierande cellerne antaga en ljusgul färg. Jag trodde mig nu jemväl se att dessa 
radierande aflånga celler inom en svällande pellucid membran innehålla ett aflångt svagt färgadt en- 
dochrom, stundom utbildadt till korta, nästan klubblika 2-ledade trådar. Här och hvar syntes endo- 
chromet vara borta, möjligen efter de inneslutna antherozoernes emission !). 

Hos Peyssonnellia, der både cystocarpiernes nucleus och spherosporer utbildas inom en ne- 
matheciös puta, bestående af talrika bredvid hvarandra stälda ledade trådar, utgöras antheridierne 

enligt THUrETtT (Rech. Fec. des Fucac. p. 41. pl. 4) af liknande nematheciösa utvexter. Hvarje cell 

i de enkla mångledade trådarne innehålla 2—3 corpuscula, som småningom uttränga och utbreda sig 
i vattnet under form af genomskinliga globuli. Sjelf har jag icke sett antheridier hos Peyssonellia. 

Hos de articulerade Florideerne, hvilkas leder bestå af enkla celler, stående i en enda rad 

öfver hvarandra, utbildas antheridierne såsom yttre organer, hvilka till läge och form äro något olika, 
både hos olika slägten och i viss mån äfven inom samma slägte (Callitkamnion). Der frukterne 

förekomma inom ett involucrum af ombildade grenar (Griffithsia, Bornetia) synas jemväl antheri- 
dierne omgifne af ett sådant. Hos Callithamnion, der de båda fruktformerne förekomma nakna, synas 

äfven antheridierne utgöras af nakna utskott, och jemväl ofta vara utan den apparat af hår ?), som 

synas tillhöra dem hos Polysiphonia. Hos Callithamnion versicolor (J. Ag. sp. IT. p. 42), OC. corym- 

bosum (Thuret. Anth. des Öryptog. p. 64. pl. 4), C. granulatum (Derb. & Sol. pl. 17. fig. 3) bilda 

antheridierne lägre, mera utbredda och sessila efflorescenser på de yttre grenarnes insida. Hos Callith. 

Borreri (Harv. Phyc. Br. tab. 159; Derb. & Solier pl. 16. fig. 20—223, C. plumula (enligt egna 
observationer) äro de radade på den öfre sidan af pinne, och mera aflånga, likasom tydligare utbil- 

'dade tll ett eget yttre organ ?). Hos Griffithsia och Bornetia framkomma antheridierne på de in- 
volucrala grenarnes insida, mera aflånga hos Griff. spherica (enligt Derb. och Solier pl. 17. fig. 9), 

sonia äro yttre och på sitt vis sjelfständiga delar, och borde väl sålunda i både ställning och form hafva något characterise- 
rande. Huru mycket svårare det skall vara att afgöra om tillvaron af antheridier, då dessa endast förekomma såsom en mo- 
dification i structur af det yttre cell-lagret i bålen, torde vara lätt begripligt, helst då man erindrar sig att det corticala lagrets 
celler äfven under andra förhållanden kunna undergå förändringar. Det är emedlertid efter det yttre utseendet äfven hos så- 
dane Florideer, som man uteslutande dömmer och drager slutsatser, hvilka upptagas ifrån den ene författaren till den andre. 
Jag har härmed endast velat antyd», att alla tillgängliga observationer måhända icke äro af den beskaffenhet, att man med 
tillförlitlighet deraf kan draga slutsatser. Hos arter, der antheridierne äro så egendomliga att man om dem icke gerna kan 
misstaga sig, hafva observationerne visat att de i allmänhet eller med högst sällsynta undantag blott förekomma på individer 
som icke bära sphserosporer eller cystocarpier. Att förhållandet skulle vara olika, der antheridiet har en mindre characteri- 
stisk form, torde knapt vara sannolikt. 

1) Jag har jemfört den beskrifning, som lemnas af DERrRBES och SoLIER på antheridiifläckarne hos Nitophyllum (p. 66—67. pl. 
XXI. fig. 8—12). Det som i deras framställning förekommer afvikande torde kanske mest bero derpå att det snitt, som ob- 
serverats, legat något snedt för ögat och derför lemnat en oklar bild. 

?) Hos Callith. corymbosum och Call. granulatum (enligt de anförde figurerne) äro de antheridiibärande grenarnes spetsar försedde 
med långa, enkla, syllika och oledade hår, men dessa synas knapt hafva något direct samband med antheridierne. 

3) Det kan måhända förtjena anmärkas, att de här äro ordnade hufvudsakligen på samma sätt som sphaerosporerne. 
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mera coniska hos Bornetia secundiflora (Derb. och Sol. pl. 18. fig. 4), eller bildande mera panicula- 

likt förgrenade kroppar hos Griff. setacea (Thuret I. c. pl. 5). De afbildas här med en tydlig axil 
cellrad, hvars leder äro långsträckta, och skiljda antheridii-massor bildande verticiller nedanför le- 
dernes öfre ända. Hos Bornetia har jag sett en liknande axil cell-rad af 5—6 led, men dessa kor- 
tare; utikring denna såg jag likasom ett yttre lager af korta, från axeln nästan verticalt utgående 
greniga trådar, med korta rundade led, de inre gröfre, de yttre småningom tunnare; af trådarnes yt- 

tersta led voro några mera aflånga, andra mera klubbformiga, några nästan tillspetsade — möjligen 
bestående af den efter antherozoernes utträngande sammanfallna membranen. De mera utbildade 
yttre lederne syntes innehålla inom en mycket tunn genomskinlig hinna ett vid tillsats af Chl.-Z.-Jod 

sig i gult färgande corpusculum (antherozoen). I yngre tillstånd syntes hela antheridiet omgifvet af 
ett genomskinligt slemlager, som syntes stundom hafva en tjocklek motsvarande antheridiets halfva 
diameter, men som knapt var synligt förrän vid tillsats af Chl.-Z.-Jod innehållet antog sin ljusgula 

färg. Af antheridier i yngre tillstånd och öfverensstämmelsen cmellan den sterila basal-cellens endo- 

chrom och antheridiets svagt färgade celler syntes det mig antagligt, att hela antheridiet tillkommit 
genom en ombildning af endochromet inom den lilla gren, som ombildats till antheridium. Uti fullt 
mogna antheridier syntes den yttre slemhylsan saknas. Vid tvärsnitt af ett fertilt involucrum såg 
jag tvärsnitt af antheridier, i hvilka både den axila cellraden och de peripheriska trådarne ganska 

tydligt kunde urskiljas. 

Hos vissa Callithamnion-former — hos Spermothamnion enligt PRINGSHEIM, hos Herpothamnion 
enligt NEGELI — äfvensom hos Lejolisia enligt BORNET, förekomma antheridier, som för mig synas 
i fera förhållanden afvikande ifrån andra Florideers. Hos Herpothamnion och Lejolisia uppgifvas 
de förekomma på samma individ som bär cystocarpier. Af PRInNGSERiM (Morph. der Mceer. Alg. 

tab. VI. fig. 3—6) afbildas de till en del med tömda, mycket tydliga celler och med emitterade an- 
therozoer, hvilka beskrifvas (l. c. p. 128) såsom hafvande den för alla Florideer gemensamma form af 
färglösa blåsor, deraf en utbildas inom hvarje cell, samt en och en i sender utsläppas ur moder- 

cellen genom en på sidan bildad öppning. Enligt PRINGSHEIM skulle dessa antheridier genom sin 
form erindra om antheridierne hos Polysiphonia, Dasya och Wrangelia, men skilja sig ifrån dessa genom 
bristen af en central storcellig axel. Hos Spermothamnion flabellatum afbildas något när liknande an- 
theridier af BORNET (Not. Alg. tab. VIIT). Det som i dessa afbildningar synes mig mycket an- 
märknimgsvärdt är den betydliga storlek, som corpuscula måste ega, så vidt något när proportionen 
emellan dessa och de sterila lederne är iakttagen på de lemnade figurerne; corpusculas moderceller 

hafva fått en motsvarande storlek och PRINGSHBEIM kunde till och med observera den öppning i den 

sålunda fasta membranen, hvarigenom corpusculet emitterades, i stället för att der man annars trott 
sig hafva sett spår efter en emission, den mycket slemmiga pelliculan varit sammanfallen. Enligt 

THURET äro corpuscula hos Polysiphonia variegata spheriska, med en diameter som knapt utgör en 
tvåhundradedel af en millimeter; hos Lauwrencia tenwissima hafva de en aflång form, med en längd 
af omkring tre tvåhundradedelar af en millimeter, och hos Griffithsia setacea uppnå de stundom en 
längd af en hundradedel af en millimeter. Enligt hvad jag sjelf trott mig se hafva vanliga anthe- 

ridiiceller knappast dessa dimensioner. Hos Polysiphonia, Chondriopsis, Griffithsia o. s. v. måste 
cellerne i ett antheridium uppgå till flera, ja kanske många tusental; hos Spermothamnion, Herpo- 

thamnion, Lejolisia, torde på sin höjd ett hundradetal förefinnas. Hos en vext, som antagligen 
står mycket nära de arter som hänföras till Spermothamnion, ehuru den af DERBES och SOLIER be- 

nämnes Wrangelia minima, afbildas antheridier (Ann. des Sc. Nat. Tom. 14. pl. 35), som synas mig 
mycket närma sig dem som vanligen förekomma hos Callithamnii-arter. Det har förekommit mig 

som skulle alla dessa omständigheter utvisa hos de såsom antheridier tydda organerne så mycken af- 
vikelse ifrån vanliga förhållanden, att jag ansett mig böra här särskilt redogöra för dessa orgamner!). 

') Hos Callithamnii-lika vexter har jag ofta, då en pinna blifvit skadad eller af anuat skäl förekommer utan färgadt endochrom, 
sett en eller flera af dess celler antaga utseendet af att vara delad medelst i olika riktningar gående cellväggar. Sådane celler 
få då någon likhet med de såsom antheridier hos Spermothamnion tolkade organerne, men jag har försummat att följa dessa 
grenars vidare förhallanden. 
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Utom de exempel på antheridier hos Florideerne, som ofvan blifvit anförda, hafva dessa or- 

ganer blifvit observerade jemväl hos några andra, för hvilka torde kunna hänvisas till redan citerade 

arbeten af DERBES och SOLIER samt THURET; helst jag om dessa antheridier icke har egna obser- 
vationer att åberopa, och de i hufvudsak torde öfverensstämma med de ofvan anförda. 

Om ock man i afseende på antheridiernes särskiljande ifrån andra delar, deras structur och 

äfven deras antagliga betydelse, lätt nog torde kunna komma till någon bestämd mening, så är för- 
hållandet annorlunda, då fråga blir att närmare uppgifva huru de olika i dem ingående delarne för- 
hålla sig vid fullgörandet af dem tillagda functioner. NEGEui lemnar oafgjordt huruvida de små 

antheridii-cellerne blifva sjelfve till antherozoer, eller det är deras innehåll som utbildas till en sådan 

(fr om Nitoph. punctatum i Neuer Alg. Syst. p. 2117). Han beskrifver nämnde celler såsom först 

parenchymatiska, 4—5—6-kantiga, fylda med homogent slem och med en vid cellväggen fästad punkt” 
(cellkärna); sedermera blifva de tillrundade och vattenklara; den väggfasta punkten blir större och 
löper ut i en afsmalnande tråd, som äfven afbildas (tab. VITT. fig. 10 a) på ett sätt, som mycket 

tydligt erimdrar om de högre Cryptogamernes antherozoer. Han tillägger emedlertid att han hvarken 
såg någon spiral-tråd fri, eller observerade någon rörelse. 

Enligt DERBES och SOLIER utbildas antherozoer inom antheridiets mycket små, mot hvarandra 
tryckta celler. Sedan den yttre pelliculan upplösts, hvarigenom deras utträngande möjliggöres, fri- 
göra de sig med utvecklande af en liflig rörelse. Hos Nitophyllum ocellatum (eller en form af samma 

art som observerades af NEGELI) beskrifvas de sålunda: ifrån hvardera af de yttre cellerne uttränger 

en antherozoid; än är utträngandet successivt och antherozoerne röra sig ifrån det de blifvit fria, svän- 

gande ett snärtformigt bakre bihang (”un appendice flagelliforme posterieur”); än uttränga de i massa. 
då de till en början hålla sig samlade i fullkomlig hvila; slutligen ser man några skilja sig ifrån de 

andra och röra sig först med en sprittande rörelse (”un mouvement de fretillement”), derefter tagande 
fart, simma de kring som monader; slutligen rör sig hela massan och antherozoerne sprida sig i alla 

riktningar. Jfr I. c. p. 68. pl. 21. fig. 10—12; pl. 19. fig. 3; pl. 21. fig. 1—2 m. fl, der icker blott. 

de rörliga antherozoerne afbildas försedde med sitt bihang, utan äfven deras rörelser graphiskt angifvas. 

Enligt THURET (Anther. des Orypt. p. 62) har det icke lyckats honom, oaktadt ihärdigt fort- 
följde observationer, hvarken att constatera tillvaron af den spiralformige antherozoid, som framställes 

af NZGELI, eller det snärtformiga bihang, hvarom DERBES och SOLIER tala. Han uppgifver, enligt 
egna observationer, att hvarje af antheridiets små celler upptages af ett genomskinligt corpusculum, 

som är af spherisk form hos Polysiphonia, mer eller mindre långsträckt hos andra slägten. Dessa 
corpuscula, hvilkas innehåll är något kornigt, men icke visar spår till någon spiraltråd, uttränga ur 
antheridiet med en sakta rörelse, som förekom fullkomligt mekanisk, liknande tetrasporernes utgli- 

dande ur den modercell, deri de legat inneslutne. Efter utträngandet öfvergå de till en fullkomlig 

stillhet. Oaktadt THURET varierade observationssättet, timmarne för undersökningarne och andra 

omständigheter, som syntes honom kunna hafva inflytande, lyckades det honom icke att se något 
annat än det nu anförda. Han anser således troligt, att NZGELI allt för mycket varit ledd af förut- 

sättning att finna samma fenomen som förekommer hos mossorne, och han anser detta så mycket 

sannolikare som NGru sjelf förklarat sig icke hafva sett antherozoiden tydlig. Hvad åter angår 

DErRBBRS och SOLIER, så säger sig THURET gerna erkänna det hans egna negativa observationer, huru 

mångfaldigade de än må vara, mycket förlora i bevisningskraft mot de förras noga preciserade po- 

sitiva uppgifter. BEmedlertid, utan att vilja bestämdt sätta dessa i tvifvel, fäster han uppmärksamhet 
derpå, att man vid studiet under starka förstoringar af i vatten befintliga små kroppars rörelsefenomen 
lätt kan inledas i misstag; och han antager att det är något misstag af denna art som vållat de rö- 
relser, som man tillskrifvit i vatten groende svampsporer. Hvad angår Florideernes antherozoer och 

särskilt Polysiphonias, så anmärker han att de hafva mycken likhet med monader, som utvecklas i 

hafsvatten; dessa hafva ett snärtformigt bihang; de förökas med en utomordentlig hastighet, och om 

de blandas med de ur antheridierne utträngda corpuscula, så blir det omöjligt att skilja dessa små 

kroppar ifrån hvarandra. 
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Jag tror mig härmed hafva angifvit hvad som blifvit anfördt om antheridiernes innehåll, för 
så vidt detta uppgifvits vara grundadt på egna observationer '!); och jag har bemödat mig att så 

troget som möjligt återgifva hvad som blifvit anfördt om detta innehåll; och det bör tilläggas att 

detta är hemtadt ifrån dem, som företrädesvis sysselsatt sig med studier öfver Florideernes antheri- 

dier. Granskar man med någon kritisk blick det anförda, så förekommer det mig som man deraf 
måste få det intryck, att nya observationer erfordras innan vetenskapen bör anses hafva någon säker 

kunskap om antheridiernes innehåll. Det förekommer mig som man genom de hvarandra motsägande 
observationerne snarast skulle vara frestad anse allt hvad man om antheridiernes innehåll uppgifvit 

vara osäkert. NZGELI ansåg osäkert om det var antheridii-cellerne eller deras innehåll som utbildas 
till antherozoid. Om rörliga antherozoider finnas, äro dessa construerade efter typen hos de högre 

Oryptogamerne, hvilket tydligen skulle följa efter NZGELIS uppgifter, eller mera efter typen hos Fu- 

caceerne, hvilket skulle framgå af DERBES och SOLIERS observationer? Om antherozoider icke finnas, 

utan innehållet i antheridii-cellerne utgöres af en orörlig slem-klump, ett corpusculum, såsom THURET 

pästår, finnes det verkligen några observationer som ådagalägga, att denna slemklump till följe af en 
lifsverksamhet uttränger ur antheridii-cellen? Har man slutat till utträngandet deraf, att man sett 
liknande corpuscula i den slemmiga omgifningen, så har man knapt någon säkerhet för att man icke 
dragit slutsatser ifrån förhållanden, som torde jemväl visa sig i händelse man observerar ett delvis 
upplöst eller sig upplösande antheridium. Upplöses antheridii-cellens pellicula för att göra anthero- 
zoiden fri, såsom DERBES och SOLIER uppgifva, eller är membranen så fast att man efter emissionen 

kan observera den öppning, hvarigenom antherozoen utträngt, såsom PRINGSHEIM uppgifver? Har 
man rätt att ifrån egna negativa resultat med afseende på tillkomsten af antherozoider, draga slut- 

satser, enligt hvilka DERBBES och SOLIERS positiva uppgifter om observationer af rörliga antherozoider 

skulle vara oriktiga? 

Anledningarne, hvarföre man kommit till så olika resultat, torde kunna vara flera. Jag skall 

antyda nägra. Der antheridierne förekomma så utbildade, att man icke kan misstaga sig om deras 

bestämning — såsom varande de organer hos Florideerne som man mera allmänt betecknar såsom 

antheridier — bestå de af en oräknelig mängd mycket små celler, hvilkas innehåll synes utgöras af 

ett pellucidt slem, som knapt framträder för sig synbart utan användande af reagentier. Det måste 
då blifva en ren tillfällighet, att just den eller de af de oräkneliga cellerne, derur i ett visst ögon- 
blick antherozoiden utträder, föreligger under ögat; äfven om man ser en fri slemmassa, så torde det 
vara svårt att afgöra om denna verkeligen utträngt ur en antheridii-cell. Om THURET, när frågan 
gäller rörliga antherozoider, uppgifver att dessa svårligen kunna skiljas ifrån de monader som om- 
svärma dem, huru mycket svårare måste det vara att bestämma om en orörlig slemklump utanför är 
identisk med innehållet af en antheridii-cell. Sjelf har jag efter användande af reagentier trott mig 

kunna skilja antheridiernes yttre celler från andra till sin storlek motsvarande kroppar, som syntes 
ligga i slemmet utanför (Tab. XXXII. fig. 21), men huruvida dessa sednare utträngt ur någon an- 

theridii-cell är visserligen icke dermed aäfgjordt. Då jag för många år sedan (Vetensk. Akad. Handl. 
1836 p. 48) sökte genom fortgående observationer af väl utbildade antheridier af Laurencia pinna- 
tifida komma till något resultat om antheridiernes functioner, såg jag öppningen af det apotheciilika 
organ, deri de här förekomma, vidgas mer och mer, hvarunder de cylindriska kropparne (antheridi- 
erne) utträngdes, men snart derefter upplöste sig i en mängd små hyalina blåsor, som jemväl syntes 

vara af kort varaktighet. Då THURET yttrar sig om olikheten emellan antheridiets corpuscula och 

monader som omsvärma dem, tillägger han, att dessa sednare utvecklas alltid då man för observation 

bevarar Florideer. Enligt min erfarenhet är det först då vattnet eller de förvarade Florideerne hafva 
förlorat sin fulla friskhet, som dessa svärmar af monader visa sig. Äro således hans observationer 

gjorda på odlade exemplar, såsom man af det nämnda uttrycket möjligen kunde antaga, så torde det 

1) Det bör kanske här erindras om den uppgift hos PRINGSHEIM, som redan ofvanför blifvit anförd, enligt hvilken antherozoerne 
hos Spermothamnion skulle hafva den för alla Florideer gemensamma form af färglösa blåsor, som en och en i sender utsläppas 
ur modercellen genom en på sidan bildad öppning. Huruvida denna uppgift grundar sig på egna observationer, har för mig 
icke synts vara afgjordt. 
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negativa resultat, hvartill han kommit, knappast kunna anses bevisande emot DERBES och SoLIERS 
positiva och med flera särskilda detaljer angifna observationer. Den omständigheten, att man vid 

observation på i upplösning stadda organer, ser delar afskiljas under en bestämd form, vågar jag 

icke tillmäta någon större betydelse. Vid anstälda groningsförsök med sporer, har jag någon gång 

sett dessa upplösas i en mängd små elliptiska, hvarandra liknande delar. 
Om det vore ett obestridt factum, att inom Florideernes antheridier utbildades de små med 

bestämd form och rörelseförmåga försedda kroppar, hvilka DERBES och SOLIER angifvit, så hade 

man utan tvifvel ett visst berättigande, att efter analogi med organer, som förekomma hos andra 

Cryptogamer, sluta till de såsom antheridier antagna delarnes betydelse. Men då DERBES och SOLIERS 
observationer förklaras oriktiga, så blir det nästan endast det yttre utseendet och svårigheten att 

kunna tilldela antheridierne någon annan function, som tala för deras betydelse såsom sådane. Oak- 

tadt antherozoer med de af DERBES och SOLIER angifna charactererne icke skulle förefinnas, antog 
THURET att man med rätta betraktat Florideernes nämnde organer såsom antheridier. Uti Recherches 
sur les Anther. des Algues fäster han serdeles vigt dervid, att antheridierne förekomma på samma 

ställen af vexten som de andra fructifications-organerne (hvilket DERBES och SOLIER jemväl på flera 

ställen sökt göra gällande). Han säger (l. c. p. 44): ”Si jinsiste sur ces rapports de position, c'est 
qu'en PF'absence de tout autre moyen de déterminer la vraie nature des antheridies, ils me semblent 
indiquer que ces organes ont une importance éegale å celle des corps dont ils tiennent la place et 

remplissent probablement des fonetions corrélatives. Ces fonetions sont elles celles d'organes fecon- 
dantes? Nous sommes forcés de le croire par I'impossibilité de leur en attribuer d'autres. &IL'ob- 
servation ne nous apprend dailleurs rien de plus.” Här är således i de bestämdaste ordalag förkla- 
radt, att vi genom observation icke veta någonting om antheridiernes natur; att det är endast genom 
slutsatser, dragna ifrån deras ställning på vexten !), som de skulle bevisas motsvara antheridier. THU- 

RET ger dem function af fecunderande organer endast af den anledning. att det är omöjligt tilldela 

dem någon annan function. 
Så vidt jag känner bar sedan detta yttrande afgafs ingen observation tillkommit som bestäm- 

dare upplyser om beskaffenheten af de corpuscula eller antherozoer, som innehållas i Florideernes 

antheridier. Men på grund af ett antagande, att cystocarp-frukten hos Florideerne alltid föregicks 
af en på eget sätt organiserad apparat, som man kallat trichophor-complex, och att man vid det hår, 

trichogynen, hvarmed denna afslutas, såg fästade några ytterligt små blåslika hyalina kroppar, så 
slutade man att dessa voro corpuscula, stadda i copulation med det hår, som utgör trichophor-appa- 
ratens öfversta del. Det var detta förhållande som utgjorde ”une preuve décisive du röle que rem- 

plissent ces organes” (Bornet och Thuret Rech. sur la Fecond. des Floridees p. 6). 
Är nu förekomsten af några ytterligt små blåsor vid vissa hårlika organer verkeligen ett af- 

görande bevis för antheridiernes natur och den function som de ega hos Florideerne? Ju mera 

denna frågas afgörande synes vigtig, desto omsorgsfullare torde det böra öfvervägas om den dragna 

slutsatsen verkeligen följer af hvad observationerne visat. Man torde lätt finna, att så icke är för- 

hållandet. Jag skall i sådant afseende anmärka: 
Att sjelfva ursprunget för de små slemmiga blåsor, som man funnit fästade vid håren, icke 

på något sätt är constateradt. Öm THURET sjelf — innan den antagna fecundations-theorien var 
funnen — angifver om corpuscula hos Polysiphonia, att de icke kunna skiljas ifrån de monader, hvar- 
med de blandas (Anther. des Crypt. p. 64); huru kan man veta att de vid håren fästade blåsorne 

icke äro dylika monader, som af en eller annan anledning der blifvit fästade. Men äfven om de 

voro corpuscula från något antheridium, vet man väl derföre att de tillhöra samma art? Om, såsom 

jag redan ofvanför antydt, det knappast med säkerhet kan afgöras om sådana ytterligt små slem- 

klumpar, äfven då de äro i närmaste beröring med antheridiets celler, motsvara antheridii-cellernes 

innehåll, huru mycket svårare måste det vara att constatera identiteten af dessa små blåsor, då de 

) Försöker man nogare bestämma de ifrågavarande organernes plats, så skall man finna att de i sjelfva verket utbildas på olika 
ställen, eller i olika slags celler hos flera af de redan kända. Hos några utvecklas de närmare den plats der sphaerosporerne 
förekomma än der cystocarpierne komma till utveckling. Slutsatsen torde sålunda hvila på temligen svag grund. 
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äro långt skiljda ifrån det organ, derifrån de antagas hafva utgått. Att en slemmig blåsa fäster sig 
vid ett slemmigt hår, torde knapt kunna anses såsom tillräckligt bevis för en copulation, då man 

hos många Alger har exempel på att fullkomligt fria celler sins emellan förenas och sammanvexa 
der, hvarest deras ännu slemmiga ytor komma i beröring med hvarandra. 
som omgifvas af ett gelatinöst hylle, ser man icke sällan tydligen främmande kroppar — t. ex. andra 
vexters fortplantningskroppar som der börja sin utveckling 0. s. v. — fastsittande eller i slemmet in- 

bäddade. Man skiljer dessa lättare såsom främmande, både till följe af deras storlek, annan färg 
o.s.v. Men huru är det möjligt att constatera härkomsten af dessa ytterligt små blåslika kroppar, 
som så ofta förekomma 1 vatten, der Florideer under någon tid förvaras? 

Har man vidare någon visshet derom, att det endast är vid trichogynen, som dessa små blåsor 
fästa sig? De äro antagligen vid microscopisk observation lättast synliga när de sitta fästade vid ett 
hår: fastsittande vid en större kropp torde de knapt vara förnimbara. Men hafva andra delar af 
vexten äfven här och hvar vid sig fästade corpuscula, så förlorar det bevis för antheridiets natur, 

som skulle ligga i corpusculas copulation med ett bestämdt foeminint organ (trichogynen) helt och 
hället sin betydelse. Fästa sig antheridiets corpuscula lika väl vid andra delar, så äro de icke längre 
fecunderande organ, för så vidt som stödet för deras antagande såsom sådant just hemtades ifrån den 

omständighet att det var copuleradt med ett bestämdt organ, afsedt att befruktas. Det är dessutom 

enligt min uppfattning långt ifrån bevisadt, att trichophor-apparat och trichogyn hafva den betydelse 

som man tillagt detsamma, hvartill jag nedanför skall återkomma. 
Antagas corpuscula vara orörliga, så synes det mig möta någon svårighet att förklara, huru 

dessa orörliga corpuscula kunna närma sig till trichophor-adparaten. HFlorideernes antheridier före- 
komma, åtminstone enligt de festa hittills kända säkra observationer, på andra individer än de som 

bära något af de båda slagen fortplantningsorganer. THURET antager att corpuscula upptagne i ett 

rörligt element kunna genom slump eller genom hafssvailet föras i närheten af trichophoren; och att 

då detta icke sker, utvecklas icke trichophoren till frukt, hvilket ofta skulle förekomma. Men ju 

lättare detta rörliga element anses kunna förklara corpusculas förande till närheten af trichophoren, 
desto mera svårighet torde det möta att förklara hvarföre samma rörliga element icke i ögonblicket 
derefter bortspolar dem derifrån. 

Hade man för befruktnings-fenomenets försiggående på det angifna sättet några bestämda 
analogier, så torde måhända häruti kunna sökas något bevis för riktigheten af gjorda antaganden. 
Men det har synts mig som man på denna väg snarare skulle komma till ett motsatt resultat. Då 

BORENET och THURET anmälte sina observationer inför Pariser-Institutet (Compt. rend. Tom. L XIII. 

pag. 444 och följ.) anmärka de sjelfva, att Florideernes fecundation mycket afviker ifrån andra Algers. 

Organernes structur, deras sätt att inverka, den period under hvilken fecundations-acten försiggår, 
den verkan som frambringas visa vigtiga skillnader då Florideer jemföras med andra Alger: det 
är icke rörliga antherozoider, som direkt inverka på sjelfva fortplantningsorganet (sporan); acten 
är mindre enkel och har i vissa afseenden någon likhet med hvad som förefinnes hos högre vexter, 

ty vi se på samma sätt fecundationen försiggå genom orörliga corpuscula på ett yttre organ och 

hvaraf resultatet blir den fullständiga utvecklingen af fruktapparaten (l. c. pag. 447). För så vidt 

jag rätt tolkar den sålunda uttalade meningen, syftar uttrycket högre vexter på phanerogamerne, och 
Florideernes orörliga corpuscula skulle således vara analoga med pollenkornet. Men om man på 

detta sätt får gå förbi samtliga Cryptogamer, och man finner en analogi först hos Phanerogamerne 
— och emellan ett corpusculum och ett pollenkorn — så får man visserligen på denna väg ett mycket 
ringa stöd för den antagna naturen af corpuscula och Florideernes fecundation genom dem !). 

Då THURET ansett att någon preoccupation kunnat vara vållande dertill att andras föregående 
observationer öfver antheridiernes innehåll utfallit afvikande ifrån hvad han sjelf sett, så kan man 
måhända hafva rättighet att sätta i fråga, huruvida icke en förutfattad mening kunnat föranleda 

äfven honom sjelf att se något mera än hvad som förefunnits, eller att åt det sedda gifva en tyd- 

Hos många Florideer, 

') Jag skall icke här vidröra några nyare observationer, som vilja redogöra för huru det agens som förefinnes i corpusculet, föres 
genom trichogynen till den cell, som skall utbildas till frukt. 
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ning, hvartill det icke nödvändtgtvis borde leda. Det kan måhända i detta afseende ligga något 
upplysande i den historiska framställningen af de förhållanden, som ledde till upptäckten af Flori- 

deernes fecundation. Enligt BornNET och THURET upptäcktes trichogynen 1859 först af BORNET hos 

Lejolisia; men den omnämndes då endast såsom ett encelligt, genomskinligt, temligen långt och med 
tjocka väggar försedt hår, hvilket här qvarsitter och blir mera lateralt i den mån frukten utvecklas. 
1861 gaf NEGELI en detaljerad beskrifning på trichophor-adparaten, men han var så långt ifrån att 
ana dess physiologiska betydelse såsom foeminint sexuelt organ, att han fastmera ansåg cystocarpiet 
innehålla Florideernes könlösa fortplantningsorganer. Det var emedlertid den uniformitet uti kapsel- 

fruktens första utveckling, som NZEGELI visat förefinnas hos en del slägten (mest Ceramieer), som gaf 
BORNET och THURET anledning att förmoda ett foeminint organ i trichopligrradpag ten och att sedan 
efterse huruvida cystocarpiets utveckling föregås af analoga utvecklingsstadier hos andra grupper, 
hvarefter sjelfva copulationen uppsöktes och blef det afgörande profvet för organernes betydelse. 
BOoRNET redogör för upptäckten i följande ord: 

Depuis que le mémoire de Mr Negeli sur les Céramiacées était parvenu å Antibes, c'est å dire 
pendant F'hiver 1862—1863, nous connaissions enfin un organe, qui, selon toute apparence, était lié å 
la reproduction sexuelle des Floridees. — — — Ce que nous apercåmes dans un premier examen 
nous laissa convaincus qu'un organe qui se montrait avec les meémes characteres essentiels dans les 

genres assez eloignés dailleurs, était bien V'organe femelle des Floridées si vainement cherché jusque 
alors. Il fut des oss arreté que la premiere excursion maritime serait devolue å F'étude approfondie 
de cet organe et å la recherche des rapports qui s'établissent entre lui et les corpuscules issus des 
Antheridies. Ce projet ne put &tre executé que trois ans plus tard. — — — Nous retournåmes å 

St Vaast en 1866, et, quelques jours aprés notre arrivée nous constatames de la facon la plus nette 

la copulation des corpuscules måles avec le poil trichophorique, preuve decisive du role que rem- 
plissent ces organes. (Biogr. sur Thuret p. 26—27-) 

12. Om Spherospor-frukten och Spharosporan. 

Den mogna spherosporan ?) har i de flesta fall en spherisk eller spheroidisk form (Tab. 

XXIV. fig. 6); endast sällan är den så förlängd (Tab. VI. fig. 4), att den kan vara dubbelt längre än 

dess tvärdiameter. Afven der den till sphaerospora sig utbildande cellen har en annan form, eller genom 

trycket mot andra varit kantig (Tab. I. fig. 14 d). tillrundas den under mognaden; dess yttre mem- 
bran torde derjemte då ofta vara mera gelatinös, hvarigenom sporernes utträngande torde underlättas. 

!) Jag har här ansett mig kunna lemna å sido några efter BOrnEt och THurErs arbeten tillkomna uppsatser öfver vissa Flori- 
deers fruktutveckling, då dessa tyckas stödja sig på de Thuretska antagandena och knappast innehålla några directa observa- 
tioner öfver antherozoernes ursprung. Jag har jemväl ansett mig icke böra fästa afseende på de flera observationer som förefinnas 
öfver Batrachospermum, då enligt min uppfattning detta slägte icke tillhör Florideerne. An mindre har jag velat inlåta mig 
på någon undersökning huruvida från sednare tillkomna observationer på andra -— mera aflägsne stående Cryptogamer — man 
kan hemta något stöd för den antagna läran om Florideernes befruktning. Det har för mig endast gällt att efterse huruvida 
föreliggande observationer på Florideer verkeligen uppbära den nu väl temligen allmänt antagna doctrinen. 

?) I afseende på begreppet och benämningen EE torde böra anmärkas: man skiljde till en början icke emellan sphaero- 
sporan som ett helt och dess delar. Annu 1833, i den nya upplagan af the English gen heter det: ”the secund (fructifica- 
tion is) composed of granules (mostly ternate) SE or collected into little spots.” Uti några uppsatser af år 1836 visade 
jag att sporerne uppkomma genom delning och att de icke äro 3, utan 4, inom hvarje sphaerospora; jag föreslog för det spo- 
rerne omslutande organet benämningen Spherocarpium (Novit. Fl. Suec ) eller Spherospora (Propag. des Algues). Jag har 
sedan föredragit det sednare namnet, emedan jag antagit sphaerosporanm snarare motsvara en modercell för sporer än en frukt; 
der talrika sphacrosporer förekomma samlade till ett sammansatt organ, torde man kunna kalla detta sphaerospor-frukt. För 
delarne, som torde utbildas på enahanda sätt och till antal öfverensstämmande med andra Cryptogamers sporer, torde benäm- 
ningen Spora kunna bibehållas. Uti Phycologia generalis af år 1843 föreslog KUTZING andra namn, nemligen tetrachocarpium 
för sphaerosporan, och spermatidia för sporerne. Den numera ofta nyttjade benämningen tetraspora är, så vidt jag känner, af 
sednare datum. Den förekommer icke i KörtziInces arbeten, såsom jag sett uppgifvet af nägra Franska algologer. Sammolikt 
har den först tillkommit genom en felskrifning. Den förekommer hos MONTAGNE redan år 1844 och hos Harvry nästan från 
samma tid. Mot denna benämning kan anmärkas, att ett af alla antaget slägte, Tetraspora, långt förut förefunnits och fort- 
farande finnes under detta namn; såsom namn på ett organ är det af sednare datum än benämningen Spheerospora. Om ma 
mot detta sednare namn vill anmärka att sphaerosporan icke alltid har den form som namnet antyder, så kan enahanda slags 
anmärkning göras gällande emot benämningen tetraspora, för så vidt denna stundom antages utbilda endast 2:ne, och säkert i 
många fall innehåller flera än 4 sporer. 
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Den mognande spherosporan innehåller i de festa fall 4 sporer; man uppgifver att den stun- 
dom endast är tvådelad (hos Crouania bispora enligt CROUAN; hos flera Callithamnier enligt NEGELI 
Morph. der Ceramiac. p. 365): fullt säkert är att den hos vissa arter af olika slägten (Callithamnion, 
Halothamnion, Ptilota, Ceramium, Polycoelia), är delad i ett större antal sporer. Uti sådane fall 

(Tab. I. fig. 15 a. b. ce. Tab. XIII fig. 4) synes spherosporan först delas i 4 dotterceller, hvarefter 
dessa, flera eller möjligen alla, undergå en ny fyr-delning. Denna modification har blifvit kallad en 

sammansatt spherospora. Då det torde vara svårt att bestämma huruvida den del, som 1 hvarje fall 
observeras, är slutdelad eller skall undergå en ny delning, men det deremot är säkert att man ofta 
vid cruciat delning ser spherosporan först delad i 2:ne delar, hvilka sedan åter delas i 2:ne, så har 
jag antagit såsom möjligt, att der spherosporan uppgifves endast tvådelas, detta kunde bero derpå 
att 4-delningen icke varit genomförd. 

Huruvida delningen föregås at en utveckling af cellkärnor är i många fall svårt att iakttaga. 
Uti den modercell, som blir till spherospora, synes det färgade endochromet före mognaden blifva 
allt mera condenseradt och utgöres då ofta af en till utseendet sammanhängande massa. Det är van- 

ligen kort före mognaden som man ser denna delad i sina 4 delar. Är spherosporan fullt mogen 

glida de 4 delarne oftast tillhopa ut ur modercellen; utkomne skiljas de åt, och synas då hvar för 
sig omgifne af ett slemmigt hylle, som möjligen — före den snart inträffande groningen — har till 
uppgift att häfta dem fast vid något underlag. Så snart sporerne skiljt sig ifrån hvarandra, tillrundas 
de snart, hvilket synes antyda att de då icke omgifvas af någon membran eller annan betäckning än 

det pellucida slemhyllet. 
Enligt N=GELI bildas sporerne efter föregående upplösning af modercelkens cellkärna och 

bildning af 2 eller 4 nya kärnor. Samtidigt förtjockas modercellens membran och innehållet delar 
sig i 2 eller 4 delar, så att hvarje del innesluter en cell-kärna. Kring hvarje innehålls-parti uppstår 
en special moder-cell genom ”wandständige cellenbildung”. De 4 special-modercellernes kärnor re- 
sorberas; i hvarje bildar sig en spor-cell. sannolikt genom fri cellbildning. Sednare uppstår en stor 
kärna som ligger fri i cellens centrum. Spor-cellen afsöndrar slem, som blir fast och färgadt och 

bildar exosporiet. Samtidigt upplösas special-modercellerne. NZGEL tillägger att han icke kunnat 
observera hela förloppet i alla enskildheterne hos Florideerne. Enskildheterne lånades ifrån andra 
4-sporige Cryptogamer och från Phanerogamernes pollenbildning, sedan han öfvertygat sig om att 
uppkomsten af Florideernes sporceller å ena sidan och mossornes å andra var identisk och öfver- 
ensstämde med bildningen af pollencellen. Kritiken kunde måhända här anmärka att deductionen 
mycket närmar sig ett cirkelbevis, så mycket mera som NAGELI förut anmärkt att det icke är 

antalet (4, hvilket kan variera) utan bildningssättet som characteriserar sporan ("das Wesen der 
Sporen ausmacht”). Det gifves en annan fortplantning hos Algerne — säger han — der 4 ”Keim- 
zellen” uppstå inom en modercell — ”und dennoch sind diese Keimzellen keine Sporen (Negeli I. c. 
p. 188 och 189). Hvad NZEGELI menar med ett slem som blir fast och färgadt, bildande exosporiet, 
är för mig obegripligt. 

Hvarken hos KöTtzinG eller hos DECAISNE finner jag någon antydan om den complicerade 

utvecklingsprocess, som angifves af NAGEL. Så vidt jag förstår deras framställning antaga de att 

det i modercellen småningom starkare utvecklade endochromet skiljes i delar, som utgöra sporerne. 

Modercellen säger KÖTZING är en vanlig cell, som utmärker sig genom en småningom mörkare färg 
och mindre genomskinligt utseende: småningom följer delningen (Phycol. p. 100). DECAISNE (Plant. 

de V Arab. p. 168) säger: hvilken form sporan än genom delningen antager, så utbildas den alltid af 
en kärna, som till en början är odelad och omslutes af en cell, som brister vid den kropps mognad 

som den innesluter. 
Hos Spherosporer, som genom sitt läge och membranens genomskinlighet äro lättare tillgäng- 

liga för observation, har jag stundom tydligt sett den mycket unga spherosporan (Tab. I. fig. 14c. 
Tab. XVI. fig. 10) delad i 2 eller 4 delar, efter föregående utveckling af lika många cellkärnor, 
hvilka synas intaga de unga cellernes centra. Uti dottercellerne hopar sig endochromet derefter, och 

2 

E. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd. 15. N:o 6. 12 



920 J. G. AGARDH, FLORIDEERNES MORPHOLOGI. 

göra cellkärnorne oftast osynliga, så vidt de finnas qvar. Stundom har jag vid ett lyckadt snitt sett 
spheerosporans unga dotterceller blottade, hvardera omgifven af sin pellucida något yfviga och vec- 
kade membran (hos Vidalia spiralis). Då spherosporan är mogen (Tab. XXIV. fig. 6), utgöras 
sporerne antagligen endast af dottercellernes nästan till en fast kropp öfvergångna innehåll. Måhända 
kan det antagas att det genomskinliga slemhylle, hvaraf de efter emissionen synas omgifna, motsvarar 
dottercellernes då upplösta membraner. Något slem som blir fast och färgadt, bildande ett exospo- 
rium, har jag icke sett. i 

Uti tillrundade moderceller, hvilka såsom mogna spherosporer visa triangulär delning, har 

jag sett 4 samtidiga (Tab. I. fig. 14 c) cell-kärnor och intagande den ställning mot hvarandra som 
sporerne här sedermera visa sig hafva (Griffithswa m. f1.). Der sporerne sedermera visa den zonata 
anordningen (Tab. XVI. fig. 10), har jag sett den mycket unga spherosporan redan hafva en aflång 
form; efter upplösning af dess cellkärna såg jag 2:ne nya intaga hvar sin focus inom den elliptiska 
cellen, som derefter delas i 2:ne genom en tvärdiametern upptagande vägg. HEfter upplösning af 
hvardera delens cellkärna bildas 2:ne nya, hvilka båda — likasom de föregående -— intaga spherospo- 
rans längd-diameter, på något afstånd ifrån hvarandra, hvarefter dessa i sin ordning afskiljas genom 
en tvärvägg (sålunda mycket tydligt hos Dudresnaya). Det kan måhända antagas att de olika sätt, 
hvarpå spherosporan delas, öfverallt är beroende af den ställning dottercellernes kärnor intaga. 

Enligt min uppfattning finnas hos Florideerne endast 3:ne sådane olika delningssätt för sphee- 
rosporan, men dessa äro constaterade såsom förekommande hvardera hos ett stort antal olika Flori- 

deer. I allmänhet torde det kunna sägas att inom hvarje slägte delningen sker på ett bestämdt sätt; 
stundom äro äfven större grupper (Bhodomelee) characteriserade genom ett bestämdt delningssätt. 
Hos några arter deremot, som ändock synas stå hvarandra mycket nära (Callithamnion-former), före- 
går delningen på olika sätt. De angifna 3:ne olika delningssätten äro följande: 

l:o Den triangwära (division triangularis 1) förekommer i omvändt äggrunda eller rundade 

spherosporer (Tab. I. fig. 14); de 4 delarnes utåtvända sidor bilda spheriska trianglar; hvardera delen 
begränsas inåt af 3:ne (genom trycket mot de tillgränsande) flata sidor. Delarne intaga mot hvar- 
andra nästan den ställning som spetsarne af en tetraeder (i den omvändt äggrunda spherosporan 

ligger en del i den smalare, basen närmare ändan, och 3:ne uppåt). Dottercellernes nuclei synas 
uppstå samtidigt. 

2:0 Den kors-gående (divisio eruciata) (Tab. XXIV. fig. 6. Tab. VI. fig. 4) förekommer oftast 
1 spheroidiska eller i 2:ne riktningar mera utdragna spherosporer; delarne skiljas genom planer som 
korsa hvarandra med räta vinklar; de 4 delarnes utåtvända sidor utgöras af en halfverad hemispher; 
hvardera delen begränsas inåt af 2:ne flata sidor. De båda hemispherernes delar ligga än midt öfver 
hvarandra, än äro den ena hemispherens delar decusserade med den andras. Först synas 2:ne nuclei 
och 2:ne dotterceller bildas, hvarefter något sednare inom hvardera 2:ne nya nuclei uppstå, och en 
ny generation af dotterceller. 

3:0 Den bältebildande (divisio 2zonata) förekommer i mera förlängda spherosporer (Tab. XVI. 
fig. 10. Tab. XXIII fig. 7); de 4 delarne skiljas genom 3:ne med hvarandra parallela planer; de 2 

imre delarne få form af discus-lika skifvor, omgifna af en yttre rund kant och hafva 2:ne (inre) flata 
sidor; de 2 yttre ha formen af en hemispher med en convex och en plan sida. De 4 delarne ligga 
öfver hvarandra 1 samma riktning. Först bildas 2:ne nuclei och 2:ne dotterceller, hvarefter något 

sednare inom hvardera af dessa 2:ne nya nuclei uppstå och en ny generation af dotterceller. Alla de 
4 nuclei ligga i spherosporans längd-diameter. 

RUPRECHT, som i ett särskildt arbete framställt ett system öfver Florideerne, grundadt på 
sphaerosporans olika modificationer, antager en 4:de delningstyp: den oregelbundna — vanligen till 

') Dessa olika delningstyper äro under ofvanstående benämningar redan angifne i Alge maris mediterranei, Paris 1842. KöTzING 
antog i Phycol. Gener. (1843) en annan terminologi: tetrachocarpiets delar voro antingen spermatidia quadrijuga, eller sper- 
matidia quadrigemina, och dessa sednare antingen rectangularia eller obliqua (1. c. p. 100). Nzceri 1847 antog att de olika 
sätten för sporernes bildning borde betecknas såsom det tetraedriska, det kugelqvadrantiska och det zonartade (Neur. Alg. 
Syst. p. 1901. De 3 olika sätten för delningen torde först vara angifna af DECAISNE (Pl. de VArab. p. 167—168) ehuru den 
beskrifning han lemnar öfver delningen hos Peyssonelia förekommer obegriplig, sannolikt genom någon misskrifning. 
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någon af de redan anförda öfvergående, enligt hans eget medgifvande. Man finner spherosporer af 
detta slag rätt ofta, åtminstone på förut torkade exemplar. Men det synes mig vara fullt säkert, att 
de af RUPRECHT afbildade exemplen äro antingen endast tillfälliga anomalier, eller hafva de tillkom- 
mit i följd af torkningen. 

Med afseende på spherosporans sätt att framkomma och utvecklas hos modervexten förekomma 
många och, efter utseendet åtminstone, mycket stora olikheter. Hos Callithamnii-lika Florideer (Cal- 

lithamnion, Ballia, Crouama, Dudresnaja, Wrangelia m. f1.), hvilkas åtminstone öfre grenar utgöras 
af ledade monosiphoniske trådar, eller bestå af öfver hvarandra i en enda rad stälda celler, fram- 

komma spherosporerne såsom yttre delar (Tab. I. fig. 14, 15) och synas ofta motsvara en gren, hvars 
enda eller öfversta led ombildas till spherospora. De fruktbärande grenarne synas hos många vara 
till form lika och äfven i andra afseenden af samma beskaffenhet som de sterila (Callithamnion, Wran- 
gelia): hos andra (Ballia callitricha) är det grenar af annat slag, som först sednare komma till ut- 
veckling och finnas på bestämda ställen af vexten, hvilka blifva fruktbärande. Hos Griffithsia (Harv. 

Phyc. Br. tab. 214. fig. 3—4) och Bornetia framkomma spherosporerne inom ett involucrum af mer 
eller mindre tydligt ombildade grenar; hos olika arter få dessa involucrala delar ett olika utseende: 

de bestå hos några af ett enda led (Gr. corallina, Gr. opuntioides, Gr. phyllamphora), hos andra af 

Hera (Gr. setacea): hos Gr barbata (Harv. Phyc. Br. tab. 281. fig. 3—4) äro de involucrala gre- 
narne ytterligt fina, hårlika och grenade, bärande spherosporerne på sin insida. Hos Pandorea (Tab. 
I. fig. 3—7) äro involucrets grenar icke sins emellan fria såsom hos Griffithsia, utan sammanvuxne 
till en yttre. i den öfre kanten svagt tandad skål, hvars hela inre är uppfyldt, och nästan öfverfyldt 

af från botten och sidor utgående thyrsus-lika stafvar (1. c. fig. 7) bestående af korta mycket fina ledade 
trådar, hvilkas pinnerade eller verticillerade grenar ombildas till en spherospora. Så uppnår hos 
Pandorea spherospor-frukten en form, som på visst sätt kunde sägas analog med cystocarpiet — 
egande likasom ett särskildt pericarpium och en fertil nucleus — en complicering som väl kan sägas 
hafva en annan analogi i antheridiernes utveckling hos Laurencia pinnatifida, der jemväl inom ett 
pericarpiilikt organ antheridiets thyrsus-lika stafvar förekomma i oräkneligt antal (Tab. XXXII. fig. 
16—19). 

Hos Florideer, som bestå af en cellulös frons, deri flera lager kunna mera eller mindre tyd- 
ligt åtskiljas, utbildas spherospor-frukten inom det corticala lagret (Tab. VI. fig. 4. Tab. XXIV. 
fig. 6)1). Hos många slägten förändras detta corticala lager knapt märkbart vid utvecklingen af 

spherosporerne, och sjelfva den till spherosporå ombildade cellen tyckes nästan endast genom sina 
större dimensioner och sitt fastare och mörkare innehåll skilja sig ifrån de omgifvande sterila. Hos 
andra deremot ombildas tydligt det fruktbärande lagret på ett eller annat sätt (Tab. VI. fig. 2 och 4, 
Tab. XXX. fig. 4 och 5), stundom på bestämda ställen, under det den öfriga delen af frons blir 
oförändrad, stundom i särskilda delar, hvilka då äfven kunna öfvergå till likasom ett eget, på be- 
stämdt sätt sammansatt organ. 

Der spherosporan förekommer inom ett corticallager, som genom fruktutvecklingen icke synes 
synnerligen förändradt, ligga de vanligen små spherosporerne oftast spridda inom en större eller 
mindre del af frons (Tab. XIII. fig. 3, Tab. XX. fig. 2), som då svårligen kan skiljas ifrån den ste- 
rila delen. Jag har stundom sett dem förekomma på detta sätt i ett så stort antal att de, utträngde 

ur bålen, nästan fullkomligt betäckte botten i det kärl, deri några exemplar förvarades (hos Hyme- 
nocladia lanceolata). 

Hopas spherosporer, helst der de sjelfve äro större, på vissa ställen inom ett cortical-lager 
som annars synes föga förändradt, så antager den fertila delen en form som gör den äfven utvändigt 

!) Redan 1842 (4Alg. Mar. Med. p. 62) vågade jag uttala att sphaerospor-frukten och cystocarpiet i så måtto stodo i en viss mot- 
sats till hvarandra, att sphaerosporan var en product af det yttre, under det eystocarpiets nucleus var en utbildning ifrån det 
inre lagret. KUTzING (Phycol. p. 101) uppgaf lika bestämdt att sphaerosporan utbildas af corticallagrets celler. Då MONTAGNE 
beskref sphaerospor-frukten af Ctenodus (Ann. sc. nat. 1844), så ansåg han deuna som ett bevis emot det af mig gjorda anta- 
gandet, som han icke uraktlät att framställa såsom ett af de resultat han trodde sig hafva vunnit. Några år derefter (1847 i 
art. Phycologie Dict. Univers. p. 20 i separ.aftr.) framställes deremot de båda frukternes utbildning i olika lager såsom ett 
kändt förhållande. 
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märkbar. Så förekommer den i tappformiga utsvällningar hos Hypnea (Körz. Phyc. Tab. 60. IV. 
fig. 2—4), Cystoclonium m, fl.; inom skidformiga receptacula hos Furcellaria 0. 8. v. 

Der det corticala lagret mera förändras 1 samband med spherospor-utvecklingen, består för- 

ändringen vanligen i en starkare utveckling af det fruktbärande lagret (Tab. VI. fig. 2 och 4, Tab. 
XXX. fig. 4—5, Tab. XXIX. fig. 2—3). Utgöres det sterila lagret af perlbandslika trådar — såsom 
ofta är fallet hos Florideerne — så blifva dessa mera förlängda; det fertila stället sväller derigenom 

ut och får ofta en mera gelatinös beskaffenhet. Vid torkning sammanfaller den fertila fläcken ofta 
starkare och kan då derigenom af det vanda ögat stundom urskiljas. Gör man ett tunnt snitt af ett 
torkadt exemplar tvärs öfver det fertila stället, så svälla de förlängda trådarne hastigt ut och synas 
radiera i alla riktningar ifrån de membranösa celler som bära dem. Det var sålunda ombildade fer- 
tila delar, som fordom kallades nemathecier, utan att man dock då åtskiljde de olika slag på lik- 

nande sätt modifierade delar, som stundom innehålla cystocarpier. Sådane nematheciösa ställen kunna 

förekomma hos alger tillhörande mycket olika slägten, än såsom mer eller mindre utbredda fläckar 
på en plattad bål (hos t. ex. Cryptonemia (Acropeltis) Phyllophora Harv. Phyc. austr. tab. 283, hos 

Curdiea laciniata Harv. I. e. tab. 39, hos Peyssonnellia Squamaria Kiite. Phyc. tab. 77. I. fig. 2—4, 
hos Ectoclimium dentatum (Tab. XXNX. fig. 4—5), än såsom tydligt utsvälda ställen på en trind gren 

(t. ex. hos Dicranema Harv. Phyc. austr. tab. 120. fig. 5—6; hos Hypnea episcopalis Harv. Phyc. austr. 

tab. 23) o. s. v. Mellan den nematheciösa delens sålunda ombildade cortical-trådar ligga spheero- 

sporerne såsom särskilda större celler, inbäddade jemte hvarandra och i samma direction, oftast skiljda 

af knippen af sterila trådar (paranemata), bildande sålunda en fertil zon, ofvan- och nedanom hvilken 
några fertila celler sällan förirra sig. Oftast torde den mognande spherosporan utgöra ändan af en 
tråd eller trådgren, hvars kanske öfversta leder oblitererats; åtminstone torde man sällan se den fer- 

tila cellen fortsättas af sterila tråd-leder. Spherosporerne i den fertila zonen äro ofta i olika utveck- 
lingsstadier, så att det väl torde vara troligt att alltjemt nya trådar blifva fertila. Har spherosporan 
en långsträcktare form, så ligger dess längd-diameter alltid i riktningen inifrån utåt i det fertila lagret. 

Genom särskilda modificationer kan den allmänna typ, jag sökt angifva, lätt öfvergå till frukt- 

former, som kunna förekomma mera afvikande. Hos Delisea (Harv. Phyc. austr. tab. XVT) utbildas 
ett nematheciöst lager på båda pagin& af vissa grenspetsar; frukten kan här knapt sägas väsendtligen 
afvika ifrån de nyssnämnda exemplen; men om man tänker sig den nematheciösa utbredningen fort- 

sättas rundt ikring den fertila grenspetsen, hvars inre dertill blifvit något mera ombildad, så kunde 

denna bildning väl sägas utgöra öfvergången till den egendomliga frukt som förekommer hos Phace- 
locarpus (Harv. Phyc. wustr. tab. 63). I stället för att hos Delisea de förkortade fertila trådarne 
förekomma mera spridda emellan de sterila, så är det hos Phacelocarpus vissa ställen under den 

rundade nematheciösa fruktens yta, der de flesta trådarne öfvergå till kortare fertila grenar; här 
bildas på dessa ställen likasom urholkningar i det allmänna lagret och de fertila grenarne radiera 
inåt mot de bildade crypterne, utgående ifrån de rundt omkring omgifvande sterila. Lyckas jag få 

ett tunnt-längdgenomsnitt af ett yngre sådant sporocarpium (Tab. XXIII. fig. 6), så visar sig att den 
axila tub, som genomgår bålen, fortsättes äfven in uti frukten och med sina mot dess peripheri åt 
alla håll utgående förgreningar bildar likasom det fasta stomme, kring hvilket fruktens delar grup- 
pera sig. Hvarje sådan radierande gren består af en ledad axil stamtråd, omgifven af finare och 
med dessa bildande nedtill likasom ett knippe af parallela trådar, hvilka mot peripherien af frukten 
utskjuta i en qvast af tättstående trådändar, som tillhopa bilda på fruktens utsida en svag upphöj- 

ning. Emellan de sålunda uppkommande små upphöjningarne på fruktytan finnas svagt antydda för- 
djupningar, motsvarande de fertila cerypterne, som uppkomma i mellanrummen emellan de hvart åt 

sitt håll radierande sterila knippena. I det de laterala grenarne nedanför de qvastlikt utskjutande 
öfre ändarne böja sig bågformigt inåt (1. ce. fig 7), och dylika utgå ifrån alla de cryptan omgifvande 
knippena, så förekommer det likasom hade den inre håligheten en innervägg, som vore beklädd af 
centripetalt mot det inre riktade fertila trådändar. Sjelfva de hvar för sig fria fertila trådändarne 
svälla klubbformigt ut och ombildas till en långsträckt, slutligen nästan oval spherospor. Hela spo- 
rocarpiet hos en Phacelocarpus kunde sägas motsvara ett förkortadt och starkt ombildadt trådknippe, 
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som förlängdt nästan skulle förete bilden af en Callithamnion-form, hvars yttre och öfre grenar för- 
blefvo sterila, under det de inre och nedre buro spherosporer. Likasom placenta-stammarne i många 

cystocarpier, så oblitereras också stamlederne i det andra fruktslaget — sporocarpiet — hos Phacelo- 
carpus, i det de olika ledernes starkt utvecklade endochrom-partier sammansmälta till oledade stam- 

mar (1 ce. fig. 7 nedtill) och blifva då väl slutligen äfven utan tydlig yttre membran; på de öfre 
stamlederne kan membranerne urskiljas, och i trådarnes yttre förgreningar hafva leder och endochrom 
sin vanliga form. Ur den fullt mogna zonatdelade spherosporan glida sporerne ut ur perisporiet 
genom en öppning i toppen. 

Hos de nu anförda exemplen är det ett relativt mindre antal af det nematheciöst utvecklade 
fruktlagrets trådar som ombildas till samtidigt fertila, och spherosporerne förekomma således skiljda 
sins emellan af sterila paranemata. Det gifves emedlertid en del Florideer, som i detta afseende vä- 

sendtligen skilja sig ifrån de andra, i det icke blott nematheciernes samtliga trådar blifva fertila, 
utan äfven de festa af trådarnes öfver hvarandra stälda leder blifva till spherosporer. Sådane frukter 

äro characteristiska för slägtena Gymnogongrus (Tab. XII fig. 5—7), Phyllophora, Stenogramma och 
finnas sannolikt jemväl hos Ahnfeltia och Melanthalia. Inom detta slags nemathecier torde de öfre 

och nedre lederne i hvarje tråd förblifva sterila; af de fertila synas många mogna nästan samtidigt, 
och jag har stundom trott mig se att vid mognaden en stor del af nematheciet likasom på en gång 

upplöser sig i sporer, men som det förekommit mig först sedan de öfversta lederne, som förblifvit 
sterila, afsöndrats ifrån de fertila. 

Hos slägtena Chondrus, Iridea, Rhodoglossum och Gigartina utbildas spherosporerne inom 
ett föga förändradt cortical-lager, men samlade på vissa begränsade ställen till en äfven för blotta 

ögat synlig sorus. Cortical-lagret består här, likasom hos så många andra Florideer, af perlbandslika 
trådar; men i stället för att det vanligen är i någon af cortical-trådarnes näst yttre led, och en enda 
spherospora utbildas inom hvarje särskild tråd-gren, är det hos de nämnda slägtena inom flera leder 
af hvarje tråd och ofta inom mera djupt liggande, nästan af det inre lagret omgifna, mera basala 
och förgrenade trådar som spherosporerne komma till utveckling. Hos Rhodoglossum (Tab. XI. fig. 

2—3) kan man tydligt se hur spherosporerne ligga radade inom de fertila trådarne, och emedan ut- 
vecklingen vidtager först uti de inre lederne, så torde, i den mån spherosporerne här svälla och icke 
få utrymme i trådarnes verticala riktning, de nedre fertila trådgrenarne tvingas antaga den mera 

bågformiga riktning, som är characteristisk för slägtet. Hos Gigartina ligga vanligen de fertila le- 
derne relativt mindre djupt. Hos Iridea torde de ligga djupast och bilda här en inre sorus (Tab. 

X. fig. I och 2), som ofta har blifvit misstagen för dessa vexters cystocarp-nucleus. Hos KÖTZING 

är denna modification af sporocarpiet afbildad Tab. 70. I. fig. 6—7, Tab. 75. II. fig. 5—6. 

Hos Chondriee och Delesseriee (Tab. XXVI. fig. 13—14, Tab. XXVII. fig. 2—3) utvecklas 

spherosporerne ofta på bestämda ställen och på dessa vanligen i större antal, bildande sålunda jem- 
väl här en sorus, hvilken, då de fertila cellerne äro mera ytliga och spherosporerne stora, redan af 
äldre algologer observerades. Det lager, hvari spherosporerne här komma till utveckling, har stun- 

dom utseende af att vara föga förändradt ifrån motsvarande lager i sterila delar. Men hos flera Ni- 
tophyllum-arter ser man tydligen bildningen af sorus förberedas genom en starkare cellul-utveckling 
på de blifvande fertila ställena (Tab. XXVII. fig. 3); så att hos arter, der det sterila bladet är mo- 
nostromatiskt, visar ett tvärsnitt af de fertila fläckarne flera rader öfver hvarandra stälda celler, och 

sjelfva spherosporan torde här vara en product af denna föregående cellbildningsprocess. Redan hos 
närstående former ser man Ööfvergången till mera vanliga förhållanden. Hos slägtet Leptophyllis 

(= Cladhymenia conferta, Harv. Phyc. avstr. tab. 144) har den sterila vexten nästan en fullständig 

Delesseria-structur, men sori, som utbildas långs åt bladens kanter, blifva nematheciösa, i det de 

spherosporerne mellanliggande cellerne öfvergått till korta verticala trådar. Hos de former af De- 

lesserree, der de fertila cellerne äro mera ytliga och ligga tätare, trängas de i den mån de förstoras, 
ut öfver de omgifvande sterila corticalcellernes yta och ligga sjelfva sålunda nakna (Tab. XXVI. fig. 
10 och 14) med en del af cell-membranen; på liknande sätt som hos Ceramium-former af samma 

anledning enahanda förhållande framkallas. Hos former af Chylocladia (Kite. Phyc. tab. 53. III. 
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fig. 3—4), der de utsvällande spherosporerne synas lättare finna det nödiga utrymmet inåt, mot den 
inre hålighet af den utsvälda frons som de här begränsa, tränges det fertila cell-lagret småningom 
alltmera inåt, så att de här utvecklade sori bilda försänkningar eller håligheter i ytan, varande hålig- 

heterne utåt beklädda af ytterlagrets celler, inåt (mot det inre af frons) af de fertila cellerne. 
Hos Rhodomele2x synas spherosporerne bildas af särskilda celler, som äfven äro ordnade på 

ett för olika slägten olika sätt och mognande i en viss ordning, antingen inom grenar som äro mindre 
synbart förändrade ifrån de vanliga sterila (Polysiphonia Tab. XXKXIII. fig. 6 m. fl), eller inom 

särskilda grenar, som nästan redan från sin första anläggning ombildas till de fruktorganer, hvilka 
man länge och temligen allmänt betecknat såsom stichidier (Tab. XXXII. fig. 22 och 24). Hos 
sådane mer eller mindre ombildade fruktorganer synes det vara regel att spherosporans modercell 
uppkommit genom delning af någon af de pericentrala siphonerne (Tab. XXNXIII. fig. 14) !); 
att, olika för olika slägten, antingen en, eller två, eller flera celler blifva fertila imom hvarje led. 

Der blott en cell blir fertil inom hvarje led synas spherosporerne oftast intaga en spiral-linea på den 

fertila grenen, som då vanligen är trind, men ensidigt utbukad på det ställe af hvarje led, der sphe- 
rosporan sväller ut (så hos Polsiukoma) der 2:ne öcller inom hvarje led blifva fertila, har stichidiet 
vanligen en mer eller mindre tydligt plattad form, och de 2:ne raderne spherosporer äro ordnade på 
hvar sin sida om medel-linien; der flera celler inom hvarje led blifva fertila, har stichidiet en till- 

rundad form och spherosporerne bilda regelbuftdna verticiller inom den skidlika frukten. Hos de 

former, der flera spherosporer utbildas inom hvarje led, synas spherosporerne inom samma led ut- 

vecklas och mogna samtidigt; och hos alla synes det vara regel, att spherosporerne inom stichidiet 
utvecklas och mogna i ordning nedifrån uppåt (Tab. XXXII. fig. 24). Under det de nedersta mogna 
eller redan utträngt ur frukten, fortvexer stichidiet i spetsen, utbildande nya leder och nya sphero- 
sporer. Skidlika stichidier, som till en början kunna vara korta med ett äggrundt eller lancettlikt 
längd-genomsnitt, blifva slutligen cylindriska och mångdubbelt längre, med afbördade spherosporer 
uti hela sin nedre del, med mognande spherosporer uti den derpå följande, och med nyanlagda uti 
den alltjemt tillvexande spetsen. Kanske de tydligaste exemplen härpå finner man hos slägtet Dasya, | 
der man öfverallt lätt finner frukter i olika mogenhetstillstånd. Uti en gren, som ombildas till eysto- | 
carpium, utvecklas gemmidierne inom de trådar som bilda nucleus i descenderande ordning ?). Med 
utvecklingen af nucleus, som jag antagit utgå ifrån det axila lagret, kan det väl antagas att utveck- 
lingen af den ombildade grenen bör vara afslutad, och så vidt jag vet är den det alltid; uti stichidiet, | 
der de fertila cellerne synas vara en product af de pericentrala siphonerne, torde utbildningen af | 
spherosporerne icke utgöra något hinder för tillvexten. Likasom hos högre vexter olika utvecklings- 
förhållanden inträda inom ett blomster, allt efter som detta är afslutadt genom en terminalblomma 

eller icke, så har jag antagit att de förhållanden i utvecklingsordning, som förekomma inom ett cysto- 

carpium och ett stichidium, kunde vara beroende af i någon mån motsvarande förhållanden. 
För mindre modificationer af spherospor-frukten redogöres i den beskrifvande algologien och 

torde dessa sålunda här kunna förbigås. 

ss 

13. Om Cystocarpiet eller Kapselfrukten. 

Hos högre utbildade Florideer förekommer cystocarpiet såsom ett särskildt yttre organ, be- 
stående af en inre del nucleus, och en yttre betäckning pericarpium. Hos andra, ofta nära besläg- 
tade former, är frukten knapt framstående öfver ytan af frons; ett pericarpium kan här sägas saknas, 

!) Hos Polysiphonia har jag trott mig se att i det fertila ledet en af de yttre siphonerne delas i en sned linea i 2:ne, som der- 
efter förlängas och bilda betäckningen till den inre sedermera utsvällande sphaerosporan (Tab. XXXIII. fig. 14). En inre cell 
(möjligen uppkommen genom en föregående delning, delas likaledes i en öfre, till spheerospor ombildad del (1. c. fig. 14) och 
i en nedre outvecklad, som under den mogna sphaerosporan ofta finnes qvar såsom en mindre cell (Polysiphonia Tab. XXXTIII. 
fig. 6); stundom under form af en plattad' skifva (hos Dasya Tab. XXXII. fig. 29). 

?) Uti Alge maris mediterranei p. 62 har jag redan fästat uppmärksamhet på denna motsats i utvecklingsordningen. De anmärk- 
ningar NGELI i anledning deraf gjort (Neuer Alg. Syst. p. 35) synas mig ingalunda vederlägga observationens riktighet för 
de fall den afsåg. Hvilka organer, som kunna och böra jemföras, beror 'väl närmast af hvad som med jemförelsen afses. 
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emedan frukten endast omslutes af samma ytterlager, som betäcker hela den öfriga vexten, och som 

knapt märkbart förändrats vid fruktbildningen. Hos Ceramier och Wrangelier saknas den yttre be- 
täckning, det pericarpium, som förekommer hos audra grupper, och deras frukt motsvarar hvad som 

utgör sjelfva nucleus hos dessa. Om man således under benämningen cystocarpium inbegriper alla 
de olika fruktformer, som den fordom så kallade capselfrukten företer hos Florideerne, så må man 

dock derföre icke antaga att hvarandra fullständigt motsvarande organer derunder sammanfattas. Fa- 
vellan hos Ceramierne är en yttre naken nucleus (nucleus nudus externus); frukten hos en Halyme- 
mia är en i bålen nedsänkt nucleus (nucleus frondi immersus; hos en Rhodymenmiu utgöres deremot 

frukten af en motsvarande nucleus, men omsluten af ett särskildt pericarpium 2). 

Äfven i afseende på structur kan den yttre betäckningen undergå större eller mindre förän- 

dringar. Hos frukter, som sägas vara nedsänkta i frons, och hvilka fordom af GREVILLE ansågos 

characteriserande en särskild grupp (Gasterocarpece), är den yttre betäckningen knapt märkbart mo- 
difierad: och förhållandet är väl icke mycket annorlunda hos många frukter, der pericarpiet utgöres 
af en hemispherisk upphöjning öfver ytan af bålen, motsvarande i detta fall hvad som stundom 
blifvit kalladt ett coccidium. Hos frukter, hvilka tydligare utgöras af yttre organer med egen, ofta 

oval eller urnlik form, som blifvit betecknade såsom Keramidier, torde pericarpiet oftast hafva upp- 

kommit genom en egen bildningsprocess, eller efter en starkare ombildning af det betäckande lagret. 
Måhända kan det i allmänhet sägas, att ju mera frukten skjuter fram såsom särskildt yttre organ, 
desto mera har en förökad cellbildningsprocess föregått, hvarunder pericarpiets structur väl äfven 
mera förändrats. Inom mera utbildade pericarpier kan man ofta skilja flera sins emellan olika lager?); 

uti de inre af dessa få cellerne ofta en tangential sträckning: uti de yttre utgå de oftast verticalt från 
de inre, i riktning af radien. Uti de flesta fall, der nucleus förekommer omsluten af ett pericarpium, 

förefinnes i detta en särskild utförskanal (carpostomium), vanligen förlagd till den utåt framstående 
fruktens öfversta del. Kring carpostomiets kanal, som genomgår hela den stundom mycket tjocka 
pericarpii-väggen, utmynna pericarpiets celler eller trådar ofta modifierade på eget sätt. 

Nucleus företer hos olika grupper modificationer, som enligt min uppfattning äro af större 
vigt än de som förekomma i den yttre betäckningen. Hos en del Florideer (Ceramium Tab. III. 
fig. 22—23, Halymenia Tab. V. fig. 6, Chrysymema Tab. XVI. fig. 20 m. f1.) ligga gemmidierne i 
den mogna nucleus likasom utan ordning sammanbäddade uti och sammanhållne af en äfven utvän- 
digt nucleus omslutande genomskinlig gelatina, som än kan synas mera membranlik, än mera upp- 
löst slemmig. Hos en annan del af Florideerne (Gracilaria Tab. XXIV. fig. 4 a och b, Nitophyllum 
Tab, XXVII. fig. 6, Gelidium Tab. XXIX. fig. 7, Hypnea Tab. XXIX. fig. 13, Polysiphonia Tab. 

XXXTIII. fig. 13) utgöres deremot nucleus likasom af knippen af sinsemellan fria trådar, inom hvilkas 
leder gemmidierne utbildas; och detta antingen så, att flera nästan samtidigt synas utbildade inom 
de öfver hvarandra stälda lederne (Hormospermee Tab. XXV. fig. 4—6), eller ock så att inom trå- 
darnes terminala mera förlängda led ett enda gemmidium samtidigt bildas (Corynospermee Tab. 
XXXII. fig. 27). Gemmidierne förekomma således hos Hormospermeer och Corynospermeer, jem- 
förda med den förra typen, mera tydligt ordnade; de trådar, inom hvilka de bildas, utgå nästan 
alltid radierande från ett underlag, som ofta är construeradt på eget sätt (placentan eller placentar- 

lagret Tab. XNXIV. fig. 4 a, b), sannolikt motsvarande det subhymeniala lager, derifrån hymenial- 
lagret utgår i Lichenernes apothecium. Ett sådant underlag för de gemmidiibärande ceilerne före- 

!) KUTZING antager (Phyc. p. 105) att ett pericarpium alltid förefinnes hos yttre frukter, men att detta består hos Ceramierne af 
en enkel ofärgad cellmembran, hos andra utgöres af en cellväf. Enligt min uppfattning jemföres på detta sätt delen med det 
hela. En Rhodymenia, som har det yttre cellulösa pericarpiet, har derjemte det ofärgade gelatinöst membranlika lager (om- 
slutande nucleus), som omgifver Ceramiernes favella. Spyridia har ett yttre cellulöst pericarpium, som saknas hos en Cera- 
mium ; och nucleus hos en Spyridia motsvarar hela favellan hos Ceramium. 

?) KörzING säger sig (Phyc. p. 105) gifva de olika pericarpii-lagren olika namn, men så vidt jag sett, tillämpas icke vid de sär- 
skilda slägtena de gjorda distinctionerne. Han hänvisar för tillvaron af dessa lager till Gigartina Tab. 70. I. fig. S, hvilket 
exempel förekommer mig mindre lyckligt valdt, enär det enligt min uppfattning väl kan sättas i fråga, om det inre lager, som 
der förekommer, bör anses tillhöra pericarpiet. Detta lager är nemligen hvad jag kallat ett stratum circum-nucleare och är 
måhända snarare tillhörande sjelfva nucleus. 
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finnes väl äfven hos den förra typen (Tab. III. fig. 23), men i allmänhet mindre utveckladt och 

hos de lägre formerne knappast i den mogna frukten framträdande såsom särskildt lager (Tab. I. 

fig. 17, 18, 20). 
Äfven hos sådane former, hvilkas mogna nucleus synes hafva gemmidierne sammanbäddade 

likasom utan synbar ordning, kan man i yngre fruktanlag ofta spåra en modercellernes gruppering i 

ordnade knippen (Tab. III. fig. 23, Tab. IV. fig. 10 b, Tab. V. fig. 4 m. fl.); men derigenom att 
modercellerne här synas delas och delarne skjuta ut i alla rummets olika riktningar (Tab. VI. fig. 9) 
få de mer eller mindre snart det oordnade utseende, som de oftast hafva i den mognande frukten. 

Det slem, hvari de då ligga sammanbäddade, är väl endast den slutliga producten af de förbrukade 

modercells-membraner, som generation: efter generation bildats (Tab. I. fig. 20, Tab. VI. fig. 8—10), 
vid den fortgående utvecklingen af nya dotterceller. Hos några sammanbäddas på detta sätt samtliga 
gemmidier till en enda, likasom enkel nucleus (Tab. IV. fig. 10 a, Tab. V. fig. 6): hos andra, der 

måhända sednare generationer af dotterceller längre sammanhållas inom en modercell, förekommer 
nucleus likasom delad i lober (Tab. XX. fig. 3). Ombildas sålunda flera ifrån hvarandra genom 

sterila delar skiljda urmoderceller (Tab. XXI. fig. 7 och 9. Tab. XNXII. fig. 4—7), så uppkommer 
hvad som i den beskrifvande algologien blifvit kalladt en sammansatt nucleus. Hos vissa grupper 

(Ceramier Tab. III. fig. 23, Cryptonemeer Tab. IV. fig. 10 b, fig, 13, 14) föregå dessa förändringar 
tidigare och man ser föga spår deraf i den mogna nucleus; hos andra (Areschougiee Tab. XVII. 
fig. 5—10) förblifva modercellerne länge ordnade i greniga knippen, och modercellernes delning i 

rummets olika riktningar föregår mera i de sista stadierne af nuclei utveckling. Hos Hormospermece 
(Tab. XXV. fig. 4-6) och Corynospermee (Tab. XXIII. fig. 28) föregår icke en sådan moder- 

cellernes delning i olika riktningar; de fria ledade trådarne utskjuta i knippen från det underliggande 
placentarlagret, och trådarnes utveckling fortgår, så vidt jag kunnat se, så väl genom förgrening som 

genom en toppledets fortgående utveckling och delning (Tab. XXXII. fig. 27, Tab. XXNXIII. fig. 
28). Jemte de fertila trådarne förekomma stundom emellan dessa (Tab. XXXI. fig. 3—9), stundom 
utgående nedanom de fertila (Tab. XXNKXIII. fig, 13), och då ofta likasom omslutande den fertila 
nucleus (Tab XXXIII. fig. 26), mer eller mindre talrika sterila trådar (paraphyser). Den sålunda 
construerade nucleus torde väl kunna sägas motsvara hvad som hos Lichenerne blifvit kalladt apo- 
theciernes hymeniala lager. Med inbegrepp af pericarpiet har hela frukten stundom en icke ringa 
liket med Apotheciet (hos vissa Phacelocarpus-arter). 

De mogna gemmidierne ligga hos många väl endast skiljda från hvarandra genom ett slem- 

lager; hos andra, der gemmidierne bildas inom fria trådar, väl oftast hvar för sig imneslutna inom 

sin special-modercell; stundom (Tab. XXVI. fig. 3, Tab. XXV. fig. 4—6) torde måhända flera sam- 
tidigt utbildade ligga radade inom en och samma fertila cell. I det ena fallet som det andra glida 
de, såsom fullt mogna, ut ur den fertila tråden (Tab. XXNVI. fig. 3) och utkomma genom carpo- 

stomii-mynningen, stundom som det synes mera klumpvis; stundom har jag sett dem en och en i 
sender likasom kastade ut från sina respective moderceller (Nemalion Tab. XNXIX. fig. 15). Der 

vid emissionen modercellerne förekomma tätt packade intill hvarandra, har jag stundom sett den emit- 
terande cellens membran tänjas ut så, att dess öfre del skjuter fri ut öfver de tillgränsande cellerne, 
hvarefter gemmidiet glider likasom elastiskt ut från den fria ändan. I andra fall synas de mogna 
membranerne luckras upp, och sålunda bereda afgång för gemmidiet. Hos en del Florideer, der ett 

egentligt carpostomium synes saknas, (Gigartinex Fab. XI. fig. 6) torde stundom en del af pericar- 
piet slutligen brytas ut, och sannolikt vatten då upptagas genom öppningen. Det gemmidierne om- 
gifvande slemmet sväller väl dervid ut och blifver i sådant fall tydligt nog ett medel för gemmidi- 
ernes utträngande ur frukten. Hos Fauchea (Tab. XIX. fig. 6) m. 1. förekommer ett väl för detta 
ändamål apteradt spindelväfslikt nät af fina men sega trådar, utlöpande från fruktbottnen mot carpo- 
stomiets inre öppning; genom motståndet af dessa nucleus omgifvande trådar måste sannolikt gem- 
midierne trängas klumpvis ut ur pericarpiet, i den mån de mogna. 

Hos Florideer, hvilkas nucleus består af flera sammansmältande lober, kunna dessa visa sig 

olika både i afseende på gemmidiernes gruppering och storlek, beroende olikheten, så vidt jag förmår 
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dömma, af det olika utvecklingsstadium, hvartill de olika loberne hunnit. Detta förhållande fram- 

träder kanske tydligast hos många Rhodymeniaceer (Tab. XVI. fig. 21. Tab. XIX. fig. 7 b): men 
det förekommer jemväl hos Callithamnion (Tab. I. fig. 20) och Griffithsia, fastän här kanske ofta 
mindre tydligt. Hos Rhodymeniaceerne finner man vid närmare efterseende nästan alltid nedanom och 
vid sidan af, stundom i det inre af en mognande nucleus (Tab. XIX. fig. 7b) — som här har form 

och utseende af en favella med gemmidierne inbäddade utan synbar ordning inom en sammanhållande 
gelatina — ett eller flera knippen af trådar, hvilka torde utgöra anlaget till nya lober, som 1 sin ord- 
ning komma till utveckling. Dessa bildningar observerades redan af KöÖTtzInG, och omtalas under 
namn af paraspermatia Phyc. Gen. p. 113—114, hvarunder dock äfven andra och till sin natur 
vidt skiljda delar sammanföras. Hos Hormospermeer och Corynospermeer är måhända denna olika 

ålder af de gemmidiibildande organerne mindre märkbar. Men jemföras flera frukter af samma vext, 

så finner man icke sällan olikheter både i det placentariska lagrets och 1 de gemmidirbildande trå- 
darnes svagare eller starkare utbildning. Man får således äfven här lätt den föreställningen att gem- 
midierne utbildas successivt, likasom den ena generationen efter den andra: i det de delar som af- 

bördat sig sina gemmidier upplösas, skjuta nya toppled eller grenar fram att aflösa de förbrukade. 
Om en sådan fortgående utbildning af mycket talrika fortplantningsorganer förekommer, så 

torde det ock kunna förutsättas att det nödiga materialet för deras utbildning måste inom frukten äfven 
på förhand uppsamlas. Den härför nödiga adparaten förefinnes utan tvifvel i placentan eller det sub- 
hymeniala lager, som visserligen förekommer hos olika arter mer och mindre utbildadt, men nästan 

alltid företer samma typ. Detta lager utgöres nemligen hos de högre utbildade frukterne vanligen 
af talrika celler, som sins emellan äro förbundna genom starkt utbildade töpfelgångar (Tab. III fig. 
23. Tab. XNXIV. fig. 4b vid p och fig. 8a vid p). Inom dessa ofta genom utdragna spetsar ana- 
stomoserande celler uppsamlas ett rikligt endochrom, som genom töpfelgångarne synes kunna öfver- 

föras från den ena cellen till den andra. I den mån detta endochrom blir rikare, utfyllas och vidgas 
de cellerne förenande töpfelgångarne, och hos många (Delesseriee "Tab. XXVII fig. 6, 7, 9, 10 

m. fl.) sammansmälter på detta sätt talrika cellers förenade endochrom-massor till ett särskilt organ 
(placentan), kring hvilket äfven de yttre membranerne slutligen synas försvinna; likasom detta organ 

förgrenar sig uppåt till gemmidiitrådarne, förenas det nedåt med underliggande celler genom töpfel- 
gångar, man vore frestad att säga likasom genom rötter, hämtande ytterligare närmg ifrån dessa. 
Hos olika Spherococcoideer finner man samma subhymeniala underlag än sammansmältande till en 
af talrika cellers endochrom-partier sammansatt placenta (Tab. XNXVI. fig. 6), än utgjordt af skiljda 
celler, förbundna genom de anastomoserande spetsar (Tab. XXVI. fig. 5), hvari täöpfelgångarne utlöpa. 

Under det subhymeniala lagret hos Gracilaria m. fl. förekommer dessutom en, fruktens inre 

och nedre del upptagande, cellulös massa, som jag t. ex. hos vissa Gracilarier har trott mig se vara 

starkare utbildad i yngre frukter än i äldre. Jag har trott mig kunna antaga att i den mån det 

subhymeniala lagrets yttre celler förbrukas, utbildas nya inom detta cellulösa underlag, som sålunda 
småningom blir mindre. 

Hos Florideer med mindre utbildade frukter reduceras ofta det subhymeniala lagret till några 
få dylika celler, sammanbundne genom anastomoserande spetsar. Får man ett lyckadt genomsnitt af 

favellan hos en Ceramium (Tab. III. fig. 23), så ser man äfven här några få sådane celler, hvilka 
utgöra likasom den sterila grund, hvarifrån de fertila loberne utgå. Afven der dessa basal-celler 

saknas i den mogna nucleus, torde de ofta förekomma i den yngre. TI stället för att gemmidierne 
hafva en liflig, oftast intensivt röd färg, hafva de placentariska cellerne ett i gult eller grått stötande 

endochrom; vid tillsats af jod eller Chl.-Z.-J. blir skillnaden ännu märkbarare, i det placentar-cel- 

lerne oftast mera gulna, under det gemmidierne blåna. Redan i den yngre frukten har jag sett denna 
olikhet emellan de placentariske cellernes och de gemmidier utbildande modercellernes innehåll). 

1) Måhända kunde det sättas i fråga om icke således äfven de första generationerne af dotterceller hafva samma förmåga att 
å idi illkommer den sista; på enahanda sätt som de en serosporernes delar fungera såsom sporer fungera såsom gemmidier som tilll d ENS handa sätt de enkla sph delar fung Y 

hos några, under det i den sammansatta spheerosporan det är en senare generation af dotterceller, som omsluter fortplant- 

13 KE. Vet. Akad. Handl. Bd. 15. N:o 6. - 
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Det egendomliga lager, som i den beskrifvande algologien hos vissa Florideer blifvit omtaladt 
såsom stratum circummucleare, är enligt min uppfattning stundom endast en annan form för det sub- 

hymeniala lagret. Det har, såsom ett helt, en annan form och ett olika utvecklingssätt, men till 

function torde det knappast vara afvikande. 

Cystocarpierne utbildas hos olika Florideer på olika ställen af vexten. Hos många synas de 
temligen jemt spridda nästan lika öfver hvarje del, dock ofta med undantag af den roten närmaste 

(Schieymenia, Iridea); stundom utbildas de på detta sätt likasom samlade i fläckar (Hodes); stun- 
dom förekomma de endast på paginalsidorne, än endast utskjutande ifrån kanterne (Fauchea repens)- 
Hos andra är det endast vissa bestämda delar som bära cystocarpier — papillösa utvexter (hos många 
Gigartina-arter), som stundom också sjelfve äro begränsade till vissa ställen (G. circumceinceta); sär- 
skilda bladflikar, som dock kunna 1 öfrigt vara knapt skiljda ifrån de sterila (Cryptonemia-arter); 
hos Thammnoclonium, der de sterila detarne af frons äro försedde med knutiga och taggiga utvexter, 
äro de fertila småbladen nakna och hafva äfven sin särskilda form (Tab. IX. fig. 8). Hos många 
af de mera utbildade Florideerne (Rhodomelee, Delesseriee, Chondriee) torde cystocarpierne tydligt 
nog motsvara en gren, som till större eller mindre del blifvit ombildad till frukt. Hos andra, der 

man måhända kunde vara frestad antaga frukten jemväl motsvara en gren, förekomma dock fruk- 

terne på ställen, der annars grenar icke förekomma (Plocamium-arter). Man har stundom angifvit 
att det är på samma ställen af vexten, som antheridier, spherosporer och cystocarpier vanligen 
komma till utveckling hos samma art; men preciseras dessa ställen nogare, så skall det visa sig att 

hvardera af dessa organer hos många utvecklas på sina bestämda, men olika ställen (Claudea, Plo- 

camium, Gigartina-arter m. H1.). 

Hos de Florideer, i hvilka cellerne differentierat sig i yttre och inre lager, synes sjelfva nu- 
cleus oftast, om icke alltid, vara en ombildning eller en product af det inre lagrets delar, i motsats 

till spherosporan, som 1 allmänhet utbildas inom det yttre lagret. Några hafva utseende af att här- 
ifrån göra ett undantag. Det mest iögonfallande torde vara Polyides. Äro de observationer, hvarför 
nedanför redogöres, riktiga, så torde undantaget här vara mera skenbart än verkligt. Hos Calli- 

thamnii-lika former, som bestå af enkla cellrader, kan en sådan skillnad naturligtvis icke förekomma. 

Enligt egna observationer har jag trott mig finna att cystocarpiet hos olika Florideer utveck- 

las temligen olika. Men mina observationer äro både mycket ofullständiga, och måhända vidtagande 
först vid ett stadium då den allmänna uniformitet är borta, som enligt andras observationer skall 
förekomma vid cystocarpiets första anläggning. Det heter sålunda hos BORNET och THURET (Fécond. 

des Florid. p. 7): ”Quelles que soient cependant les variétés de forme, de structure et d'”aspect, qui 
résultent de ces diverses combinaisons, un charactere du moins semble constant: c'est la présence 
d'un petite appendice de nature particuliére, auquel nous avons donné le nom de trichogyne, parce- 
quil a presque toujours la forme d'un poil plus ou moins allongé et qu'il est V'organe essentiel de 

Pimpregnation.” Granskar man emedlertid de observationer, hvarpå antagandet om en allmän uni- 
formitet grundar sig, så skall man finna att det endast är ett fåtal arter, hos hvilka detta första sta- 

dium af fruktbildningen blifvit observeradt, hvilket äfven af författarne sjelfve medgifves (1. c. p. 26). 
Trichophor-apparaten hade af NAGrEu (Ceramiac. p. 313 in not.) angifvits förekomma hos vissa Cal- 

lithamnier (upptagne som skiljda slägten), hos Wrangelia, Griffithsia (jemte 2:ne derifrån för Griff. 

corallina och Gr. barbata bildade slägten) Spyridia, Ptilota och (fastän ej säkert) hos Glotosiphomnia. 
Det är hos Florideer af liknande structur som den blifvit observerad af BORNET och THURET, med 
tillägg hufvudsakligen af Nemalion och Helminthora, Dudresnaja, Plocamium, Bonnemaisomia, några 
Rhodomeleer och 2:ne Delessérieer. Uti sednare arbeten (Janczewski: Sur le Développement du Cy- 
stocarpe dans les Fioridees) hafva ytterligare några observationer tillkommit. Huruvida man på 
dessa relativt få observationer kan med fog grunda ett antagande om en allmän öfverensstämmelse i 
den första anläggningen af frukten, torde väl kunna synas ovisst. BORNET och THURET medgifva 
sjelfve (1. ce. p. 26—27) att det hos de cellulösa Algerne blir nästan omöjligt att upptäcka det unga 

ningskropparne. Hos de gröna algerne är det observeradt att delarne af ett tillfälligtvis deladt sporidium hafva samma egen- 
skaper som det hela. j 
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foeminina organet och företrädesvis hos alla sådane, der cystocarpierne icke äro localiserade på be- 
stämda ställen — och rätt många Florideer torde väl tillhöra denna kategori. 

Enligt min uppfattning äro observationerne öfver cystocarpiets första utvecklingsstadier alltför 
få och alltför ofullständiga för att vetenskapen derpå skulle kunna grunda bestämda antaganden. 
Florideernes förekomst i hafvet och vanskligheten att under odling hålla dem friska under någon längre 
tid gör det mycket svårt, för att icke säga omöjligt, att följa en och samma frukts utveckling under 

alla dess stadier. Man tvingas sålunda att genom jemförelse af olika frukter utleta de olika förän- 
dringar, som frukten under sin utveckling genomgår. Med afseende på de sednare stadierne låter 

detta sig väl göra utan synnerligt stora svårigheter; går man till de tidigare, så vexa svårigheterne 

utomordentligt. Söker man i naturen följa andras observationer, så har man ofta svårt att i det man 
sjelf ser igenkänna andras uppgifter; ofta svårt att sammanjemka hvad man sett på det ena stället 
med hvad man ser på det andra. BORNET och THURET uppgifva att det icke går an att anställa 
sina observationer på individer som bära redan mogna frukter, emedan de unga fruktanlagen här 

icke mera finnas; men hvad som är ett ungt fruktanlag är ofta ganska svårt att afgöra. Man kan i 

de festa fall icke af andra characterer afgöra om ett till utseendet sterilt exemplar skall utveckla 
cystocarpier, spherosporer eller antheridier. Påträffar man nu ett sådant trichogyn-liknande hår, så 

har man dock ingen säkerhet för att detta hår verkligen är en trichogyn. Innan man tillagt tricho- 
gynen den vigtiga role, som den numera anses ega, afbildade BORNET hos Lejolisia och PRINGSHBEIM 

hos Spermothamnion roseolum hår, som af dem icke misstänktes skilja sig från de vanliga, men som 

sedermera blifvit förklarade vara trichogyner. THURET sjelf afbildar ett antheridii-bärande exemplar 
af Callith. corymbosum (Anth. des Crypt. pl. £), ifrån hvars grenspetsar talrika hår utgå, hvilka man 

efter figurerne svårligen skulle misstänka vara af annan natur än de hos Lejolisia afbildade. Hos 

DERBES & NSOLIER finnes (P1. 17. fig. 3) ett dylikt exemplar af Callith. granulatum. Man har sökt 

characterisera trichogynen dermed, att den skulle vara ett enrummigt, mera eller mindre förlängdt 

hår, som aldrig genom ett diaphragma vore skildt ifrån den basal-cell, som bär det. Men detta 

torde förekomma äfven på andra ställen, der en cell skjuter ut i något slags rot- eller hårspets: och 
de hårlika förlängningar af sterila grenar, som PRINGSHEIM på anförda ställe afbildat, torde knappast 
visa någon olikhet i detta afseende. ”Trichogynen skulle vidare utmärka sig genom ett eget starkt 

ljusbrytande innehåll. Det torde med afseende härpå böra anmärkas att hvarken BORNET, PRINGS- 
HEiM eller N2GELI märkt eller åtminstone omtalat denna egenhet hos de hår, som sedan blifvit er- 
kända såsom trichogyner. Att denna egenhet torde vara föga märkbar torde ock följa af THURBET 

och BORNETS egna ord på ett annat ställe, der de omtala de svårigheter, hvarmed deras observa- 
tioner öfver foecundationen varit förenade. De yttra här (Fécond. des Florid. p. 27): ”I'autre part 
au milieu des poils, dont la surface est couverte, vouloir distinguer un poil aussi ténu que le tri- 
chogyne serait une entreprise tout å fait chimerique.” ; 

Granskar man vidare hvad af författarne sjelfve tages i anspråk såsom trichogyne och tricho- 

phor-adparat hos olika vexter, så kan det enligt min tanka sättas i fråga om de sålunda tydda de- 
larne verkeligen motsvara hvarandra. När trichogynen först afbildades hos Lejolisia, erhöll den for- 
men af ett mera styft hår, om hvilket författaren tillägger att det hade en tjock vägg. I stället för 
att sedermera det uppgifves om trichogynen att den oftast är af kort varaktighet, sitter håret hos 
LTejolisia ännu qvar på den mognande frukten !). Jag har hos Polysiphonia sett stundom enkla och 
förunderligen lika, stundom sammansatta hår, intagande en liknande sidoställning på det mycket unga 
pericarpiet (Tab. XXXIII. fig. 9—10). 

Enligt min uppfattning äro dessa trichomer hos Polysiphonia väsendtligen olika de mjuka och 
slemmiga tarm-lika trådar med tillrundad ända, hvilka oftast afbildats såsom trichogyner. Huruvida 
de organer af detta sednare utseende, som hos olika Florideer betecknats såsom trichogyner, verke- 
ligen motsvara hvarandra kan, som jag tror, ytterligare sättas i fråga. Den som trichogyn förklarade 
trådända, som af PRINGSHEIM afbildades (Morph. der Meer. Alg. tab. V.) utgående ifrån hvad han 

?) Under denna först angifna form afbildas trichogynen hos SacHs (Lehrb. Aufl. 3. p. 241). Uti Fecond. des Florid. Pl. 12. 
Jig. 15—16 har trichogynen blifvit kortare och trubbigare, likasom slemmigare. 
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antog utgöra det unga fruktanlaget hos Spermothammnion roseolum, synes af honom icke hafva ansetts 

väsendtligen afvika från andra hårlika förlängningar, hvari han såg sterila grenar utlöpa (jfr tab. VT. 
fig. Z och 2)1). Afven hos andra Callithamnier — helst, som jag tror, när de vexa på mera muddiga 
localer — förekomma dylika förlängningar. Hos Call. gracillimum (Tab. I. fig. 19) har jag sett den 
till fruktanlag ombildade grenspetsens pinnule förlängda till liknande, men mera krökta, stundom nä- 
stan tvärt tillbakaböjda trådar; dessa synas här vexa vidare ut, så att den mognande stora favellan 

förekommer ofta omgifven af trådar, hvilka än synas utgå ifrån dess inre, än ifrån grenar 1 dess 

närhet, stundom följande stammarne nedåt och äfven här och hvar sammanvexande med nedre grenar. 

För mig synas dessa trådar vara rotbildningar (= ”vattenrötter”), motsvarande dem som talrikare 
förekomma hos Spongoeclonierne. Hos C. gracillimum äro de till en början fina och slemmiga, men 
blifva som äldre fasta och tjockväggiga; lederne förlängda eller ofta föga märkbara. 

De trådlika bildningar jag sett hos Dudresnuaja, UEelmuathor a m. fi., hvilka jag förmodar mot- 

svara hvad som af andra hos dessa vexter uppgifvits tillhöra trichophor- Adparaten hafva förekommit 
mig vara af i viss mån olika ursprung; de hafva synts mig vara af samma art som vissa hos dessa 
vexter förekommande inre trådar, hvilka än förekomma (1 yngre delar) mera spridda, än (i äldre eller) 
hos närstående bilda särskilda lager och kanske närmast öfverensstämma med de hyphalika trådar, som 
hos många, starkt utvecklade, utgöra mäktiga lager hufvudsakligen i äldre delar af bålen. De inre 
trådar, som af BORNET och THURET omtalas (Not. Algol. p. 46) hos Halymemnia ligulata, såsom va- 

rande trichogyner, hvilka blifvit ombildade och öfvergående till vegetativa celler, äro enligt min 
uppfattning snarast motsvarande samma inre hypha-lika trådar, och jag har på sina ställen angifvit 
dem förekommande hos flera slägten, som i öfrigt synas kunna vara mycket olika. 

Skulle hvad jag här anfört vara i någon mån riktigt, och hafva de som företrädesvis sysselsatt 
sig med observationer öfver fruktens första anläggning icke alltid jemfört fullt analoga delar, så kan 
det väl väntas att andra skola än lättare kunna misstaga sig derom. Svårigheterne ökas än vidare 
derigenom att fruktens utbildning ofta skall afstanna vid det stadium då det foeminina organet bär 
trichogynen; trichophor-adparatens delar sägas förefinnas, men de äro icke duglige att fullgöra sina 

funcetioner; dess celler blifva då vanliga vegetativa celler; trichogynens ljusbrytande innehåll försvinner, 
dess väggar förtjockas, någon gång förlänges den utöfver sin normala längd och blir ett hår helt och 
hållet likt de vanliga håren. Man igenkänner i sådane fall — heter det hos BORNET och THURET — 
den unga frukten på dess structur och dess position på vexten. Men då hos många Florideer denna 
position är temligen obestämd, så har man visserligen häruti ringa ledning för bestämmandet af hvad 
som är det första anlaget till en frukt. När NZGELI först beskrifver trichophor-adparaten, anser han 
— 1 motsats till BoORNET och THURET — den företrädesvis characteriserad derigenom att dess öfversta 

cell bär ett encelligt affallande hår (Il. c. p. 312), och om hela trichophor-adparaten säger han att 

den utmärker sig genom membranernes spädhet och det bleka finkorniga innehållet. 
Jag har med det anförda velat påpeka de svårigheter, hvarmed observerandet af de första ut- 

vecklingsstadierne af frukten torde vara förenade. WSjelf har jag trott mig kunna antaga såsom mycket 

unga fruktanlag vissa celler eller cellgrupper hos Callithamnier, Ptilota m. fl. utan att hos dessa hafva 
sett någon trichogyn; stundom har jag sett den åt sidan skjutna spetsen af rachis sitta qvar, likasom 

utgående vid sidan af urmodercellen till nucleus, men efter utseendet aftynande och med blekare 

innehåll (hos Piilota elegans); stundom har jag trott mig se en af cellerne i sjelfva rachis, nedanför 
den äfven i detta fall aftynande spetsen, blifva modercell till nucleus. Hos Griffithsia-arter är det 
ofta en större gren, som på detta sätt abortierar ofvanom det fertila ledet, vare sig att från detta 

utgår en cystocarp-frukt eller en spherospor-frukt (Tab. I. fig. 4, 8, 9, 11, 12). Hos andra arter 
torde den sterila spetsen tillvexa (Call. tetragonum m. f.); hos åter andra har jag trott mig se flera 
sammansmältande plumule ombildas till favella (Call. eruciatum). Jag har jemväl här och hvar sett 

dessa tarmlika trådar, som man tolkat såsom trichogyner, men älven förekommande på ställen, der 
de enligt min uppfattning knappast torde utgöra del af ett ungt fruktanlag. 

!) Dessa hårlika förlängningar afbildas jemväl på exemplar som bära spheerosporer (tab. IV. fig. 1d); och PRINGSHEIM anmärker 
särskildt att de grenarne afslutande håren, utbredande sig papillöst, stundom antaga character af ett rot-hår (I. c. p. 17). 
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För de hufvudsakliga modificationer, som i öfrigt förekomma hos Florideernes cystocarp-frukt, 
skall i det följande närmare redogöras. 

i. Hos Ceramiacee utgöres Cystocarpiet af ett yttre genomskinligt, ofta tillrundadt hylle, 
inom hvilket talrika rundadt-kantiga gemmidier ligga sammanbäddade utan synbar ordning (Tab. II. 
fig. 8—9). Hos några är det yttre hyllet mera membranlikt, hos andra mera slemmigt; i förra fallet 
ligga gemmidierne tätare packade och hafva genom trycket mot hvarandra en mera kantig form; i 

sednare fallet synas de glesare sammanbäddade, likasom i en slemmig massa (Harv. Ph. Brit. tab. 
262), och hafva då oftast en mera tillrundad form. Der den yttre membranen är fastare (hos många 

Ceramier) synes nucleus vara mindre och oftast rund; der hyllet är mera gelatinöst (hos flera Calli- 

thamnier) sväller det mera ut och är stundom nästan flikadt (Harv. Phyc. austr. tab. 218). Hos några 

förekommer den sålunda bildade frukten utan yttre skydd; hos andra omgifves den af flera eller färre 
skyddande grenar, som än föga afvika ifrån de vanliga grenarne (Tab. II. fig. 3—9), hos många Ce- 
ramier (Tab. III. fig. 22. Harv. Phyc. Br. tab. 206): än äro mera eller mindre ombildade, intagande 
då ofta en mera bestämd ställning och, slutande sig ikring frukten, få de utseende af ett särskildt, 
för fruktens skydd utbildadt involucerum — hos många Gv»riffithsia-arter (Tab. I. fig. 11). Hvad som 

bos högre utbildade Florideer blifvit kalladt pericarpium saknas hos Ceramiace:we och ett carpostomium 
kan sålunda icke heller förekomma; det cystocarpium, som finnes, torde motsvara högre utbildade 

frukters nucleus. Hos Ceramiacee kallades cystocarpiet redan tidigt med ett eget namn: favella. 
I afseende på den utvecklade fruktens plats på vexten synes en mångfald af modificationer 

kunna förekomma. Hos många arter med motsittande eller verticillerade grenar har favellan ofta 

utseende af att vara terminal på spetsen af en gren, och omgifves då ofta af nedanför framkom- 
mande, öfver frukten inböjda skyddande grenar — hos Callithamnion Turneri (Harv. Phyc. Br. tab. 

179), Griffithsia Equisetifolia (Harv. ibm tab. 67), Ptilota sericea (Harv. ibm tab. 197). Hos Calli- 

thamnii-arter med alternerande grenar synas favellans lober ofta fästade på sidan af en ofvanför för- 
längd gren (Harv. Phyc. Br. tab. 125, 129, 159, 188) antingen såsom nästan nakna laterala utskott 

nedanför den förlängda grenens pinne, eller framkommande i axillerne af nedanför sittande och lika- 
som skyddande "grenar, eller intagande den plats, der en pinna bordt komma till utveckling. Den 

sålunda fruktbärande grenen kan stundom vara starkt utvecklad ofvanom frukten (Harv. Phyc. Br. 
tab. 269), eller den kan öfverskjuta det fruktbärande ledet med en nästan enkel och obetydligare 
grenspets (Harv. I. c. tab. 188). Men dessa kanske oftast förekommande förhållanden äro långt ifrån 
allmänt giltiga; det gifves Callithamnii-arter med motsittande grenar, der favellans lober synas före- 
komma såsom laterala utskott på en deröfver utvuxen gren (C. americanum Harv. Ner. Bor. Am. 

tab. 36 4); och det gifves arter med alternerande grenar, som hafva terminala faveller vid spetsen 

af en gren och omgifna af ett involucrum af skyddande grenar (Ptilota Bhodocallis Harv. Phyc. 

avustr. tab. 44). Hos Griffithsia-arterne, med dichotoma grenar, är favellan än terminal på en sär- 

skild fruktgren (Harv. Phyc. Br. tab. 281, 184), än sessil på sidan af en oombildad gren vid öfre 
ändan af ett led, men äfven här omgifven af ett utbildadt involucrum af egendomligt bildade grenar 

(Harv. I. c. tab. 214. fig. 5—6). Hos flertalet arter af Ceramium förekommer favellan på sidan af en 

större oren och omgiven af korta involucral-grenar (Harv. Phyc. awstr. tab. 206 B fig. 2), men stun- 
dom förekommer den nästan terminal, med den öfverskjutande stamdelen knapt skiljbar från de andra 
grenar, som bilda involucret (Harv. Phyc. austr. tab. 206 A fig. 4—5). Då således i afseende på 
den utvecklade fruktens läge olikheter förekomma inom Ceramiernes mest naturliga slägten, så torde 
någon alltför stor betydelse icke kunna tillmätas dessa olikheter. Det ligger nära tillhands att an- 

taga olikheterne uppkomma derigenom att den fertila grenen hos några fortsätter att tillvexa ofvanom 
frukten, som då måste förekomma såsom lateral på den utvuxna grenen; hos andra kommer den fer- 

tila grenen icke till vidare utveckling, kanske emedan dess förmåga af tillvext likasom uttömmes 
genom den kraftigt utbildade frukten. Ett bevis för ett sådant antagande kunde nästan vara att 
hemta hos flera Griffithsia-arter, hos hvilka det är vanligt att de sterila leden ofvanom både sphae- 
rospor- och cystocarp-frukter till en början finnas qvar, men efter fruktsättningen föga tillvexande 
och slutligen affallande (jfr Tab. I. fig. 8—9). Hos Gr. setacea är favellan terminal på en särskild 



102 J. G. AGARDH, FLORIDEERNES MOREPHOLOGI. 

fruktgren (Harv. Phyc. Brit. tab. 184. fig. 6), emedan den öfverskjutande sterila delen nästan alltid 

fullständigt abortierar; måhända kommer den stundom till utveckling, i fall en figur hos HARVEY 
(1. c. fig. 7) kan tolkas på detta sätt. Hos Gr. corallina, der den ena tvillinggrenen synes ombildas 
till en lateral frukt, hvars af talrika lober sammansatta nucleus förekommer terminal inom sitt invo- 

lucrum (Tab. I. fig. 11), såg jag, vid ett genom frukten fördt längdsnitt, den till frukt ombildade 

grenens öfre ända ännu qvar (Tab. I. fig. 12), men här fullkomligt ombildad, man vore frestad säga 
fullkomligt aftynad emellan de rikligare utbildade fruktloberne. Hos Ptilota elegans trodde jag mig 

se det första anlaget till favellan i en pinnula, eller lateral utsvällning af något led, det 3:dje—4:de 
nedom spetsen af en pimna. I det den fertila cellen sväller mera ut och delas, medelst talrika gene- 

rationer af successiva dotterceller, antager den en allt mera terminal ställning; den sterila grenspetsen 

skjutes dervid allt mera åt sidan, stundom, för så vidt jag sett rätt, för att oblitereras, stundom för 

att till en början nästan hårlikt förlängas och derefter försvinna. Under det fertila ledet ombildas 

äfven de från närmaste led utgående pinnul&e, och bilda jemte nya, från paginalsidorne framkom- 
mande, det nucleus omgifvande involucret. Den mogna frukten förekommer sålunda terminal (Harv. 
Phyc. Br. tab. 1917), emedan den sterila ändan af den gren, som bär frukten, nästan redan vid fruk- 

tens första anläggning oblitererats. 

Favellan förekommer mera sällan enkel och odelad (kanske mest hos former af Ceramium) 

(Tab. III. fig. 22); vanligen består den af flera, mer eller mindre tydligt skiljda lober. Hos arter af 
Callithamnion med alternerande grenar förekomma ofta 2:ne lober samtidigt utvecklade, skjutande ut 
från rachis i olika riktningar (Harv. Phyc. Br. tab. 272, 125, 129, 136). Vid basen af dessa mera 

utvecklade och af mognande gemmidier utsvällande finner man dessutom mindre utvecklade, som i 
sin ordning sednare torde komma till utbildning (Tab. I. fig. 18 vid c och d). Hos andra arter med 
alternerande grenar synas flera mindre lober komma mera samtidigt till utveckling (Harv. Phyc. Br. 
tab. 5, 230, 231); men i synnerhet hos arter med mera utbildade involucrer (Harv. Il. c. tab. 242), 

omslutande till utseendet terminala frukter, äro de små ofta rundade loberne mera talrika — så hos 

Griffithsia-arter (Tab. I. fig. 11). Äfven här förekomma under de mera utvecklade loberne anlag till 
nya. Vid ett längdsnitt af en frukt af Gr. corallina har jag trott mig kunna urskilja — efter gem- 
midiernes olika utvecklingsstadier — 3—4 olika ålderskullar af gemmidier. Sannolikt framskjuter så- 

lunda lob efter lob, i den mån de fullt mogna gemmidierne, efter afbörden, successivt försvinna. 

När gemmidierne i den mognande favellan ligga lösare sammanbäddade, ser man dem stundom 

gruppvis så närmade intill hvarandra, att man väl torde kunna antaga att de samliggande uppkom- 
mit genom delning inom samma modercell, och i yngre lober påträffar man ock modercells-mem- 
branerne ännu qvar, och modercellerne i sin ordning omslutna af favellans allmänna ytter-membran 
(Tab. I. fig. 20 vid d). Inom olika moderceller torde än flera, än färre 'gemmidier förekomma, kanske 
oftast 3—4. Mellan delarne har jag stundom sett likasom ett sammanbindnings-rör, sannolikt mot- 

svarande en töpfelgång. Före delningen hafva modercellernes endochromer ofta en blekare färg; de 
delade gemmidierne en mera intensivt rosenröd. Jemför man äldre och yngre lober, så påtvingas 
man lätt föreställningen, att likasom de sista generationerne (gemmidierne) synas uppkomma inom 

dotterceller, som bildats inom sin modercell, så torde modercellerne hafva uppkommit såsom dotter- 

celler af en föregående generation, och att således favellan i sin helhet torde hafva uppstått under 
en fortgående celldelnings-process, ehuru delningarne till en början måhända ske i annan ordning 

än sedermera (Tab. I. fig. 20 vid b) 3). ; 

!') Förstoringen af modercellerne och delningen i dotterceller fortgår väl oftast successivt och utan afbrott, så att en ny gene- 
ration bildas i den mån modercellen uppnått derför nödig utbildning. Men stundom ser man delarne inom en lob vida större 
än inom andra (jemväl odelade). Jag har antagit dessa stora odelade celler vara moderceller af en äldre generation, inom 
hvilken den vanliga delningen uteblifvit. Dessa utmärka sig både genom sin storlek och sin form, i det de hvar för sig skjutit 
ut favellans membran, likasom de synas hafva ett mera kornigt endochrom och en blekare färg. Huruvida dessa förblifva 
sterila eller endast för tillfället äro hvilande till en sednare inträdande delning, torde vara svårt att bestämma. Hos Call. cru- 

ciatum har jag sett vissa lober af den stora favellan hafva detta utseende, andra som voro delade på vanligt sätt; och det 
torde sålunda icke kunna betviflas att de äro modificationer af samma organ. Ett liknande utseende företer stundom moder- 
cellerne inom den sammansatta sphaerosporan, när dessa före delningen förekomma starkare förstorade och knotigt utstående 
((Nolaa IG ing ND 
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Vid basen af favellan (Tab. I. fig. 17) eller dess särskilda lober (Tab. I. fig. 20 vid d) ser 
man stundom en eller flera mindre celler, som genom mindre intensiv färg och något olika form 
synas afvika från de andra, till gemmidier ombildade, hvilka måhända motsvara de placentariska 

celler, som hos högre utbildade frukter uppbära nucleus eller dess särskilda delar. Starkare utbil- 

dade torde dem motsvarande celler förekomma hos Ceramium rubrum, der jag sett dem med det 
utseende, som cellerne i det subhymeniala lagret hos högre utbildade frukter nästan alltid antaga 

(Tab. III. fig. 23, som visar ett tunnt längdsnitt af favellan). 

I afseende på den första anläggningen af favellan har jag hvarken trott mig finna den uni- 
formitet hos olika arter, eller ens hos samma art den bestämdhet i läge och utvecklingssätt hos den 
till frukt ombildade cellen, som man nu synes antaga skulle vara gällande hos Ceramieerne. Och 
måhända står härmed i samband det mycket vexlande läge och den olika sammansättning, som den 

utvecklade frukten företer hos olika arter äfven inom samma slägte. Hos några synas de öfversta 
lederne på en pinna icke gerna blifva initialer för fruktbildningen; de sitta i den yngre favellan 
stundom qvar såsom en åt sidan förträngd, stundom förlängd spets — likasom dylika abortierande led 
förekomma på spherosporbärande exemplar ofvanom den utvecklade spherosporfrukten. Hos andra 
arter bar jag trott mig se att äfven de öfversta cellerne (lederne) på den fruktanläggande pinnan 
kunna ombildas till lober i den mera sammansatta favellan. Om hos några fruktbildningens utgångs- 
punkt synes vara något visst led, så tror jag mig hos andra hafva sett att flera samtidigt, eller allt 

fera likasom successivt indragas i fruktbildningen, så att man måhända med någon rätt skulle kunna 
säga att nästan hvilka som helst celler på t. ex. Callithamniernes yngre grenar skulle kunna blifva 

utgångspunkt för ett fruktanlag. 

Hos Callithamnion ceruciatum, som har motsittande, ofta verticillerade grenar, är favellan ter- 

minal, omgifven af fera, mer eller mindre. sammansatta grenspetsar; den består af flera olika lober, 

hvilka syntes vara producter af olika grenar (Tab. I. fig. 20.c). Likasom den sterila stammen af- 
slutas af ett knippe af outvecklade, tätt intill hvarandra stälda, nästan packade grenar (apices ocellati), 
så torde de talrika loberne inom favellan motsvara ett dylikt knippe, hvars inre plumul&e blifvit fer- 
tila, under det de yttre utvuxit till involuererande grenar. Vid ett längdsnitt lyckades det mig af- 

skilja flera yttre lober (Tab. I. fig. 20 c) som syntes fullt utbildade, med de mognande gemmidierne 
sammanbäddade inom en slemmig gelatina; på en inre, och som jag antog yngre lob (Tab. I. fig. 20 d) 

syntes gemmidierne kanske något mera tydligt grupperade efter de moderceller, inom hvilka de bil- 

dats; och spår efter dessas slemmiga membraner syntes ännu här och hvar qvar. Den innersta och, 
så vidt jag sett rätt, sjelfva den axila delen inom den sammansatta favellan, utgjordes af ett parti 

(Tab. I. fig. 20 b), som synbarligen var betydligt mindre framskridet i utveckling, och som ofvanom 
stamledet syntes sammansatt af flera sammansmältande partier, sannolikt motsvarande en verticill af 

4 orenar, deraf under trycket af täckglaset endast 3:ne blefvo synliga. Hvardera af dessa var delad 

1 ett antal celler, 1 hvilkas radade anordning den ledade pinnulan måhända ännu kunde igenkännas. 

Denna första radade generation af moderceller syntes begynna delas i annan direction. Måhända 

kan det antagas att hvardera af de ingredierande pinnule sväller derefter allt mera ut, för att bilda 
en sednare generation af särskilda lober. På en grenspets af exemplar, som derjemte bar mognande 

faveller, såg jag stamspetsens öfversta led deladt i 4 celler, med de närmast underliggande lederne 
tydligen i mycket ungt tillstånd (Tab. I. fig. 20a). Under täckglaset skiljde sig delarne mycket 
tydligt. Huruvida denna bildning framställer ett tidigare, och i så fall sannolikt det första stadiet 

af den sedermera starkt sammansatta favellan, vågar jag icke afgöra. Ett par af de öfre grenarne 

hade en iögonfailande likhet med hvad som antagits utgöra Trichogynen hos Florideerne. 

Callithamnion polyspermum tillhör de arter med alternerande grenar, hos hvilka favellan synes 

utgöras af talrika samsittande lober. De särskilda loberne äro relativt små och rundade, men nästan 
knippevis framkommande från en förvriden rachis, bilda de tillhopa en större frukt (Harv. Phyc. Br. 

tab. 231). Sjelf har jag sett dem framkommande från flera olika led, hvilka hvardera ombildats lika- 

som genom en delning i mindre delar, till hvilka loberne synas bilda likasom yttre utskott (Tab. I. 



104 J. G. AGARDH, FLORIDEFRNES MORPHOLOGI. 

fig. 18). Ifrån de större lobernes nedre celler syntes nya utskott skjuta ut, för att bilda nya laterala 

lober. Måhända indragas sålunda led efter led i fruktbildningen, och nya lober skjuta fram för att 

ersätta äldre, som redan afbördat sitt innehåll. 

Hos en Callithamnion med alternerande grenar (sannolikt en form af C. tetragonum) påträf- 

fade jag frukter i ett mycket tidigt utvecklingsstadium. På en enkel pinnula var det näst nedersta 

ledet starkt utsväldt åt olika sidor och genom sneda diaphragmer deladt i flera celler, som torde ut- 

göra den första generationen af moderceller (Tab. I. fig. 16). Ofvanom det sterila ledet fortsattes 

pinnulan af flera sterila led, som syntes mig fullkomligt oförändrade. Någon annan trichogyn-appa- 

rat, än den sterila delen af pinnulan såg jag icke. Hos äldre exemplar af OC. tetragonum har jag 

sett favellan bestå af en eller ett par nakna lober, utgående såsom utskjutna delar från sidan af ett 

äldre led på en större gren, och samma led ofvanom frukten stundom bärande en steril gren (Tab. I. 

fig. 17). HaArverY (Phyc. Br. tab. 136. fig. 5) afbildar favellan hos C. tetragonum såsom bestående 

af 2:ne nästan terminala lober vid spetsen af en mindre gren. Måhända uppkomma dessa olikheter 

allt efter som den sterila spetsen af den fertila grenen oblitereras eller tillvexer; och allt efter som 

den tillvexer ofvanom det fertila ledet eller nedanom detsamma, medelst nya utskjutande grenar, skall 

den utbildade frukten synas anlagd på olika delar af vexten. 

Hos Callithamnion gracillimum, jemväl med alternerande grenar, har den utbildade favellan 

en relativt betydlig storlek och består af många, mer eller mindre tydligt hvar för sig utskjutande 

lober, hvilka likasom skyddas af flera densamma närmade grenar. På flera af mig jemförda fertila 

exemplar förekommo derjemte egendomliga trådar, hvilka än omgåfvo, än syntes framkomma likasom 

från det inre af favellan. Dessa trådar, som hafva ungefär samma tjocklek som yngre pinnulze, äro 

enkla och oftast oledade eller försedda med mycket förlängda led, med ett otydligare likasom här 

och hvar afbrutet endochrom; deras yttre membran syntes något slemmig och likasom ojemn på 

ytan. Till sitt utseende torde de närmast motsvara de förlängda grenspetsar, som PRINGSHEIM af- 

bildat (Morph. der Meer. Alg. tab. IV. fig. 1. d. e. och tab. VTI. fig. 1—2) hos Spermothamnmnion ro- 

seolum och tab. VIII hos Ptilota elegans. Vid nogare efterseende fann jag samma slags trådar på 

nedre delen af den sterila bålen; jag såg dem här mycket tydligt utgå vid basen af en gren, och 

ifrån nedre delen af ett led, följande stammen på ringa afstånd nedåt. Utan tvifvel motsvara de så- 

ledes de rotbildningar ”vattenrötter”, som här förut blifvit omtalade hos Callith. Borreri och som 

ännu starkare utvecklade förekomma hos OCallithamnier af afdelningen Spongoclomium. Om de så- 

lunda fungera som något slag af rottrådar, så kan det måhända ifrågasättas om de icke kunde hafva 

till function hos Call. gracillimum att tillföra den starkt utbildade favellan nödig närimg för dess ut- 

veckling. Äfven hos Spermothamnion roseolum och Ptilota elegans synas de förekomma i närheten 

af organer, som måhända tjena som fortplantningsorganer, och af PRINGSHEIM till och med anses ut- 

göra de nämnde arternes cystocarpier. I närheten af dessa organer såg PRINGSHEIM dessa trådar 

förekomma under en form, som mycket erindrar om den sedermera, såsom ett af Florideernes vig- 

tigaste organ i anspråk tagna trichogynen (Pringsh. I. c. tab. VS ön AD, Or DA HZ, NH) OM 

de hafva äfven af THURET och BORNET blifvit såsom sådane förklarade. Men PRINGSHEIM såg dem 

äfven förekomma under form af en mera förlängd tråd (Tab. V. fig. 10) och han synes icke hafva 

hyst något tvifvel om att dessa i samband med fortplantningsorganet bildade kortare trådar voro af 

samma natur, som de längre, hvilka hos samma vext ofta afsluta de sterila grenarne. Vid under- 

sökning af yngre grenar på de favella-bärande exemplaren af Callith. gracillimum påträffade jag 

äfven yngre plumule, hvilka enligt mitt förmenande måste anses såsom de begynnande anlagen till | 

blifvande favelle (Tab. I. fig. 19). Pinne på dessa plumule voro delvis ombildade, så att de nedre | 

lederne voro delade i talrika mindre delar, den öfre delen (af pinnulan) ofta tvärt tillbakaböjd, och 

antingen äfven i sin helhet delad på samma sätt, eller spetsen utdragen till en längre tråd med | 

slemmigare yttre membran och de inre lederne förlängda och otydligare. HFlera eller färre af de | 

öfre pinnulx voro på detta sätt ombildade, hvardera sannolikt motsvarande en lob i den blifvande | 

favellan. Då allt flera hvarandra närmade plumule torde indragas i fruktbildningen, uppstår väl | 

slutligen den relativt stora favellan, sammansatt af talrika men små, från hvarandra mer eller mindre | 
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tydligt skiljda lober. HaArvEY (Phyc. Br. tab. V.) uppgifver att favellan hos C. gracillimum utgår 

ifrån någon af de större grenarne; sjelf har jag trott mig se den fästad lateralt vid en större, 
stundom tvärt afbruten sidogren. Måhända kan det antagas att under det yngre plumulae ombildas 
till frukter på flera sidogrenar, utvecklas hufvudgrenen vidare, och att dennas öfre del stundom sitter 
qvar, stundom abortierar, sedan vextkraften likasom uttömts af allt flera till frukter ombildade plu- 

mulxe. Under denna fortgående utveckling förlängas väl äfven rottrådarne, som utgående från om- 

bildade plumul&e måste få utseendet af att framkomma från det inre af den stora sammansatta frukten. 

Hos Callithamnion, Ptiilota och Ceramium har det synts mig vara genom fortgående cell- 
delning som mnucleus bildas; och de nya delarne (dottercellerne) synas utveckla sig inom den: före- 
gående modercellens egna, men vidgade gränser. Hos Griffithsia torde förhållandet vara i någon 
mån olika. Likasom inom den sterila bålen lederne, ehuru anlagda genom en delning af moder- 

cellen, framträda såsom utskjutna ur sitt moderled, och fullbildas nästan helt och hållet utanför dess 

gränser, så har jag ock i det unga fruktanlaget trott mig se dottercellerne likasom skjutas ut ur den 
modercell, inom hvilken de anlagts. Gör man ett tillräckligen tunnt vertical-snitt af frukten hos Gr. 

corallina, så finner man denna sammansatt af talrika lober, i olika utvecklingsskeden, de yngre nedan 
om och innanför de äldre, och de olika utvecklingsstadierne tydligt nog skiljande sig ifrån hvarandra 

genom olika utseende. Uti de yttre och äldre loberne består den omslutande membranen af ett 
mera slemmigt hylle, inom hvilket de rundade eller något kantiga gemmidierne synas utan synbar 
ordning sammanbäddade; tryckte under täckglaset kan man få se dem sins emellan förenade genom 
ett utdraget täpfelrör (Tab. I. fig. 13 e). Uti något yngre lober syntes innehållet utgöras af dicho- 
toma trådar, hvilkas leder syntes förenade med tillrundade ändar; det basala led, derifrån trådknippet 
syntes utgå, var något gröfre och syntes bilda likasom en stam till de öfre grenarne (Tab. I. fig. 
13 c och d). De yngsta loberne syntes utgöras af enkla celler, inom hvilka endochromet först 
syntes likasom hopviket, med flikarne utskjutande i 2:ne lober (Tab. I. fig. 13 a); den nedre delen 
af detta flikade endochrom synes snart ombildas till ett slags stamcell; flikarne delas åter på samma 
sätt (Tab. I. fig. 13 b) och bilda de dichotoma trådarne i det följande stadiet. Sjelfva den terminala 
orenspets — hvilken såsom stam kan anses uppbära alla de olika loberne — trodde jag mig se i den 

verticalt genomskurna fruktens innersta och axila del (Tab. I. fig. 12). Alla dessa yngre delar, 
knapt urskiljbara utan under stark förstoring, hade den i grått eller gult svagt stötande färg, som 
mycket unga delar hos Florideerne gerna antaga, under det de äldre loberne utmärkte sig genom 

sitt intensivt rosenröda innehåll. 
Jemte den normala favellan har man hos vissa Callithamnii-former beskrifvit väsendtligen olika 

organer, hvilka man ansett såsom för dessa arter egendomliga frukter; och på grund af denna af- 

vikande frukt har man ansett sådana former böra utgöra egna slägten, om icke familjer. För min 

del vågar jag tro att dessa slutsatser måste upptagas med mycken varsamhet, och i flera fall torde 

det kunna sättas i fråga om de beskrifna frukterne böra anses såsom en modification af cystocarpiet. 

Det har ofvanför blifvit antydt, att i icke mogna faveller man stundom ser flera gemmidier, 

stundom tydligen 4, ligga tillhopa inom en modercell. Uti detta tillstånd kan en favella visa en 
sådan öfverensstämmelse med ett visst utvecklingsstadium af den hos flera arter förekommande sam- 
mansatta spherosporan, att man lätt kan misstaga den ena frukten för den andra. Hos Callith. fru- 

ticulosum (Tab. I. fig. 15 a—c) har jag sett spherosporan, i stället för att som vanligt begränsas af 
en jemn spherisk eller något oval yttre membran, stundom svälla ut, så att hvarje af spherosporans 

4 delar, som derjemte äro större än vanligt, skjuta ut hvar för sig, såsom en hemispherisk upphöj- 

ning, under den yttre membranen, som antager form derefter. Hvarje af dessa nästan spheriska, 

men genom trycket mot hvarandra något kantiga delar, i stället för att sjelfva utgöra en spora, blir 

modercell för en ny delning i 4 dotterceller, inom hvilka derefter sporerne bildas. Efter moder- 

cellernes resorbering ligga de (efter 2:ne generationer af moderceller) bildade sporerne tillhopa inom 
spherosporans yttre membran och bilda nu hvad som i den beskrifvande algologien blifvit kallad en 

sammansatt spherospor. Sådane sammansatte spherosporer förekomma jemte de enkla (normala) 
14 
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icke blott hos OCallithamnier, utan äro äfven observerade hos Ptilota och hos Ceramium (C. Des- 
longchampii), måhända äfven hos Champia — således hos grupper, som äro från hvarandra till en del 
vidt åtskiljda, men hvilka bilda hvar för sig mycket naturliga slägten. Dessa organer kunna 1 sitt 

utbildade skick mycket lätt misstagas för faveller, och hafva äfven så blifvit tolkade (Aresch. Phycece 
Scand. tab. IV. F.) hos Callith. Hookeri, och af PRINGSHEIM (Morph. der Meer. Alg. tab. VIII. fig: 

2—7) hos Ptilota elegans. Beviset för den verkliga naturen af dessa frukter har man deruti, att på 
samma exemplar, som bär den förmenta favellan, påträffar man ofta normalt utbildade spherosporer. 
På andra exemplar finner man faveller af vanlig form, stundom tydligt förekommande på annat ställe 

af vexten. 
De knippen af perlbandslika trådar med intensivt färgadt innehåll, som hos Oallith. seiro- 

spermum och några närstående arter förekomma på de öfversta grenspetsarne, har man jemväl an- 

tagit utgöra en cystocarp-frukt, uppkommen genom en egen utbildning af favellan (jfr Zanardini 
Icon. Adriat. tab. XI). Huru anslående denna tydning ock må vara, helst då man jemför de ofta 
i spetsiga lober utskjutande faveller, som förekomma hos t. ex. OC. Byssoides, OC. laricimwn (Harv. 
Phyc. Austr. tab. 22), så torde det dock kunna antagas att den är oriktig, då på seirospor-bärande 
exemplar normalt utbildade spherosporer jemväl förekomma. Hos C. seirospermum finnas dessa nor- 

mala spherosporer på en smalare, af ett enda led bestående stjelk, lateralt utgående ifrån grenarne, 

sålunda som ÅRBSCHOUG (Phyc. Scand. tab. IV. G.) aftecknat dem. HARVEYS uppgifter om seiro- 
sporan äro i hans olika arbeten icke fullt öfverensstämmande. Uti Phyc. Brut. tab. XXT. uttalar 
han i bestämda ord att seirosporans leder sjelfve blifva till sphaerosporer, som äro triangelformigt 
delta, men de delade spherosporerne afbildas fria och hvar för sig. Uti Nereis Bor. American. upp- 
gifver han, att han icke sett egentliga spherosporer (framkommande hvar för sig och delade?). Må- 

hända har HARVEY missförstått någon annans observation af verkliga spherosporer, och ansett dessa 
såsom delar af seirosporan. ÅARBESCHOUG angifver spherosporan genom ett transverselt diaphragma 

delad i 2:ne delar och förmodar den blifva eruciat delad. NZzGEui uppgifver (Morph. der Ceram. 

p. 365) att några exemplar af Callith. sevrospermuwm hafva ”disporer”, andra ”tetraedriska tetrasporer”. 
Sjelf har jag endast sett triangelformigt delta spherosporer, sådane jag nyss beskrifvit dem, på 
samma exemplar som vid grenspetsarne bära seirosporer. 

Det är 1 synnerhet hos några arter, hvilka stå nära eller utgöra hvad man fordom kallade 

Callithamnion repens, som man trott sig finna cystocarpier, hvilka mycket afvika ifrån de normala 
favellerne. Sålunda afbildas hos BOrnNEtT och THURET (Not. Algol. tab. VIIT. fig. 4—5) en frukt, 
som de (pag. 24) uppgifva såsom cystocarpiet af Callithamn. Turneri. Af flera skäl synes det mig 
böra ifrågasättas huruvida detta är förhållandet. Redan i Phycol. Brit. tab. 179 har FIARVEY af- 
bildat hos C. Turneri en frukt, som omisskänneligen är en normalt bildad favella; och af en och 

annan i beskrifningen tillagd detalj synes framgå, att figuren grundar sig på egen observation. Den 
utbildade favellan är här terminal på spetsen af en kort gren och omgifven af ett involuerum, hvars 

grenar knapt öfverstiga favellans höjd. Hos BORNET och THURET består det så kallade cystocarpiet 
af en mängd hvar för sig utskjutande, relativt stora spheriska ”sporer”, hvarje omgifven af sitt peri- 
sporium. Hela denna nucleus synes hvila snedt vid öfre delen af en gren, hvars nedre sidogrenar, 

föga ombildade och betydligt öfverskjutande frukten i längd, böja sig ikring frukten. På exemplar 
såväl ifrån Frankrike som England. som blifvit benämnda ”C. Turneri med faveller”, har jag sett 

med denna beskrifning fullkomligt öfverensstämmande bildningar; och redan i Spec. Algar (Vol. 11. 

p. 21) hafva dessa frukter blifvit beskrifna efter exemplar. som jag hänfört till Call. roseolum; men 
med uttaladt tvifvel, huruvida de icke snarare utgjort egendomligt utbildade spherosporer. Under- 
söker man nu sådane exemplar något nogare, så finner man utom sådane grenar, som inom föga 
förändrade och förlängda involucral-grenar bära en stor mängd af de likasom ifrån en basal-placenta 
tätt utskjutande ”sporerne”, derjemte likasom yngre och mindre förändrade grenar, på hvilkas insida 

sitta radade små korta grenar, som ofta bestå af ett enda led och till utseende liknande spherosporer, 

men odelade. Stundom har jag sett en af de mnersta bland dessa — närmast axillen, så vidt jag 
sett — betydligen förstorad, likasom antydande en vidare utveckling, På de fruktbärande exemplaren 
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bland de öfre grenarne såg jag fera, hvilkas stamspetsar voro tydligen utsvällda, klubblika eller af- 

länga, och det inre deladt högst oregelbundet i talrika delar; stundom syntes den sålunda ombildade 
rachis afslutas af en mycket tunnare spets, som tydligen utgjorde dess öfversta led eller leder, hvilka 

icke svällt ut på samma sätt som de nedre. Det torde vidare förtjena anmärkas, att sådane exem- 
plar synbarligen vuxit på muddiga localer, och att grenarne ofta synas öfverdragna med främmande 
ämnen. För mig tedde sig det hela såsom antydande ett sjukligt tillstånd, under hvilket man kunde 
föreställa sig att vexten har en benägenhet att på olika sätt skjuta ut i nybildningar eller knoppar(?), 

som möjligen kunna fungera som fortplantningsorganer, men som derföre icke motsvara de normala 
frukterne. Ett genomsnitt af en af de utbildade frukterne visade de så kallade sporerne inåt för- 
längda i en conisk spets, likasom voro de redan stadda i groning: och från en frukt, som svagt 

trycktes under täckglaset, såg jag ”sporerne” lossna omgifna af sitt perisporium. Uti detta tillstånd 

såg jag sporan ega en intensivt röd färg, vida starkare än i öfriga delar af vexten. Till dessa di- 
rekta egna observationer skall jag tillägga några hänvisningar till hvad andra observerat. 

De utsvällda rachides, som jag observerat hos exemplar af CO. Turneri, vågar jag antaga mot- 
svara liknande bildningar, som PRINGSHEIM afritat såsom yngre cystocarpier hos Spermothamnion 

roseolum (Morph. der Meer. Alg. tab. IV-—V). De jag såg voro mera långsträckta, ofta nästan klubb- 

formiga, som det tycktes bestående af flera ursprungliga led, hvilka än hvar för sig voro oregel- 
bundet delade, än med olika leders delar sammansmältande. De hade en blek färg, icke antydande 
en del stadd i frisk tillvext: i öfrigt temligen väl motsvarande PRINGSHEIMS figurer (Taf. V. fig. 13 
m. fl.). Likasom PRINGSHEIM såg att från det sålunda bildade fruktanlaget de aflånga kroppar skjuta 

ut, som han afbildat Taf. VI. fig. 1 och 2, så vågar jag anse de som sporer af BoRNET och THURET 

angifna spheriska kropparne uppkomna ifrån hvad jag antagit vara stamspetsar i ett sjukligt tillstånd. 

Men det förtjenar väl anmärkas, att det af PRINGSHEIM afbildade exemplaret bär på olika grenar 
dels tydligt utbildade och delade spherosporer, dels de organer som af PRINGSHEIM tolkats såsom 
ett nytt slag af cystocarpier. Jag vill visserligen icke bestrida möjligheten, att de båda olika frukt- 

slagen (spherosporer och cystocarpier) kunna förekomma på samma individ; men jag har redan 
ofvanför antydt, att detta, så vidt hittils kändt är, förekommer endast såsom mycket sällsynt undan- 

tag. Den omständigheten, att PRINGSHEIM observerat de båda fruktslagen på samma individ, synes 
mig lemna ett mycket starkt skäl att misstänka det de ovanliga cystocarpierne voro en missbildning 
om icke af de vanliga spherosporerne, åtminstone af delar som förekomma på exemplar som skolat 

utbilda sådane. 
Hos Callithamnion elegans beskrifva BORNET och THURET (Not. Algol. p. 32. pl. X. fig. 6—7) 

en frukt, som de angifva såsom en favella; de anmärka att denna både till sin utveckling och defi- 

nitiva form öfverensstämmer med favellan hos Ptilota elegans; likasom spherosporer och antheridier 
hos de båda arterne sägas visa tydliga öfverensstämmelser. Frukten hos Callith. elegans, såsom va- 
rande en favella, skulle just derigenom skilja sig från frukten hos Spermothammion. Sjelf har jag 
icke sett något cystocarpium hos C. elegans, och jag kan således icke efter egna observationer yttra 

mig öfver dess beskaffenhet. Men att dömma af de lemnade figurerne synes det mig väl kunna 
sättas i fråga om denna frukt verkeligen bör betraktas såsom en favella; jemförd med favellan hos 

Piilota elegans (jfr Harv. Phyc. Brit. tab. 191), förekommer den mig icke heller dermed väl öfver- 
ensstämmande. 

Jag har med dessa anmärkningar velat påpeka, dels att de antydda frukterne icke enligt min 
uppfattning synas vara modificationer af cystocarpiet, dels, att om de utgöra normala modificationer 

deraf, de dock synas mig väsendtligen afvika ifrån Ceramieernes normala faveller. De agglomera- 
tioner af så kallade sporer, hvilka förekomma hos OC. Turneri, och som jag sett allmänt förete en 
inre coniskt tillspetsad ända, och som lätt skiljas ifrån hvarandra omslutna af sina perisporier, torde 

väl kunna antagas såsom något slag fortplantningsorganer, hvilka hafva benägenhet att redan på 

modervexten komma till utveckling. Men om de dervid icke skiljas ifrån sitt perisporium, synes 
mig detta antyda att de utgöra snarare delar af modervexten (af en knopp) än att de äro producter 

deraf. Med icke mindre skäl synes det mig kunna ifrågasättas huruvida de ifrågavarande frukterne 
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snarare kunna jemföras med Wrangelieernes nucleus. Enligt min uppfattning finnes der mycket be- 
stämda olikheter mellan Wrangelieernes gemmidiitrådar och de utskjutande delar, som förekomma 
hos de här ofvan omnämnda formerne. Jag känner icke heller hos andra Florideer något cystocar- 
pium med den bildning, som skulle förekomma hos Spermothamnion. 

2. -Hos Cryptonemee (Tab. IV. fig. 10a. Tab. V. fig. 6. Tab. VI fig. 8. Tab. VIL fig. 2. 
Tab. VIII. fig. 7 & 9 a. Tab. IX. fig. 10—11) torde cystocarpiets nucleus närmast öfverensstämma 
med Ceramieernes favella: den synes nemligen bestå af en stor mängd rundadt kantiga gemmidier, 

som utan synbar ordning ligga sammanbäddade uti och omgifna af en mer eller mindre samman- 
hållande genomskinlig gelatina. Men 1 stället för att favellan hos Ceramieerne förefinnes såsom ett 
yttre organ, så är nucleus hos Cryptonemee inbäddad inom bålen. Hos Rhodymeniaceerne, hvilkas 
frukt möjligen torde kunna betraktas såsom en högre utveckling af Cryptonemeernes, hvilar nucleus 

på ett mera utbildadt placentariskt underlag, och omslutes af ett särskildt pericarpium. I stället för 
att hos Gigartinee nucleus ligger nedsänkt i det inre lagrets mera centrala del, så förekommer den 
hos Cryptonemee nästan på utsidan om det inre lagret, eller i en zon som utgör gränsen emellan 
det inre och yttre lagret i bålen (Tab. IV. fig. 6 och 11. Tab. VL fig. 5. Tab. IX: fig. 10). På 
detta sätt får hos Cryptonemee hvarje paginalsida likasom sina egna frukter, under det att hos Gi- 
gartinee den stora frukten sväller nästan lika ut åt båda: IL stället för att nucleus hos Gigartineerne 

är sammansatt af flere nucleoli, som mer och mindre skiljas af sterila elementer, så är den enkel 

hos Cryptonemee, för så vidt som sterila delar här icke åtskilja olika grupper af gemmidier. 
Hos de flesta af UCryptonemeerne synas frukterne kunna komma till utveckling på hvilken 

som helst del af bålen; endast den nedersta torde oftast finnas steril, äfven på annars rikt frukt- 

bärande exemplar. Sällan synas frukterne framkomma endast på vissa fertila fläckar (AHodes), eller 

begränsade till vissa sednare utbildade blad (Cryptonemia), eller grenar (Polyopes), men hvilka i 
öfrigt knapt skilja sig ifrån de sterila. Hos Thammoclonium, som hos några arter har den sterila 
bålen betäckt af vårtlika och taggiga utvexter, men hos andra har den nätlikt genombruten, utbildas 

frukterne i särskilda bladlika utskott (Tab. IX. fig. 1. 5 och 3), spridda här och hvar på grenrarne, 
eller samlade 1 rosetter, ofta förekommande vid grenspetsarne; dessa fertila blad hafva annan form 

och sakna vissa characterer, som utmärka de sterila delarne. 

På de fertila ställena ligga frukterne insänkta i bålen, likasom upptagne inom der utbildade 

små crypter, hvilka vid ett genomsnitt oftast synas belägne i samma zon — på gränsen emellan det 
inre och yttre lagret; hos några (Pachymenia, Polyopes Tab. VI. fig. 5) synas vissa crypter djupare 
insänkta än andra; uti sådane fall har jag trott mig se att de inre omsluta äldre frukter än de yttre, 

och jag har trott mig kunna antaga att hos dessa slägten nya generationer af frukter successivt an- 

läggas, under det att bladet tillvexer i tjocklek och gränsen emellan det inre och yttre lagret der- 
under framskjutes. HFörblifva de äldre crypterne på sin plats, skola de förekomma djupare insänkte 
än de yngre, som utbildas vid den framflyttade gränszonen. Hos Oryptonemia sväller frukten mera 
ut, och det omslutande lagret höjer sig till nästan ett yttre pericarpium (Tab. VIII. fig. 7). 

Vid ett verticalt genomsnitt af den fruktbärande eryptan ser man de omgifvande lagren till 
structur knapt afvikande från den de hafva i sterila delar; ifrån alla sidor af den nedåt vidgade eryptan, 
omslutes den af det corticala lagrets närmaste trådar, som utåt böjande sig mera, och convergerande 

mot hvarandra, lemna endast en trängre carpostomii-kanal fullt öppen (Tab. IV. fig. 10 a, Fig. 12 a. 
Tab. VI. fig. 6. Tab. VIL fig. 2); på den carpostomiet motsatta sidan finnas åtminstone i fruktens 
yngre tillstånd en eller flera basala celler, som synas uppbära nucleus (Tab. IV. fig. 10. 13. 14. 
Tab. VI. fig. 7-8), motsvarande andra Florideers mera utbildade placenta. Har snittet gått utanför 
den centrala delen af nucleus, så skall denna synas vara utan fäste, likasom den låge fritt inom 

cryptan (Tab. V. fig. 6). Hos några af Cryptonemeernes slägten, som torde kunna anses såsom de 
högst utbildade, omgifves nucleus af ett särskildt, mer eller mindre utbildadt lager af ombildade 

trådar; hos Grateloupia förekommer detta såsom ett den mognande nucleus på alla sidor omgifvande 

stratum circummucleare, bestående af tätare förgrenade och anastomoserande trådar (Tab. VIL fig. 2 
och 7); der trådarne närma sig carpostomiet utlöpa de i blindändar (Tab. VIL fig. 8), som på in- 
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sidan befransa dess inre kanal. Hos Polyopes förekommer ett måhända motsvarande lager (Tab. VI. 

fig. 11), men svagare utveckladt, och i den mognande frukten kanske icke alltid lika märkbart. Hos 

Cryptonemia (Tab. VIII fig. 7) ligger nucleus inom det yttre och mera vidöppna pericarpiet om- 
sluten af ett lager ombildade trådar, som med sina förlängda slemmiga ändar utlöpa mot carpostomiet. 

Den mognande nucleus är nästan alltid tillrundad och sammanhållen af en mer eller mindre 
fast gelatina. Sällan har jag sett den något utdragen i lober (Tab. VI. fig. 8): hos Grateloupieerne 
har den kanske i allmänhet icke den bestämda begränsning som hos öfriga Cryptonemeer. Måhända 
beror skillnaden derpå att den omgifvande gelatinan här lättare upplöses (på exemplar som en gång 
varit torkade), och de derigenom fria gemmidierne lättare föras ur sitt läge och kringspridas på object- 

olaset. Sjelfva gemmidierne äro rundade eller genom trycket mot hvarandra något kantiga. Uti 
den fullmogna nucleus synas de utan synbar ordning sammanbäddade, likasom endast sammanhållne 

af den omgifvande slemmiga pelliculan (Tab. IV. fig. 10a. Tab. V. fig. 6. Tab. VIII fig. 7). Har 
man med skarp knif fått ett väl lyckadt vertical-snitt, helst om detta svagt pressas af täckglaset, kan 
man få se gemmidierne sammanhängande, likasom i förgrenade trådar (Tab. IV. fig. 10 b. Tab. 
V. fig. 4. Tab. VL fig. 9). Är frukten icke fullt mogen kan man få se de inre och nedre lederne 
i dessa trådar icke fullt lika med de yttre och öfre; de yttre utgöras af klumpar af gemmidier (Tab. 

IV. fig. 13 och 14. Tab. V. fig. 4). under det de inre och nedre utgöra likasom de sterila stammled, 

som uppbära hvardera sin grupp af gemmidier. Här och hvar påträffar man ock gemmidii-grupper 
ännu så sammanhållne inom trådarnes leder, att de tydligen visa sig hafva uppkommit genom dessas 
delning (Tab. IV. fig. 12 a. fig, 13. Tab. V. fig. 5c. Tab. VIL fig. 10). Det kan således, såsom 

det synes mig, knapt vara något tvifvel om att nucleus utbildas genom en fortgående delning af 
moderceller, hvilkas membraner öfvergå till den slemmiga massa, deruti gemmidierne likasom inbäd- 
das, och hvaraf hela nucleus slutligen synes omsluten. Hos Halymema UWigulata, der gemmidierne 

Synas omslutna af en tjockare och segare pellicula, har jag trott mig deruti kunna särskilja en tem- 
igen tydlig stratifiering. Vid tillsats af jod synes den genomskinliga gelatinan icke märkbart färgas. 

De inre celler inom mnucleus, hvilka såsom stammar uppbära de yttre gemmidi-grupperne, 
torde väl motsvara de inre placentariska cell-stammar, som t. ex. hos Rhodophyllee bära de skiljda 

loberne; men i stället för att hos dessa sednare dessa celler persistera såsom sterila, öfvergå de väl 

hos Cryptonemeerne oftast sjelfve till gemmidii-bildande moderceller, och samtliga gemmidierne 
komma sålunda att bilda en enda mera homogen nucleus. Stundom har jag sett de placentariska 
cellerne inom nucleus mera nätlikt sammanbundne, anastomoserande med utdragna spetsar (hos Gloto- 
siphonia Tab. IV. fig. 14); vid tillsats äf Chl.-Z.-Jod antogo dessa celler en mycket ljusgul färg, 
under det gemmidierne blefvo bruna eller slutligen blånande. 

Om det första anlaget till nucleus är det utan tvifvel vida svårare att få säkra observationer, 

enär det icke alltid är lätt att finna fullt tydliga mellanstadier. Hos Nemastoma och Lygistes (Tab. 

IV. fig. 10) har det mognande cystocarpiet den ofvan angifna vanliga structuren hos Cryptoneme2. 
Uti den icke fullt mogna nucleus af Nem. cervicormis har jag sett moderceller omslutande halfmogna 

gemmidier (Tab. IV. fig. 4). På exemplar, som derjemte bära mera utvecklade nuclei, har jag sett större 
ovala celler, mycket liknande den odelade spherosporan hos en Callithamnion, stundom utgörande 
slutledet på en af det corticala lagrets trådar (Tab. IV. fig. 5 a), men oftast omgifven af en umbella 
af sterila trådar (Tab. IV. fig. 5b, fig. 950). Inom sin pellucida membran omsluta dessa ett inten- 
sivare färgadt endochrom. Vid tillsats af Chl.-Z.-Jod blir endochromet i de omgifvande trådarne 
ljusgult, i de omnämnda större ovala cellerne guldgult eller gulbrunt, under det de mognande gem- 
midierne såsom vanligt blifva mörkare, något blånande. Oaktadt dessa ovala celler förekomma i 

mängd, har jag ytterst sällan, och då endast otydligt, sett någon delad i en öfre och en nedre del. 
Huru sannolikt det kan synas att dessa celler utgöra ur-moderceller till nucleus, så torde dock säll- 
syntheten af en begynnande delning tala deremot. Någon trichophor-adparat, som kunde anses till- 
höra eller stå i samband med desse celler, har jag icke lyckats få se. Men deremot har jag sett 
mycket fina trådar här och hvar förena det corticala lagrets olika knippen, stundom utskjutande 

såsom ett nästan osynligt hår utanför cortical-lagret. Den basala adparat, som BORNET angifver 
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för sådane hårlika bildningar hos Nemast. margwifera Pl. XVI. fig. 2, lyckades det mig icke 

heller få se. 

Hos olika arter af Halymenia synes nucleus vara fästad och måhända äfven utbildas på något 

olika sätt. Hos H. Floresia synes på de ställen, der frukten kommer till utveckling, det corticala 

lagret på insidan likasom förstärkt af några rader af celler, som sins emellan sammanbindas genom 

anastomoser; i midten lemna dessa sig emellan en kort carpostomii-kanal, som sedd utifrån visar sig 
såsom en tydlig öppning, begränsad af mot mynningen convergerande celler. Hos H. ligulata har 

jag icke sett något carpostomium. Enligt THURET och BORNET skall en öppning förefinnas på yttre 
sidan om de celler, som synas uppbära nucleus. Frukterne äro nemligen här utgående ifrån det cor- 
ticala lagrets till en fastare membran förenade celler (Tab. V. fig. 4), och de lober af nucleus, som 

de uppbära, synas radiera mot det inre af frons. Hos H. floresia radiera de deremot utåt mot det 

här befintliga carpostomiet. Det första anlaget till nucleus har jag trott mig se hos H. ligulata ut- 

göras af en rundad cell, uppburen af en kort stjelk, som är fästad vid ytterlagrets celler (Tab. V. 

fig. 5 a) och omgifves af ett glest knippe af ledade trådar, som sednare böja sig convergerande kring 
den svällande frukten. Denna modercell har jag sett delad i 4 eller kanske flera (fig. 5 b) celler, 

hvilka torde derifrån skjuta ut hvar för sig och bilda anlag till olika lober (fig. 5c). Inom dessas 
till leder utskjutna dotterceller fortgår delningen vidare, tills den nära mogna nucleus får den an- 

gifna formen (Tab. V. fig. 4). Hos H. floresia har jag deremot trott mig se det första anlaget till 
nucleus inom ett knippe af nätlikt förenade trådar; nätets leder utgöras till en början af korta celler, 

som utskjuta 1 spetsar, hvarmed de såsom än yngre kanske sins emellan anastomosera; sednare för- 

längas cellerne till långsträcktare leder (jfr Tab. V. fig. 7a och b) och de sålunda bildade trådarne 
betäcka endast glest det inre anlaget till nucleus. Detta såg jag här bildadt af några få större celler 

(kanske ursprungligen en enda) ställda öfver hvarandra och fyllda af ett mörkare endochrom; antag- 
ligen blifva dessa till moderceller för nucleus: och äfven de tycktes förenade genom utdragna spetsar. 
Uti ett sednare stadium såg jag några begynnande lober till nucleus upphängda vid förgrenade trådar. 
Sannolikt öfvergå de imre af modercellerne till de trådlika stammarne, under det de yttre genom re- 

peterade delningar utbilda loberne. 

Redan KUTzZInNG har lemnat en framställning af nuclei-bildningen hos Hal. ligulata (Phyc. 

Gener. tab. 74. I), hvarmed mina observationer på det närmaste öfverensstämma. BORNET och 

TEURET (Not. Alg. tab. XIV och XV) framställa utvecklingen på ett mycket afvikande sätt. Det 

af dem beskrifna procarpiet, trichophor-adparaten och den procarpiet omgifvande ”calotte” som skulle 

constituera placentan, har jag icke sett. Enligt en föregående uppgift skulle befruktningen ega rum 
medelst ”tubes conducteurs”, liknande dem som THURET afritat hos Dudresnaja; detta har i det sed- 
nare arbetet blifvit återkalladt. De säga nu att det hos H. ligulata ofta händer att procarpierne icke 
utveckla sig reguliert, de öfvergå till vanliga vegetativa celler: trichogynen antager betydliga dimen- 

sioner, cellulen för trichophor-adparaten betäckes af långa tunna och genomskinliga trådar, som ut- 
breda sig stjernlikt i det inre af frons. Dessa trådar tror jag mig också hafva sett, utan att hafva 

vågat tillskrifva dem den angifna betydelsen. Af de trådar. som genomkorsa den inre håligheten af 

den mer eller mindre utsvällda bålen, har jag sett några gröfre, temligen regelbundet ledade och 

omslutande ett mera utveckladt endochrom; andra finare, med otydlig eller oregelbunden articulation, 

och med ett endochrom inom det inre trånga röret, som synts mig mera ojemnt. Jag har trott mig 

se dessa trådar utgå ifrån de något större celler, som förekomma på gränsen emellan det inre och 

yttre lagret, och kanske sammanbindande flera dylika celler med hvarandra. Trådar, som jag antagit 

vara af samma slag, har jag sett hos Lygistes (Tab. IV. fig. 9 b), hos Schizymenia (Tab. IV. fig. 
12 a), hos Gloiosiphonia (Tab. IV. fig. 14), hos Grateloupia (Tab. VIL fig. 4 och 6 vid Ah). Hos 

Gloiosiphomia har jag i öfre och yngre delar sett de dessa sammansättande trådarne lätt nog skiljda 
från de mycket finare, som i äldre delar nästan uteslutande bilda det inre lagret af bålen. HFlertalet 

af dessa fina trådar torde i öfre delar synas fortlöpa närmast den axila tråden; i äldre mest innanför 

det corticala lagret. I närheten af de knippen, som ombildas till nucleus. ser man dem ofta före- 

komma, fortlöpande såsom inre (Tab. IV. fig. 14); stundom har jag sett en hårlik fortsättning till 
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någon at knippets trådar (Tab. IV. fig. 15), som jag antagit vara en begynnande tråd af samma slag. 

Det har förefallit mig som dessa trådar närmast voro jemförliga med de hyphalika trådarne hos Ste- 
nocladia, der de än tydligare äro en sednare bildning och starkast utvecklade i äldre delar. 

Hos Gloiosiphonia har jag på den öfre, till utseendet sterila delen af en gren, som nedtill var 

knotigt utsvälld af mognande frukter, sett inre knippen af kortare perlbandslika trådar (Tab. IV. fig. 
15 och 16), hvilka jag antagit utgöra tidigare anlag till nucleus. De nedre lederne i dessa knippen 

torde väl öfvergå till de placentariska celler, som man uti icke fullt mogna frukter ännu ser upp- 
bärande nucleoli (Tab. IV. fig. 14). Emellan dessa trådar ser man några celler fyllda med ett rik- 
ligare endochrom, än odeladt än deladt, delarne än tydligare inbäddade inom modercellens membran, 

än utskjutande denna i olika riktningar förekomma de mera som grupper af gemmidier. Vid tillsats 
af Chl.-Z.-Jod såg jag delarne, de yngre lika väl som de mognande gemmidierne, antaga en i brunt 
eller blått stötande färg. 

Hos Polyopes har jag sett det mycket unga anlaget till nueleus utgöras af ett knippe fina 
perlbandslika trådar, utgående ifrån Hera skiljda placentar-celler (Tab. VI. fig. 6). Ett icke mycket 
sednare stadium (Tab. VI. fig. 7) visade någon skillnad emellan de yttre trådarne, som likasom con- 
centriskt böja sig kring den inre delen och på hvilkas utsida nya grenar tillkommit, och de inre trå- 

darne, bland hvilkas leder ett och annat svällt mera ut än de andra; antagligen ombildas allt flera 

leder på detta sätt, utgörande moderceller för den begynnande gemmidiibildningen. Under ett mog- 
naden närmare föregående utvecklingsstadium ser man nucleus bestå af färdiga gemmidier. blandade 

med moderceller i olika delningsskeden (Tab. VI. fig. 8 och 10). 

På cystocarpbärande exemplar af Grat. prolifera har jag i yngre grenspetsar sett frukten an- 
lagd såsom en nästan klotrund crypta under den yttre väggen; eryptan begränsad af ett lager tätare 

förgrenade och anastomoserande trådar, hvilka både till innehåll och riktning synas i någon mån olika. 

På den inåtvända. carpostomiet motsatta sidan synes ett starkare utbildadt knippe förefinnas, hvars trådar 
(Tab. VII fig. 6) sedan de bildat ett bredare bottenplan för nucleus (1. c. vid p), radiera utåt (1. c. vid cn'), 
conyvergerande mot carpostomii-mynningen, och genom sina talrika i alla riktningar utgående grenar 
hufvudsakligen synas bilda det i den mogna frukten starkt utbildade stratum circummucleare. Från 
den motsatta sidan, närmast ikring carpostomiet, utgå andra trådar och i motsatt riktning, utmärkta 

genom större kaliber och ett mera granulöst innehåll (Tab. VIL fig. 6 cn). Spridda trådar genom- 
korsa dessutom cryptans inre hålighet. På de trådar som bilda sjelfva bottenplanet, och hvars snart 

mera utsvällda celler sammanbindas genom anastomoser, hvilar nucleus under form af ett litet knippe 

af något större celler, tätare förenade på ett sätt som antyder en trådformig sammankopling och ut- 

grening ifrån en enda modercell. Detta lilla knippe omgifves af de nämnda sterila trådarne, utgå- 
ende jemte sjeltva nuclei-anlaget ifrån en af bottenplanets vidgade celler (placentarlagret) (Tab. VII. 
fig. 5). Tidigare stadier, då anlaget till nucleus måhända utgöres af en enda modercell, har jag icke 

sett. Sådant jag sett anlaget till sjelfva nucleus upptager det en ringa del af cryptans inre hålighet, 
som deremot i den mognande frukten är nästan utfylld af gemmidier. De gröfre trådar, som utgå på 

carpostomii-sidan, förlängas och förgrenas inåt med längre och något tunnare led; hvilka måhända 
motsvara de finare, ofta hyphalika trådar, som förekomma hos andra Florideer, och ofta i närheten 

af cystocarpiet. Hos Grateloupia såg jag dessa trådar afslutas af en mera tillrundad ända (Tab. VII 
fig. 6 vid h). 

Hos Grateloupia pinnata har jag sett snitt af olika nuclei visa ett något olika utseende; hos 
några voro de mognande gemmidierne temligen lika stora, och de inre och de yttre lika utvecklade, 

antagligen alla tillhörande samma generation. Uti andra har jag vid basen eller inuti en mognande 

nucleus stundom sett likasom en särskild lob med synbarligen mindre gemmidier. Jag har ock trott 
mig se anlag till flera sådane nucleoli utgå på olika ställen af det placentariska underlaget (Tab. 
VII. fig. 9). Sannolikt uppkommer hos Grateloupia flera nucleoli från olika ställen af det placenta- 
riska underlaget, hvilka än kunna: vara samtidiga, än bilda yngre och äldre generationer af gemmi- 
dier. Stundom har jag sett en mognande nucleus omgifven af nästan ett sammanhängande lager af 

celler, liknande nästan sjelfve gemmidierne. Måhända uppkommer detta sednare genom en ombild- 



IN J. G. AGARDE, FLORIDEERNES MORPHOLOGI. 

ning af stratum circummucleare, motsvarande den som är mera känd och lättare observerad hos Are- 

schougia m. Hf. 

Uppstår sålunda nucleus hos Grateloupieerne stundom genom sammansmältning af olika nu- I 
cleoli, så har man häruti ett tydligare närmande till Gigartinee, med hvilkas struetur många Grate- 
ioupier visa en lätt iögonfallande öfverensstämmelse. 

D) 3. Hos Gigartinee (Tab. X—XVT) är cystocarpiet väl närmast öfverensstämmande med Cryp- 
tonemeernes. Likasom hos dessa är nucleus oftast utbildad inom sjelfva bålen, som blott-sväller mer 

och mindre ut på de ställen, som omsluta frukten (Tab. X. fig. 4. Tab. XI. fig. 5). Der frukterne 

synas förefinnas såsom särskilda yttre delar (hos några Gigartina-arter), synas dessa snarare motsvara 

en ny utskjutande dei af bålen än ett egentligt pericarpium; men hos några (Ectophora Tab. XV. 
fig. 6) antager denna yttre del nästan helt och hållet character af ett pericarpium. 

I stället för att hos Cryptonemeerne och andra, hos hvilka frukterne förekomma inbäddade 

inom bålen, nuclei utbildas vid gränsen emellan det inre och det corticala lagret och sålunda, der 

bålen är plattad, hvarje pagina har likasom sina frukter, så utbildas frukterne hos Gigartinee mera 
i den centrala delen af det inre lagret (Tab. X. fig. 4. Tab. XIV. fig. 2). De synas således nästan 
lika mycket utsvälda på de båda sidorne. Betraktar man nogare det cortical-lager, som betäcker nu- 
cleus, torde man dock ofta finna detta lager något starkare utbildadt på den ena än på den andra 

sidan, i det de verticala trådarne der äro något längre, och med flera leder (Tab. XII. fig. 11). Stundom 

synes på ena sidan frukten skjuta något mera ut i en vårtlik spets. Hos många torde något egent- 
ligt carpostomium icke förekomma; först sedan frukten närmar sig mognad, ser man hos några en 
del af det betäckande lagret likasom utbruten, hvarigenom en utgång beredes för gemmidierne; ho: 

andra torde hela frukten afskiljas (hos fIridea m. £.). Hos Gymnogongrus (Tab. XII. fig. 9, 11 
Ectophora (Tab. XV. fig. 6) och kanske flera förekommer ett på vanligt sätt organiseradt carpo- 
stomium. 

Gigartineernes nucleus är, relativt till andras, oftast mycket stor, och förekommer likasom 
mindre begränsad till omfång. Den utgöres icke heller af en Cryptonemeernes motsvarande enkel 
nucleus, utan består af talrika nucleoli, grupperade tätt tillsamman till hvad som blifvit kalladt en 

sammansatt nucleus, oftast af mer eller mindre tillrundad form, men hos Stenogramma, så vidt dess 

frukt bbfvit riktigt tydd, mycket utsträckt i bestämd riktning, antagande formen af en bladet genom- 

löpande, men styckevis afbruten, medelnerv (Harv. Phyc. austr. tab. 220). Uti den mognande fruk- 
ten ser man hos några de den sammansättande nucleoli närmade intill hvarandra, så att de endast 

åtskiljas af membranerne till de moderceller, inom hvilka gemmidierne bildats (Ahnfeltia, Gymno- 

gongrus (Tab. XIL fig. 10, 12), Phyllophora); hos andra äro de tydligare åtskiljde af sterila trådar, 
hvilka starkare utvecklade hos några (Gigartina och dess närmaste: Tab. XI. fig. 6. Tab. XII fig. 
2—4) utgöra likasom den grundväfnad, som synes uppbära nucleoli; hos andra (Calloplyllis: Tab. 

XIV. fig. 2, och dess närmaste) mera förekomma som delar af ett mellan nucleoli inskjutet lager. 
Inom nucleoli äro de mogna gemmidierne, färre och större hos några, mindre och talrikare hos andra, 

utan synbar ordning sammanbäddade; de hafva öfverallt en rundad, eller genom trycket mot hvar- 

andra något kantig form. 

Den olika structur af nucleus, som sålunda förekommer, står väl i något samband med struc- 

turen af det inre lager, som ombildas till frukt. Hos Gymnogongrus utgöres detta af rundadt-kantiga 
mera parenchymatiska celler, som omedelbart gränsa intill hvarandra (Tab. XII. fig. 9, 11). Sanno- 

likt föregås fruktbildningen här af en cellbildningsprocess, hvarigenom dessa celler torde blifva tal- 
rikare, utan att synnerligen förändras i öfrigt. De inre af dessa torde öfvergå till moderceller för 

gemmidierne, och hvarje modercell blifver till en nucleolus med talrika sammanbäddade gemmidier, 
afskiljda från de tillgränsande genom modercellernes persisterande membraner (Tab. XII. fig. 10, 12). 
Uti yngre tillstånd äro de fertila cellerne mera fyllde af ett jemnare, för jod i gult stötande endo- 

chrom (1. c. fig. 10 a, fig. 12), hvarigenom nucleus vid ett genomsnitt temligen skarpt skiljes från 
den omgifvande sterila väfnaden: men på utkanterne ser man en och annan cell, som bildar en öfver- 

gång emellan båda, och man får sålunda lätt föreställningen att nucleus förstoras utåt genom allt flera 
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cellers öfvergående till de fertila. Det corticala lagret är starkare utbildadt på den ena paginalsidan 
(Gymn. norvegicus 1. c. fig. 11), och de fertila cellerne närma sig här omedelbart intill dess perl- 
bandslika trådar; då frukten sväller starkare ut, trängas väl dessa slutligen i sär och bereda sålunda 
ett tydligare carpostomium. Uti något yngre nucleoli har jag sett de ännu icke fullbildade gemmi- 
dierne medelst utdragna spetsar sins emellan sammanbundne och ordnade i trådar (1. c. fig. 12). 

Hos Gigartina och närstående slägten torde fruktbildningen förberedas genom en starkare ut- 

veckling af de nätlikt anastomoserande trådar, deraf den sterila vextens innerlager utgöres. Ifrån att 
vara gles och nätlik, öfvergår den till likasom en sluten härfva af hvarandra i olika riktningar kor- 
sande trådar. Den yttre delen af detta fruktbildande lager förblifver ofta sterilt, och synes således 
i den mognande frukten omgifva dess talrika inre nucleoli likasom med ett eget lager (stratum circum- 

nucleare) hos Gigartina, Rhodoglossum (Tab. XL fig. 6. Tab. XII. fig. 2 och 3); hos andra (Chondrus- 
arter) är ett sådant yttre sterilt lager knapt märkbart: Jemför man yngre och äldre frukter, så torde 
man redan af deras olika omfång kunna sluta till, att frukten under utvecklingen betydligt tillvexer 

1 storlek. Tunna snitt af yngre frukter (Chondrus crispus) visa dessa tydligen tätare i midten, och 
der egande sina med mera utbildade gemmidier starkast utvecklade nucleoli. Uti äldre frukter har 
jag sett förhållandet omvändt: i den peripheriska zonen innehålla nucleoli de tätaste gemmidierne; 
under det i den inre de sterila trådar, som skilja olika nucleoli, blifvit tydligare. Dessa olikheter 
torde väl förklaras deraf att frukten tillvexer allt mera i omfång utåt, dragande nya sterila delar in 

1 fruktspheren. Der ett särskilt sterilt lager omgifver nucleus, är det väl detta som genom uppkom- 
mande nya trådgrenar alltjemt tillvexer utåt, under det att på dess insida nya nucleoli tillkomma. 
Har det omgifvande lagret kommit i beröring med cortical-lagret, och någon dess, nucleus öfver- 
liggande, del blifvit utbruten, har jag sett äfven här de närmaste sterila trådarne fortsättas utåt och 

likasom på insidan befransa den bildade carpostomii-kanalen. Nucleoli äro ofta små och innehålla 
ett relativt färre antal gemmidier, hvilka, fullt mogna, ligga utan synbar ordning sammanbäddade 

inom en gelatina, som jag stundom sett qvar, sedan gemmidierne bortförts med snittet (Tab. XI. 
fig. 8). Vid ett tillräckligen tunnt snitt har jag stundom sett de moderceller, inom hvilka gemmi- 
dierne bildas, likasom med en kort stjelk fästade vid de trådar, som skilja nucleoli (Tab. XII. fig. 4. 

Tab. X. fig. 5). Nucleoli torde således utgöras af utsvällde grenspetsar af dessa trådar. Och om 
så är, så torde de omgifvande sterila trådarne kunna uppfattas såsom det placentariska eller sub- 
hymeniala lager, ifrån hvilket nucleoli utbildas. 

Man kunde kanske betrakta den structur, som förekommer hos Callophyllis (Tab. XIV. fig. 2) 

Microcoelia, Polycoelia (Tab. XIII) m. fl., såsom en combinering af de båda förut nämnde ty- 
perne. Det inre lagret består nemligen här dels af större, rundade, parenchymatiska celler, dels af 
dem på olika sätt hos olika slägten omgifvande trådar. I frukten synes det ock vara inom det inre 
lagrets rundade celler, eller dem motsvarande mnucleoli, som gemmidierne komma till utbildning, 

medan det cellerne omgifvande trådlagret kanske öfvertagit functionen af den nätlika väfnad, som hos 

Gigartina såsom subhymenialt lager uppbär nucleoli. Men hos Callophyllis och dess närmaste få de 
stora cellernes väggar en mycket gelatinös beskaffenhet, så att det omgifvande lagrets trådar synas 

nästan obehindradt genomkorsa dem, hvarigenom de yttre trådarnes placentariska functioner för de 
inom cellerne omslutna gemmidierne kanske här möjliggöras. 

Ett tunnt genomsnitt af frukten hos Callophyllis (Tab. XIV. fig. 2) visar nucleus bestå af dels 
talrika nucleoli, motsvarande det inre lagrets större celler i den sterila bålen, dels af ett dem åtskil- 

jande lager af anastomoserande trådar, hvilket väl är en utbildning af det system af sammankedjade 
interstitial-celler, som i den sterila delen utbreder sig emellan de stora cellernes gelatinösa väggar. 
Utikring den sålunda sammansatta nucleus förekommer ett utbildadt ”stratum circumnucleare”, som 
väl här fungerar för uppkomsten och utvecklingen af nucleus på enahanda sätt som hos en Gigar- 
tina, fortvexande såsom sterilt utåt och på sin insida utbildande nucleoli. Inom nucleoli synas gem- 

midierne sammanbäddade utan synbar ordning. Vid starkare förstoring (Tab. XIV. fig. 3) har jag 
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här och hvar trott mig se gemmidierne medelst tunna och slemmiga trådar fästade kring väggarne 
af nucleoli, likasom vore de sjelfve utsvälda grenar af det subhymeniala lagrets trådar. 

Hos Polycoelia ser man frukterne på fertila exemplar bilda mera intensivt färgade runda fläckar, 
spridda här och hvar, nästan utan märkbar höjning öfver ytan (Harv. Fl. Tasm. tab. 192 B). Gör 
jag ett tvärsnitt genom en sådan fläck, ser jag 1 det inre en större nucleus, sammansatt af anasto- 

moserande trådar, mellan hvilka talrika nucleoli ligga inbäddade, hvardera bestående af relativt färre 

gemmidier (Tab. XIII. fig. 6). Uppsöker man på samma exemplar fruktfläckar, som äro mindre och 
med ljusare färg, så visa ofta dessa frukten i yngre stadier (dessa må icke förvexlas med andra lju- 
sare fläckar, som utgöras af äldre frukter med redan afbördade gemmidier) och man torde här kunna 
lättare spåra fruktens uppkomst och gången af dess utveckling. Jag har redan förut fästat upp- 

märksamhet på den egendomliga structur, som förefinnes hos Polycoelia. Ett tunnt genomsnitt af 
den sterila bålen (Tab. XIII. fig. 2) visar det inre lagret bestå af en enda rad i samma plan jemte 
hvarandra stälda stora lacunlika celler, hvilka inom sina tjocka gelatinösa membraner omsluta ett 

endochrom, som synes utgöras af en slemmig till trådar utdragen protoplasma. Det yttre lagret ut- 
göres af anastomoserande trådar, som dels invid de stora lacunlika cellerne likasom nätlikt öfver- 

spinna deras hela yta, och dels förgrenande sig utåt derefter öfvergå i verticalt utgående perlbands- 
lika trådar. Till följe af de 2:ne lagrens mycket olika structur och anordning är det hos Polycoelia 

mycket tydligt att hela den sammansatta nucleus utbildats inom en af de stora lacunlika cellerne. 
Den begränsas på sidorne af dylika celler i oförändradt tillstånd, och är på de båda paginalsidorne 
omsluten af det yttre lagrets perlbandslika trådar. Uti ett lyckadt preparat såg jag den stora sterila 
cellens protoplasma-trådar nätformigt sammanbundne, och liksom utgående ifrån längs åt innerväggen 

synlige större klumpar (Tab. XIII fig. 5 vid x). Uti celler, der frukten förbereddes, trodde jag mig 
se dessa plasma-trådar antaga bestämdare contourer och utbildas till ett spindelväfslikt nät af de 
finaste anastomoserande trådar. Blindändar ifrån dessa trådar trodde jag mig kunna antaga såsom 
initialer för nucleoli; jag såg dem än enkla och klubbformigt utsvällda (Tab. XIII. fig. 7 vid b) än 
delade i radade moderceller, som åter kunde vara delade i nya dotterceller (1. ce. fig. 7c). Jag har 
ofvanför sökt redogöra för trådarnes utbildning inom nucleus, huru den fertila cellens gelatinösa vägg 
oblitereras i mån som det omgifvande stratum circummucleare utbildas, och huru detta sednare upp- 
kommer dels af inre och något finare trådar, dels af yttre och gröfre (Tab. XIII. fig. 6). Om hos 
Polycoelia hela den sammansatta nucleus är en mera omedelbar product af en af de stora cellernes 
protoplasma-trådar, och dessa, mera utbildade, synas uppbära nucleoli och gemmidier, så bör det icke 
heller förvåna att hos andra Gigartineernes slägten gemmidierne här och hvar inom de pregnanta 
cellerne synas fästade vid trådar, hvilkas uppkomst inom en sluten cell annars kunde synas vara 

mera abnorm. | 
Jag har också förut fästat uppmärksamhet på vissa hos Polycoelia förekommande, mycket 

finare trådar (Tab. XII. fig. 8), hvilka synas skilja sig från öfriga elementer derigenom att de 
äro mycket sparsamt ledade, eller nästan oledade, och tydligt förgrenade. De synas knapt hafva nå- 

gon inre kanal eller tydligt innehåll. Jag trodde mig se dessa utgå ifrån de corticala trådarnes 

nedre och något större celler, samt fortlöpa inåt tills de nå de inre stora cellernes slemmiga väggar, 

inom hvilka de synas korsa hvarandra i olika riktningar. Jag har trott mig kunna antaga att desse 
motsvara de hyphalika trådar, som förekomma hos andra Florideer, stundom mycket starkt utbildade. 
Måhända torde de ock böra jemföras med de ”tubes connecteurs”, som af THURET blifvit beskrifne 
såsom egande en vigtig function vid Florideernes foecundation. 

Hos Ectophora (Tab. XV. fig. 6—9) har cystocarpiet hela den inre structuren af en Callo- 
phyllis-nucleus, men den utbildas inom en särskild, likasom till ett yttre pericarpium ombildad del 
(ett prolifierande blad?). Den relativt stora fruktens pericarpium syntes utvändigt ojemnt, här och 
der med fördjupningar, i hvilka måhkända särskilda carpostomier utmynnade. Äfven hos Gymno- 

gongrus har jag stundom trott mig se flera carpostomii-canaler leda in till samma (sammansatta) nucleus. 

4—9. Hos de grupper, som i systemet blifvit sammanförda under benämningen Nematosper- 
mee (Tab, XVI—-XXITI, torde cystocarpiet kunna anses såsom en mellanform emellan Gongylo- 
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spermeernes lägre, och Hormospermeernes högre utbildade frukter. Hos Nematospermeerne finnes 
nemligen en nucleus, som i sitt fullt utvecklade tillstånd har nästan utseendet af Cryptonemeernes 

favella (Tab. NVI. fig. 20), under det den i tidigare stadier visar ledade gemmidii-trådar, som hos 
vissa former mycket närma sig de hos Hormospermeerne förekommande (Tab. XVIII fig. 5—10). 

Äfven hos de lägre Gongylospermeerne kunna gemmidierne uti yngre frukter förekomma radade 
inom modercellerne, i det de genom delning uppkomne dottercellerne synas till en början ordna sig 
mera i vissa riktningar: men modercellerne sjelfva förekomma spridda eller likasom oordnade; hos 
Nematospermeerne är det modercellerne som förekomma mer eller mindre tydligt ordnade till trådar: 
och det är inom trådarnes leder, som gemmidierne utbildas, antingen genom delning, inom ledernes 
vidgade gränser (Tab. XX. fig. 3. Tab. XXL fig. 8) eller, som det synes, stundom genom klump- 
vis derifrån utvällande delar (Tab. XVII. fig. 12, 14). Hos Hormospermeerne utbildas gemmidierne 
jemväl inom ledade trådar, men dottercellerne bibehålla inom lederne sin ställning i enkla rader, 

och de sålunda uppkomne gemmidii-trådarne förblifva likasom fria hvar för sig, medan de hos Ne- 
matospermeerne i den mognande nucleus till utseendet likasom upplösas, i det modercellernes i olika 
riktningar vidgade membraner här blifva mera slemmiga och nästan sammansmälta till ett genom- 
skinligt. nucleus (eller särskilda lober) sammanhållande hylle. Genom sättet, hvarpå gemmidii-trå- 
darne ombildas, frambringas sålunda likasom olika frukt-typer hos Nematospermeer och Hormosper- 
meer. Men den typiska olikheten framträder skarpare hos några, svagare hos andra. Jag har före- 
ställt mig att de grupper af Nematospermeerne, der gemmidii-trådarne mindre ombildas under ut- 

vecklingen och som i fullt utveckladt tillstånd ännu förekomma mera lika Hormospermeernes, böra 
anses såsom lägre, de deremot, hos hvilka ombildningen är starkare, och den mognande nucleus får 
mera utseendet af en favella, böra anses såsom de högre. 

Äfven med afseende på formen af de gemmidii-bildande trådarne förekomma väsendtliga olik- 
heter hos Nematospermeernes olika grupper. Under det de hos några (Rhodymeniacee m. 1.) hafva 
en mera panicula- eller corymbus-lik förgrening (Tab. XVI fig. 21 vid b, Tab. XX. fig. 3), bil- 
dande likasom en buske eller ett träd, hvars nedre delar utgöra de placentariska stammar, som upp- 
bära de fertila loberne, så äro trådarne hos Areschougiee (Tab. XVIII fig. 5—10) mera dichotomt 

delade, med i allmänhet enklare och upptill mera klubblikt utsvälda grenar, som radiera utåt från 
en central. ofta starkt utbildad placenta. Hos Dudresnaja och några slägten, som blifvit samman- 
stälde med Dumontia, förekomma gemmidii-trådarne såsom nästan enkla, ofta relativt längre och 

ormlikt krökta trådar, med mycket korta led, hvilka i bildningssätt och utseende mycket afvika ifrån 
hvad man hittills känner hos andra Florideer. 

De slägten, hos hvilka detta sednare slag af gemmidii-bildande trådar förekomma, skulle af 
andra anledningar knappast i systemet blifvit sammanförda. Dudresnaja (Harv. Phyc. Brit. tab. 224) 
har en structur, som icke synnerligen afviker ifrån Callithamniernes, med en naken favella-lik nu- 

cleus, omsluten af de yttre grenarnes involucrum (Tab. XVI. fig. 1). Hos Nizgophlea (Harv. Phyc. 
dustr. tab. CXV), Pikea (Harv. Ner. Bor. Am. III. tab. 49 B) och Cryptosiphomia (Tab. XVII. fig. 

1—35) genomlöpes bålen af en axil ledad stamtråd, från hvilken såsom grenar utgå de trådar, som 
bilda de yttre lagren inom bålen; de mogna frukterne ligga inbäddade inom den nästan oförändrade 
bålen hos Nizophlea, men förekomma hos Pikea och Cryptosiphonia inom grenarnes något skidlikt 
utsvälda spetsar. Dumontia har en utsväld ihålig bål, inom hvilken de små nuclei synas likasom 

upphängde under den yttre membranen. dSarcophyllis (Harv. Phyc. Brit. tab. 97) har både en yttre 
form och en inre structur som mycket erindrar om en Kallymenia; stora nuclei ligga tätt omgifna 

af de talrika trådar, som korsande hvarandra i olika riktningar utfylla hela det inre af den bladlika 
bålen. Jemför man utseendet af den mogna nucleus hos de olika slägtena, så visar detta icke heller 
någon serdeles stor öfverensstämmelse. Den torde visserligen kunna sägas ofta hafva utseende af en 
favella, men denna bestående stundom af färre och större gemmidier, som genom trycket mot hvar- 

andra blifvit något kantiga, stundom af mindre och talrikare; hos andra är detta favella-lika utseende 
nästan försvunnet (Harv. Phyc: austr. tab. 115 ”Dasyphlea”). 
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De ifrågavarande slägtena hafva således hvarken i yttre form, i inre structur eller i de mog- 
nande frukterne en sådan öfverensstämmelse, att de torde väntas närmare beslägtade. Men vid den 

första anläggningen af cystocarpiet visa de alla vissa öfverensstämmande egendomligheter, som man 

icke har, åtminstone ännu, observerat hos andra Florideer. Nucleus-bildningen föregås nemligen af 
ett, som det synes, nästan plötsligt uppträdande af egendomliga, kortare eller längre, ofta bågformigt 
"krökta trådar (Tab. XVII fig. 9 och 10 vid p), hvilkas korta klotrunda eller på tvären förlängda 

led, genom delning eller utskjutning af nya moderceller, synas, flera eller färre, blifva härdar för 
nuclei-bildningen. Uti den mognande nucleus ser man oftast icke något spår af dessa föregående 

trådbildningar; och i den sterila frons ser man lika litet någon antydan dertill före fruktbildnings- 
perioden. Kort före denna uppträda de deremot i mängd, ibland de andra trådar af vanligare form, 
som sammansätta bålen hos dessa vexter; och det torde väl vara deras mycket transitoriska beskaf- 
fenhet — deras hastiga, man kunde nästan säga plötsliga, uppträdande kort före fruktbildningen och 

deras snara försvinnande i och med nuclei-anläggningen — som gjort att de förut blifvit förbisedda, 

och som kunde föranleda en misstanka om att de jemväl kunde förekomma hos andra slägten, ehurn 

de der ännu icke blifvit observerade. 

Hos Cryptosiphonia (Tab. XVII fig. 2) utvecklas talrika frukter inom de öfre grenarnes skid- 

likt utsvällda spetsar. Ett längdsnitt af en sådan grenspets (Tab. XVII fig. 4) visar talrika nuclei, 
fästade vid de laterala grenar, som från den axila stamtråden utgå till alla sidor och synas uppbära 

det yttre lager, hvilket omsluter den inre håligheten. De på olika grenar tätt stälda nuclei sam- 

manflyta mer och mindre, i det deras likasom lösare sammanhållne gemmidier skjuta ojemnt ut i 
olika riktningar. På dessa inre Callithamnii-lika grenar finnas jemte frukterne trådar af egendomligt 
utseende (Tab. XVII. fig. 5 vid p), hvilka utmärka sig genom mycket korta, och mera på tvären för- 
längda led. De mot peripherien ytterste och väl yngste af dessa trådar hafva lederne mera rundade, 

och mindre afvikande ifrån de sterila grenarne; de i ombildning närmaste hafva lederne mera vid- 

gade på tvären, men sammanhängande i en tydlig rad till en bågformigt krökt tråd; i ett sednare 
stadium synas vissa leder likasom skjutna ur sitt sammanhang och ligga på sidan om de ännu ra- 

dade, antydande ledernes likasom utglidning (eller delning?) till oordnade klumpar. Bredvid mera 

ombildade grenar finnas andra i yngre stadium, som snart skola följa samma utvecklings gång. Före- 
komsten af dessa egendomliga trådar, "och den från dem utgående utvecklingen af nucleus är den 
character, som synts mig förena de ofvan omnämnda slägtena. Hos Cryptosiphomia och än mera 
hos Dumontia (Tab. XVII fig. 15 p) äro de ifrågavarande trådarne relativt korta och mindre krökta; 

hos några af de andra slägtena blifva de längre och mera ormlikt bugtande, och ha då bland de 
andra trådarne af vanlig form ett än mera främmande utseende. Att de uppstå derigenom att van- 

ligare sterila trådars långsträckta leder delas till en samtidigt uppkommande rad af kortare celler, 
torde man redan kunna sluta till af olika trådars olika utseende hos Cryptosiphomia; men det visas 

än tydligare af den afbildade, till frukt öfvergående trådgrenen af Dumontia, der de (Tab. XVII. 

fig. 15 vid p) nybildade trådarne tydligen uppkommit genom delning af vanliga längre leder. Och 
hos några andra af de uppgifna slägtena har jag kunnat följa denna delning genom ännu tydligare 
mellanliggande stadier. Hos CÖryptosiphomia och Dumontia har det förekommit mig som de krökta 

trådarnes leder mera omedelbart öfvergingo till de hos dem färre och relativt stora gemmidierne. 

Hos Pikea (Harv. Ner. Bor. Am. III. tab. 49 B) består bålen, likasom de skidlikt utsvällda 
fertila grenspetsarne, af mera tätt packade inre trådar, hvilka äfven här omgifva en axil stamtråd. 
Ett tvärsnitt af den fertila grenen (Tab. XVII fig. 6) visar talrika rundade nuclei, inbäddade inom 
cortical-lagret, och sins emellan åtskiljde af mot peripherien utlöpande sterila trådar. De tillrundade 
nuclei ligga sålunda här likasom i skiljda crypter och bestå ofta hvardera af flera, genom sterila 
trådar afskiljda, mindre nucleoli (1. c. fig. 7); i äldre fruktgrenar torde både mindre nucleoli inbör- 
des, och större nuclei ofta sammanflyta. Jemte sterila trådar såg jag här och hvar mellan mera ut- 
bildade nucleoli en eller annan af de egendomligt bildade trådar (Tab. XVII. fig. 7 vid p), som nyss 
blifvit beskrifne hos Cryptosiphonia. Vid ett längdsnitt af en än mindre utvecklad fruktgren (Tab. 
XVII. fig. 3) syntes mindre knippen af dylika trådar utgå ifrån de longitudinelt utlöpande inre trå- 
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darne, några med de korta och på tvären vidgade lederne regelbundet radade, andra der lederne 
voro på väg att skjutas ur sitt radade läge. I sitt yngsta tillstånd såg jag en af dessa trådar (fig. 
Ja) tydligen motsvara en steril tråds tvilling-gren; på andra ställen (fig. 10) syntes 2:ne ombildade 
trådar utgå ifrån samma cell; der trådarne voro mera utbildade (fig. 9 b) syntes de utgå ifrån några 
med anastomoserande spetsar försedde placentar-celler, hvilka sammanbundos med de longitudinelt 
utlöpande trådarnes leder, som syntes hafva ett starkare utbildadt och fastare endochrom. Dessa 

basal-celler syntes sålunda utgöra en begynnande placentar-bildning, men som hos Pikea icke torde 
få någon vidare utveckling. 

Hos Nizgophlea (= Dasyphlea tasmanica Harv. Phyc. avwstr. tab. OXV) förekommer jemväl 

inom den gelatinösa, något utsvällda bålen en axil stamtråd, ifrån hvilken de grenar utgå, hvilka 
utgöra eller ombildas till de yttre lagren i bålen. HARVEY afbildar frukterne såsom förekommande 
ofta 2:ne midtför hvarandra i mindre, föga ombildade grenar och bestående af gröfre, förgrenade 

perlbandslika trådar, hvilka uppgifvas utgå ifrån en placenta, som omgifver den föga förändrade axila 
stamtråden. Uti den Harveyska, i väsendtligare delar riktiga, analysen förefinnes väl knapt något 
som kunde antyda en öfverensstämmelse med de här förut beskrifna fruktbildningarne. 

Uti den mognande nucleus (Tab. NVII. fig. 13) såg jag en starkt utbildad, mer eller mindre 
i olika lober utskjutande placenta, hvilken utan tvifvel utgöres af en sidogren till den axila tråd- 
stammen, som man icke sällan på ett tvärsnitt återfinner emellan frukterne; på ett längdsnitt kan 

man få se placentan såsom ett förlängdt och klubblikt mot ändan förtjockadt parti. Den utgöres af 
en oorganiserad grågul massa, hvilken här, som ofta annars hos Florideerne, sannolikt uppkommer 
af olika cellers (eller stam-leders) genom töpfelgångarne sammanflytande endochrom-partier. Den 
utlöper åt alla sidor i spetsar, som uppbära ett mycket stort antal knippen af gemmidutrådar, hvilka 

såsom yngre äro enklare, upptill och sednare blifva starkare förgrenade, med mera divergerande 
grenar och vissa spetsar skjutande ut för sig, längre än de andra. De hafva mindre än hos de andra 
slägtena utseendet af en favella-lik frukt, så vida icke, såsom jag stundom trott mig se, den omgif- 
vande gelatinan syntes vara borta, emedan den hastigare upplösts i det omgifvande vattnet. 

Sökande efter yngre tillstånd af frukten, fann jag i en med frukter försedd grens öfre, ännu 
till utseendet sterila, del några af dessa trådar, som jag antagit utgöra nucleus-bildningen föregående 

stadier hos Dumontiaceerne. De hade (Tab. XVII fig. 11 a vid p) en omisskännelig öfverens- 

stämmelse med dem som förekomma hos de redan omnämnda slägtena. Vid något starkare försto- 
ring (fig. 11 b) såg jag emellan lederne korta utsprång, sannolikt antydande en blifvande samman- 
smältning af olika endochromer genom vidgade töpfelrör. Uti andra trådar (Tab. XVII fig. 12), 
som torde utgöra ett sednare stadium, voro lederne mera närmade hvarandra, om icke förenade, ut- 

svällda och mera ojemna; ledernes yttre membran syntes vara borta. Ifrån ett par af lederne såg 
jag grupper af mindre celler likasom skjutna fram. Antagligen voro sådane trådar på väg att öfvergå 
till en placenta-bildning, derifrån de utskjutande cellgrupperne torde utgöra första anlaget till de 
egentliga gemmidii-trådarne. I stället för att hos Pikea endast ett par, föga ombildade celler syntes 
antyda en placenta-bildning, så förefinnes hos Nizophlea en starkt utbildad placenta-stam. Och i 
stället för att hos Cryptosiphonia och Dumontia de bågformigt böjda trådarnes leder mera omedel- 
barligen syntes öfvergå till delar af nucleus, så synas de hos Nizophlea blifva endast moderceller, 
eller de härdar, derifrån gemmidii-bildningen utgår. År denna uppfattning riktig, så motsvara väl 
äfven de andra Dumontiaceernes egendomliga kortledade trådar närmast placentariska bildningar, 
men hvilka hos Dumontiaceerne få, hos olika slägten, en olika stark utveckling. 

Hos Farlowia och Sarcophyllis (= Iridea edulis Grev. Phyc. Br. tab. XVII) är den sterila 
frons sammansatt af relativt tjocka, förgrenade och ledade trådar, som korsa hvarandra i olika rikt- 
ningar. De inre trådarne hafva cylindriska leder, af en längd som ofta många gånger öfverstiger 
deras tvärdiameter. Alla dessa trådar förekomma i den sterila bålen hvarandra temligen lika, och 
ingenting synes der antyda olika slag af trådar. I den mån tiden för fruktbildningen närmar sig, 
ser man inom vissa trådar enstaka, eller flera hvarandra följande, af deras långsträckta led fyllas af 

ett mera kornigt innehåll, som tyckes hopa sig i mindre klumpar, på korta afstånd ifrån hvarandra 
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— kanske kring der befintliga cellkärnor, som jag dock icke kunnat urskilja. Jag har räknat 4 och 
fÄera sådane hopgyttringar, liggande radade i ledets längdriktning. Inom andra led såg jag klum- 
parne åtskiljde af transversela diaphragmer, och det ännu cylindriska långsträckta ledet således de- 
ladt i korta radade celler. I det dessa celler derefter svälla betydligt ut, kunna väl de af dem sam- 
mansatta trådarne icke rymmas mom sina förra gränsor: de måste krökas i olika directioner och an- 
taga väl derigenom detta ormlikt buktiga utseende, som så bjert afsticker emot det vanliga hos de 
andra, dem öfverallt omgifvande, ännu oombildade trådarne. Jemte det att de korta lederne svälla ut, 

tillrundas de äfven, och deras korniga innehåll synes blifva ett jemnare, kanske mera flytande. I 
den mån fruktbildningen fortskrider torde allt flera trådar sålunda ombildas; och olika stadier torde 
sålunda visa färre eller flera af de ombildade trådarne. 

Då trådarne skola ombildas till nucleus, vidgar sig ensidigt eller åt flera håll ett eller fera 

af trådarnes led, och blifva till en eller flera härdar för en ny cellbildningsprocess. Hos Sarcophyllis 
och i synnerhet tydligt hos Farlowia (Tab. XVII. fig. 14) såg jag dervid de olika lederne skjutas i 
sär, och jag har afbildat en tråd i detta tillstånd, som jag trodde mig se mycket tydlig. Tråden 
(ifrån p till p) består här af 8 led, deraf 5 äro fertila och utgöras af moderceller, derifrån de grupp- 

vis utskjutande dottercellerne torde komma att bilda olika nucleoli, men mer och mindre samman- 

flytande sins emellan och med de från tillgränsande dotterceller väl slutligen framskjutande grup- 

perne. Så blifva nuclei här större och väl af en mera obestämd form, med här och hvar mellan- 

liggande yngre trådar eller trådbitar. 
I stället för att hos Dumontia och OÖryptosiphomia trådarnes leder synas mera omedelbart 

öfvergå till grupper af gemmidier, torde de hos de öfriga slägtena blifva endast medelbart centra för 

gemmidiibildningen. Man kunde måhända säga att hos Pikea sammanhållas dessa centra genom en 
knapt märkbar placentar-anläggning: under det att en sådan blir mycket starkt utvecklad hos Nizo- 
phlea. Hos Sarcophyllis och Farlowia (och på visst sätt hos Pikea) synas de fertila modercellerne, 
i stället för att sammansmältande bilda en placenta, hafva en benägenhet att lossna ifrån hvarandra 

och bilda likasom skiljda härdar för gemmidiigrupper. I den mån de utskjutande grupperne fram- 

komma från skiljda härdar hafva de måhända en större benägenhet att bilda klumpar af oordnade 
gemmidier; der åter de trängas packade fram ifrån en fast central placenta torde de få en benägenhet 

att ordnas 1 rader och bilda radierande trådar (Nizophlea). Så kan man måhända tänka sig att de 
olika modificationer i fruktbildningen, som förekomma hos Dumontiaceernes olika slägten, ändock 
måhända kunna utgöra utbildningar af en och samma typ. 

Det har redan blifvit anmärkt, att de slägten, som utmärka sig genom det nu beskrifna frukt- 
bildningssättet, knappast af andra anledningar skulle i systemet kunna sammanföras; men det an- 
tyddes äfven att noggrannare undersökningar af yngre fruktbildningsstadier möjligen skulle komma 

att visa, att äfven andra slägten borde hänföras till Dumontiaceerne, hvarigenom luckorne emellan 

de nu sammanförda slägtena torde kunna väntas utfylda. Ett par sådane slägten utgöra möjligen 

Cystoclonium och Furcellaria. Hos en mycket ung frukt af Cystoclomum — der en knapt märkbar 
utsvällning af en grenspets antydde ett fruktanlag — visade ett lyckadt längdsnitt de inre trådarne 
mycket glesa, men redan med den form som de hafva som äldre (jfr Kitz. Phyc. tab. 58. fig. 7—98) 
Från dessa såsom spridda stammar såg jag utgå laterala grenar, än kortare och mera klubbformiga, 
än längre och mera ormlikt krökta, alla med mycket korta och rundade led. Vid tillsats af Chl.-Z.- 

Jod såg jag de inre stamtrådarne antaga en blek, nästan svafvelgul färg, under det de krökta trå- 
darnes innehåll blef mörkbrunt-blånande. På längdsnittets ena sida såg jag på ett ställe det corti- 
cala lagrets celler glesare och mycket tydligt ordnade i verticala rader, tydligt erindrande om den 
carpostomiibildning, som ofta förekommer hos Rhodophyllis-arterne. Det synes mig sannolikt att de 
inre ormlikt krökta trådgrenarne motsvara de här ofvan hos Dumontiaceerne beskrifna; och att de 
kortare klubbformiga, hvars leder redan börjat svälla ut och vidga tråden i olika riktningar, utgjorde 
anlagen till blifvande nuclei; och att följaktligen Cystoclomium sannolikt bör öfverföras till Dumon- 

tiaceerne. Hos Furcellaria har det icke lyckats mig få se tydliga öfvergångsformer emellan hvad 
som möjligen utgör de första anlagen och de mognande frukterne. De af det axila kmippets lång- 
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sträckta trådar, som löpa bågformigt ut mot peripherien, ser man inom mognande receptacula delade 

i längre leder, hvilka jag trott mig se successivt åter delas i kortare, med tillrundade ändar, och ar 
dessa har jag sett några visande likasom en inre delning, men som syntes mig knapt motsvara den 
hos Dumontiaceerne. 

Hos Dudresnaja bildas bålen af en ledad stamtråd, ifrån hvilken utgå verticiller af fria gre- 
nar, som dock sammanhållas af en ymnigare gelatina. Uti nedre och äldre delar af vexten tillkomma 
talrika longitudinelt utlöpande inre trådar. I stället för att den öfre delen har utseendet af ett slägte 
bland Callithamnieerne, får den nedre och äldre delen nästan en med Helminthocladiaceerne öfver- 
ensstämmande structur. Inom hvarje af de verticiller bildande trådknippena kan en favella-lik nucleus 
komma till utveckling, och på en yngre gren ser man också stundom cystocarpierne ordnade i ver- 

tieiller. Men jemte de mognande frukterne påträffas vanligen på samma trådknippes yngre delar. 
och ännu säkrare på väl fructificerande grenars öfre delar, trådar af ett egendomligt utseende. I 
stället för att de verticillerade knippenas vanliga (sterila) grenar utgöras af tunna trådar med cylin- 
driska led, som äro 4—5 gånger längre än deras tvärdiameter, så hafva de nämnde trådarne (Tab. 
XVI. fig. 2) korta, klotrunda eller mot hvarandra något plattade, stundom discusformade leder, stälda 

på korta afstånd ifrån hvarandra inom den yttre pellucida något slemmiga membranen. Trådarne 
äro kortare eller längre, bestående af färre eller talrika leder, några mera raka, andra bågformigt 
eller ormlikt krökta, stundom företeende mycket tvära krökningar och sammanböjningar. Deras på 
tvären utsvällda leder göra dessa trådar vida tjockare än knippenas vanliga sterila trådgrenar. Att 

dessa trådar äro af samma natur som de här förut beskrifna fruktbildande trådarne hos Dumontia- 
ceerne, synes mig icke kunna vara något tvifvel underkastadt; men i stället för att hos dessa det är 
more, inom bålen befintliga grenar eller den sammansättande trådar, som blifva fruktbildare, så är 
det hos Dudresnaja likasom yttre och mera sjelfständiga grenar, som på detta sätt ombildas och ut- 
veckla yttre frukter. Den ombildade tråden hos Dudresnaja bibehåller sitt fäste, och sitt ofta icke 

ombildade fotled (Tab. XVI. fig. 3), och afslutas jemväl af den sterila trådens flera eller färre icke 
ombildade öfre leder. Stundom ser man trådar som på särskilda stycken äro omvexlande ombildade 
och sterila. Äfven hos Dudresnaja har jag i den sterila tråden påträffat leder, som genom trans- 
versela diaphragmer varit delade i en rad af celler, utan att dessa ännu hade svällt ut eller i öfrigt 

ombildats (1. c. vid £). Söker man vidare, så torde det icke heller vara svårt att påträffa de ifråga- 

varande trådarne i vidare utveckling. I yngre stadier ser man vid vissa af trådarnes leder likasom 
knutar af yttre celler (Tab. XVI fig. 2). I det dessa knutar alltmera vidga sig, synas andra och 
Hera af trådarnes perlbandslika leder blifva till härdar för vidare cellbildning; de skjutas väl dervid 
äfven ofta ur sitt läge, och bilda allt mera klumpar, i stället för trådar. . Standom är det väl en 

enkel sådan tråd som blir till fruktbildare (Tab. XVI. fig. 4—5), stundom torde flera närsittande 
grenar hafva ombildats och ingå i bildningen af en större nucleus (Tab. XVI. fig. 6). Den sterila 

grenspetsen ser man icke sällan qvar, skjutande ut ifrån spetsen eller kanske från den apparenta basen 
af den mognande nucleus (Tab. XVI. fig. 7 vid ff) — allt efter som den fertila tråden förblifvit 
rakare eller krökts tillhopa under utvecklingen. 

Sjelfva utbildningen af nucleus har jag trott mig se föregå sålunda, att trådarnes fertila moder- 
celler (Tab. XVI. fig. 4—5) svälla oregelbundet ut till laterala aflångt rundade exostoser, som der- 
efter skiljas såsom särskilda celler och vidare delas: stundom har jag trott mig se trådarnes celler 
först delas och delarne skjutas ur sitt sammanhang innan de vidare svälla ut i olika riktningar och 
delas vidare. Mellan de fertila cellerne i den nucleus-bildande tråden har jag sett endochromerne 
sammanhänga medelst i töpfelrören utdragna spetsar, och endochromerne, här som i andra placentar- 

bildningar, hafva en i grått stötande färg. 

Uti BORNET et THURETS Not. Algol. tab. XI förekommer en framställning af fruktbildningen 
hos Dudresnaja, som i vissa delar (”procarpierne” såsom de nucleus-bildande trådarne) öfverens- 

stämmer med hvad jag sett. Men oaktadt jag observerat talrika procarpier, har det icke lyckats mig 
få se den af dem beskrifna trichogynen; icke heller synes mig deras beskrifning på trichophor-adpa- 
raten och dess förhållande till procarpiet lemna ett klart begrepp om hela utvecklingens fortgång. 
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Enligt min uppfattning finnes hos Dudresnaja 2:ne olika systemer af trådlika bildningar: det ena, 

som bildas i samband med den uppåt alltjemt tillvexande delen, består af förgrenade och tydligt le- 

dade trådar, inom hvilkas leder man urskiljer ett tydligt endochrom. Af dessa bestå nästan ute- 

slutande alla yngre stam- och gren-spetsar. Jemte dessa har jag i något äldre delar trott mig 
finna andra trådar, som hafva synts mig utgå ifrån verticillernes grenar, fortlöpande nedåt, och blifva 

allt starkare utvecklade i äldre stamdelar. Dessa trådar hafva synts mig i allmänhet ytterligt fina, 
oftast oarticulerade och med ett icke alltid tydligt innehåll; stundom är detta något ojemnt, stundom 

afbrutet och då gifvande utseende åt tråden att vara ledad. Uti yngre delar af vexten, der verti- 
cillerne följa regelbundnare och tätare på hvarandra, har jag stundom trott mig kunna följa en sådan 
tråd, eller åtminstone en mycket liknande, ifrån ett knippe inom den ena verticillen till ett knippe 
inom den andra, och de hafva då en icke ringa likhet med de ”tubes connecteurs”, som af nämnde 

författare beskrifvas såsom tillhörande trichophor-adparaten hos Dudresnaja. Deremot har det icke 
lyckats mig få se någon sådan tråd utlöpa såsom trichogyne ifrån spetsen af något procarpium ; 
dessa procarpier hafva förekommit mig så tydligt vara ombildningar af de verticillerade knippenas 
ledade trådar, att derom knappast kan vara något tvifvel. De afslutas också derföre af en sådan 

tråds fere eller färre cylindriska och långsträckta leder: dessa leder kunna visserligen stundom vara 
rätt långa, men de hafva synts mig tillräckligt tydliga såsom sådane. Då således dessa, yngre frukter 
ofta afslutande, spetsar äro ledade, så kunna de icke vara desamma som den oarticulerade tricho- 

gynen. På unga exemplar med väl utbildade frukter har jag på vextens yngsta grenar förgäfves 
sökt trichogyner på de ofta i alla stadier af utveckling befintliga så kallade procarpierne. Det är 
på något äldre delar som de oarticulerade trådarne hafva synts mig börja förekomma, och de blifva 

allt starkare utvecklade i den nedre delen af stammen, der fruktbildningen åtminstone icke vanligen 

förekommer. För så vidt jag icke förvexlar 2:ne olika slag af trådar — det nedåt vexande systemets 
trådar med andra som tillhöra trichophor-adparaten — så har jag svårt att tillmäta dessa trådar den 

vigtiga role vid befruktningen, som af nämnde författare tilldelats dem. 
Hos Areschougiee (Tab. XVIII har cystocarpiet i delarnes anordning en påfallande likhet 

med Solieriee (Tab. XNXT), för så vidt som gemmidierne utbildas i trådar, som synas utgå ifrån 
en stor central placenta, radierande nästan lika åt alla håll. Sjelfva gemmidii-trådarne hafva i yngre 
frukter icke heller ett mycket afvikande utseende; snart delas de dock hos Areschougieerne i flera 
leder, då de synas mera öfverensstämma med Spherococcoideernes. Men äfven detta utseende an- 

tyder hos Areschougiee endast ett öfvergående utvecklingsstadium. De öfre lederne svälla allt mera 
ut och delas på olika sätt i flera gemmidier (Tab. XVIII. fig. 7): och ju mera delningen fortgår 
bilda de i olika leder uppkomna gemmidierne en favella-lik nucleus, deri gemmidierne med mindre 

sträng ordning synas sammanbäddade inom en genomskinlig gelatina. Hos olika slägten äro dessa 
olika utseenden kanske mer och mindre framträdande; jag skall här taga frukten hos Areschougia 
såsom typ och i första hand söka redogöra för den. | 

Hos Areschougia ligulata (Tab. XVIIL fig. 4) synes nucleus anläggas inom sjelfva bålen och 
icke sällan synas flera fruktanlag förekomma jemte hvarandra. Men öfver den fertila delen sväller 

bålen nästan ut till ett hemispheriskt pericarpium, som genombrytes i toppen af ett tydligt carposto- 
mium. Komma fera frukter till utbildning jemte hvarandra, ser man ofta pericarpierne svälla ut 
hvardera på sin paginalsida, och hvart och ett med sitt carpostomium. Utikring nucleus ser man 

stundom — endast på vissa exemplar enligt HARVEY — ett särskildt lager (stratum circummucleare), som 
än fullständigt på alla sidor omsluter den, än endast förekommer delvis omgifvande nucleus, än alldeles 
saknas. Jag har antagit att detta beror på olika utvecklingsstadier. Uti yngre tillstånd synes det om- 
nämnda lagret utgöras af ledade trådar (Tab. XVIII. fig. 5), som i början glesare, snart tätare, bilda 
ett nucleus omgifvande lager af concentriskt utlöpande, i olika riktningar hvarandra korsande, trådar; 
närmare carpostomiet synas trådarne afslutas i något inåt rikrade trubbiga blindändar, som begränsa 

carpostomiets inre kanal. I den mån trådarne blifva tätare, ser man mellan dem utbildade kortare 

celler (Tab. XVIII. fig. 6), hvilkas endochrom, vanligen af en intensivt röd färg, förekommer mycket 
ofta deladt i 4 delar (Harv. Phyc. anstr. tab. 13. fig. 6), stundom förvillande lika andra Florideers 
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spherosporer, och äfven af HARVEY omtalade såsom ”pseudo-tetrasporer”. Uti ett stadium, som jag 
antagit vara sednare, ser man dessa egendomligt bildade celler endast här och hvar gruppvis före- 
kommande mellan trådar, som hafva synts mig af mera gelatinös consistens. HSlutligen synes hela 
detta lager vara borta och nucleus omgifven af en slemmig massa, som jag antagit vara en upplös- 
ningsprodukt af hela denna bildning, och som måhända har någon function vid gemmidiernes ut- 
förande ur frukten. Afven hos andra Florideer förekommer ett slags stratum circumnucleare under 
denna form (jfr t. ex. Nizymenia Tab. XXIII. fig. 3a och b). 

Ett tunnt genomsnitt, som genomgår sjelfva midten af nucleus, visar en stor central placenta 

(Tab. XVIII. fig. 6). bestående likasom af ett gulgrått fast och tjockt parti, som allt efter snittets 
riktning kan visa olika former, och än förekommer större än mindre; åt alla sidor synes denna pla- 

centa utlöpa i spetsar af liknande beskaffenhet, hvilka utåt öfvergå till de ledade trådar, i hvilka gem- 

midierne bildas. Uppsöker man yngre frukter och man der får tillräckligt upplysande längdsnitt, så 
torde man kunna öfvertyga sig att den starkt utbildade placentan utgöres af en inom frukten ombildad 
sidogren till den axila ledade stamtråd, som genomgår bålen, och hvars i yngre tillstånd vid lederne 

utgående, ofta dichotoma, grenar ombildas till olika lager i den äldre vexten. Endochromet inom 
den ombildade grenens öfre leder sammanbindes genom starkt utbildade töpfelgångar och bilda till- 
hopa placentans inre, stora och fasta grågula massa; 1 yngre tillstånd ser man denna omgifven af de 
sammansmälta ledernes ännu persisterande utsvällda yttermembran; sednare torde man knapt se spår 

af denna membran och placentan förekommer som en grenig sammanflytande massa, med grenarne 

utåt allt mera delade, tills de yttersta öfvergå i gemmidii-trådarne (Tab. XVIII. fig. 5 och 7). Det 
förekommer mig som kunde sålunda hela frukten betraktas såsom en inre ombildad gren, hvars 

större hufvudstammar bilda placentan, och hvars yttre grenar bilda gemmidii-trådarne. Sjelfva stratum 
circumnucleare har jag trott mig se utgå såsom finare trådar (Tab. XVIII fig. 5) ifrån placentans 

nedersta förgreningar och sålunda motsvara de trådar, hvilka hos andra Florideer förekomma utgående 

ifrån fruktens bas och, utbredande sig concentriskt ikring nucleus, slutligen convergera mot och af- 
slutas uti de trådar, som ofta utlöpa 1 carpostomii-kanalen. 

Hos Avreschougia, likasom hos de fiesta af familjens öfriga slägten, äro de gemmidii-bildande 
trådarne oftast, som det synes, dichotoma och ledade, med leder som äro mera cylindriska i den 

nedre delen, men utsvälda, rundade eller ovala i den öfre, hvarigenom trådarne blifva klubblika, 

och ifrån den centrala placentan synas radierande utgå utåt, nästan lika åt alla håll. Såsom yngre 
(Tab. XVIII. fig. 5) hafva de sålunda stor likhet med de hos Spherococcoideerne förekommande. 

Men hos Areschougieerne delas de öfre lederne i olika riktningar (Tab. XVIIL fig. 7), och, i det 
delarne skjuta ut åt olika håll, synas gemmidierne i den mognande nucleus mera oordnade, stundom 

bildande rader, stundom mera klumpvis sammanbäddade i en mer eller mindre ymnig gelatina. Hos 
Rissoella (Tab. XVIII fig. 9), som både i structur och frukt synes mera afvikande, har jag trott 
mig se gemmidierne i enkla rader inom förgrenade trådar, men trådarne sammanhbållne inom en 
gelatina. 

Slägtet Spyridia, som till följe af sin bildning i öfrigt väl kunde väntas närmast beslägtadt 

med Ceramiece, har ett cystocarpium, som har synts mig närmast öfverensstämma med Areschougie- 

ernes. MNucleus utgöres nemligen icke af en naken favella, utan är omsluten af ett yttre pericar- 
pium (Tab. XVI. fig. II, 13 och 14), som består af rundade eller i riktningen af tangenten något 
sträckta celler. Frukten, som är terminal på en kort gren, är i yngre tillstånd mera rund, men 

sväller småningom ut i fera nedtill förenade lober, och visar då nästan en njurformig genomskärning. 
Man har icke observerat något carpostomium; antagligen uppluckras vid gemmidiernes mognad det 

redan förut något gelatinösa pericarpiet. 
Vid ett verticalt snitt af den mognande frukten, ser man i dess inre talrika ifrån "bottnen vid 

fruktstjelken utgående dichotoma och långledade trådar (Tab. XVI. fig. 12—13), radierande uppåt 
och utåt, och med sina något mera divergerande toppled bilda pericarpiets yttre cellulösa lager. 
Särskilda knippen af dessa trådar utgå till de olika loberne och bilda dessa. Uti den från frukt- 
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stjelken uppåt fortsatta inre delen af frukten äro trådarne ofta något tätare, bildande här likasom en 
axil stam af trådar. Uti denna axila och nedre del af frukten sammanbindas de tätare trådarne ge- 
nom anastomoser (1. c. fig. 12 nedtill); uppåt mera divergerande och glesare, lemna de öppna mellan- 

rum, som upptagas af de fertila trådknippenas nucleoli. Nucleus visar sig således tydligen samman- 
satt af flera, genom sterila trådar mer och mindre åtskiljda nucleoli. Ar nucleus ännu mindre ut- 

vecklad, så förekomma nucleoli såsom särskilda knippen af kortare trådar, hvars kortare och mera 
utsvällda leder, ställda öfver hvarandra i enkla eller grenade rader, blifva till moderceller för gem- 

midierne; i det dessa moderceller väl än förblifva odelade, än delas med i olika riktningar utskju- 

tande delar, bilda de klumpar af mera oordnade gemmidier. Har man träffat en frukt i lämpligt 
stadium, kan man få se några lober med mognande gemmidier, under det andra — och oftast de 
nedre vid sidan af de mera utbildade — utgöras af ännu föga ombildade trådknippen. Uti alla dessa 
förhållanden synes alltså Spyridia visa en stor öfverensstämmelse med andra grupper af Nemato- 
spermeerne. 

Lyckas man få ett godt snitt af en mycket ung, ännu icke i lober delad frukt (Tab. XVI. 
fig. 14), så igenkänner man redan här uppränningen till den mognande fruktens structur. De ste- 
rila trådarne synas talrikare genomkorsa hela det inre, och gemmidiernes moderceller förekomma 

blott i ett färre antal. Utikring de långledade trådarnes knän såg jag (Tab. XVI. fig. 15 a) run- 
dade eller på tvären förlängda hopgyttringar af små blåslika ofärgade celler, hvilka syntes (vid till- 
sats af jod) bestå af en yttre membran och ett derifrån skiljbart inre rum (1. c. vid b). Sannolikt 

äro dessa transitoriska bildningar, kanske motsvarande de corticala celler kring genicula, som före- 

komma på de sterila ramuli. Äfven de mycket unga gemmidiernes yta syntes mig nägot ojemn. 
Hela frukten förekom likasom fylld af en tunnare gelatina. Den yttre pericarpii-membranen, sedd 

utifrån, syntes i detta stadium bestå af flera skiljda, nedifrån utgående, uppåt radierande och öfver 
den tillrundande ytan sig utbredande knippen af pmnat förgrenade trådar (Tab. XVL fig. 17), så- 
lunda i någon mån erindrande om pericarpii-membranens bildning hos Polysiphonia. Ehuru syn- 

barligen löst sammanfogade sins emellan, synas de likväl ordnade till det plan, som skall bilda pe- 

ricarpiets svällda yttervägg. I den mån pericarpiet blir äldre, torde väl nya leder och grenar skjuta 

ut, och de pinnerade trådarnes knippen närma sig hvarandra (Tab. XVI. fig. 15 c); och i stället 
för att synas likasom upphängda i den unga fruktens gelatina, torde de väl småningom förenas till 
den något fastare cellvägg, som utgör det äldre pericarpiet. 

Uti det yngsta stadium jag sett den nyanlagda frukten, förekom den såsom en microscopisk 
lateral gren (Tab. XVI. fig. 16), sammansatt af talrika, likasom polysiphoniska leder, och redan bä- 
rande anlag till talrika sidogrenar, sammansatta på samma sätt, samtlige sammanhållne och inbäd- 
dade i gelatina till en liten oval, i uppåt riktade små grenspetsar utskjutande massa. Nogare 

betraktade syntes de utskjutande spetsarne afslutas af en enda, något längre terminal-cell, genom 

hvars förlängning och delning de nedre lederne synas bildas. Uti det inre såg jag redan i detta 
tillstånd några få större och mörkare celler, måhända de första anlagen till moderceller för nucleoli. 
Vid tillsats af jod såg jag samtliga cellerne i den lilla gelatinösa massan antaga en blek, nästan 
guld-gul färg, hvarigenom cellernes form och sammanhang blef tydligare. Någon trichophorlik för- 
längning såg jag icke. Huru cellerne inom det sålunda bildade fruktanlaget sednare ordna sig för 

att bilda såväl de inre trådknippen, hvilka blifva till nucleus, som dessas jemväl till yttre knippen 
förenade toppled, hvilka sammansmälta till pericarpiet, derom kan man väl tänka sig vissa möjlig- 
heter, hvilka jag dock icke kan stödja med några observationer, som närmare visa öfvergångarne. 
Att de små gelatinösa kropparne skulle utgöra antheridier, hvilket af deras utseende väl kunde synas 
sannolikt, har jag icke vågat antaga, då jag påträffat dem på öfre grenar af samma exemplar, som 

på något äldre grenar bära cystocarpier. 
Hos Rhodymeniacee, Nematospermeernes största och högst utbildade grupp, kan cystocarpiet 

hos olika slägten än förekomma såsom en särskild yttre del, än (hos Gloiosaccion) vara nästan ned- 
sänkt inom bålen. Hos flertalet förefinnes pericarpiet under vanligare form, såsom en hemispherisk 
eller nästan spherisk upphöjning öfver ytan, men hos en afdelning af familjen (Rhzophyllece) utgöres 
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rrukten likasom af en nematheciös utvidgning af mindre bestämd form, och är ofta genom flera fruk- 

ters sammansmältning äfven till storlek knapt bestämdare begränsad. Den till frukt ombildade 
delen förekommer hos de festa på temligen obestämda ställen af bålen, mera sällan på särskilda 
delar (Epymenia), stundom inom mindre blad, som sjelfve mera fullständigt ombildats till frukt 

(Hydrotapathum). 
I afseende på fruktens inre structur förekomma några olikheter hos de olika grupper, hvari 

familjen blifvit delad. Hos afdelningen Rhodymemee förefinnes ett särskildt bottenlager, hvarpå nu- 

eleus hvilar, och öfver hvilket det hemispheriska pericarpiet, med sitt tydliga carpostomium, bildar 
det hvälfda taket. Detia bottenplan, som ofta är sammanfogadt af större och kantiga celler, öfvergår 
vanligen under sjelfva nucleus till ett subhymenialt lager af mindre celler (Tab. XVI. fig. 20. Tab. 

XX. fig. 3). hvilka synas fyllda med ett endochrom som vid tillsats af Chl.-Z.-Jod antager en nä- 

stan svafvelgul färg, under det de stora underliggande cellernes endochrom nästan blånar (Hymeno- 
eladia). Genom täöpfelrörens ofta utdragna spetsar synes endochromet i bottenplanets större celler 
stå i samband med det subhymeniala lagret, och alla dessa celler torde väl sålunda bidraga att 

lemna näring åt den starkt utvecklade nucleus. Uti en mycket yngre frukt (Tab. XX. fig. 5) såg 

jag fruktbottnen öfverklädd af en glesare och mera nätlik väfnad af små rundade celler, som sam- 

manbundos sins emellan medelst utdragne spetsar. På utkanterne af denna väfnad blifva de ut- 
dragna spetsarne längre, och de ursprungligen rundade cellerne torde här vid pericarpiets starkare 

hvälfning dragas ut till den nätlika transitoriska väfnad, hvaraf man endast ser rester kring de inre 
kanterne af det mera mogna pericarpiets väggar (Tab. XX. fig. 3. Tab. XVI fig. 22). I midten 
af det unga fruktanlaget syntes några större och närmare förenade celler (Tab. XX. fig. 5) och dessa 

fylda med det i grått eller gult stötande endochrom, som ofta förefinnes i Florideernes placentariska 

celler. I det de flesta af dessa celler syntes utbreda sig öfver bottenplanet och väl här bilda den 
mogna fruktens subhymeniala lager, syntes andra skjutas uppåt och bilda modercellerne till de pla- 

centariska stammar, som i den mognande frukten uppbära de särskilda lober, deri nucleus synes 

delad (Tab. XX. fig. 3. Tab. XVI. fig. 21). Det är nemligen hos Rhodymenieerne, likasom hos 
Rhodophyllee och Champiee, ett vanligt förhållande att, vid genomsnitt af en nucleus, man finner 
den bestå af flera olika lober och dessa ofta i olika utvecklingsstadier (Tab. XVI. fig. 21), så att 

under det några bilda (vanligen i den öfre delen) en mognande favella-lik nucleus, finnas andra 
(under den förra, eller vid sidan och nedtill), som äro mindre utvecklade, och hvars inre delar sträcka 

sig i olika riktningar (1. c. fig. 21 vid a, b, ce och d). Genom att jemföra sådane i olika utveckling 

stadda lober med hvarandra får man en föreställning om fruktens bildningssätt. Har ett snitt på 
längden genomgått en icke fullt mogen nucleus (Tab. XX. fig. 3. Tab. XVI fig. 21 vid b), så visar 
den sig sammansatt af ett knippe ledade och panicula- eller corymbus-likt förgrenade trådar, hvilkas 

nedre leder bilda likasom stammar med derifrån utgående grenar, under det de öfre blifva till moder- 
celler, som genom ytterligare delning öfvergå till särskilda lober af gemmidier, hvilka utan synbar 
ordning sammanhållas af en småningom utbildad gelatina. I det de olika loberne allt mera vidgas, 
torde allt flera sammansmälta, mera till en enda favella-lik nucleus hos några, kanske mera bibe- 

hållande sig såsom flera skiljda lober hos andra. Lyckas ett snitt så, att några af de nucleus-bil- 
dande knippena i sitt yngsta tillstånd blifva blottade, så förekomma de såsom ledade och förgrenade 
trådar, utgående ifrån basen eller nedre delen af mera mogna lobers placentariska stammar. De af- 

bildades under denna form af KÖTZING hos Plocamium (Phyc. gen. tab. 64. fig. 2—3) och hos Cham- 

pia (Il. ec. tab. 54. fig. 10), såsom något eget slag af fortplantningsorganer (”paraspermatia = neben- 
samen”) och sammanfördes med andra bildningar, med hvilka de svårligen torde böra jemföras. I 

den mån äldre och yttre lober afbördat sig sina mogna gemmidier, torde en ny och sednare anlagd 
lob framskjuta till mognad, och nya trådgrenar framkomma att bilda sednare generationer. 

Hos Rhodophyllee, den andra afdelningen af Rhodymenmiacee, finnes i frukten bottenplanet 

och det deröfver hvälfda pericarpiet knapt såsom särskildt differentierade delar, i det nucleus synes 
likasom upphängd i midten af den mera spheriska eller ovala frukten. Något tydligt carpostomium 

synes icke heller förekomma; pericarpiet utgöres nemligen än af trådar eller cellrader, som alla ra- 
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diera utåt (Tab. XXIII. fig. 5), och hvilka glesare stälda och mindre fast sammanhållne af den ge- 
latina, i hvilken de ligga inbäddade, torde nästan öfverallt kunna lemna utgång för gemmidierne; 
än äro pericarpiets flesta inre celler sträckte i riktningen af tangenten och bilda kring nucleus con- 

centriskt utlöpande rader, men i detta fall ser man vanligen något ställe»-af pericarpii-väggen bestå 
af celler, som alla äro ordnade i riktning af radien och glesare stälda (Harv. Phyc. austr. tab. 216): 
och detta ställe torde här fungera som carpostomium. Dess plats synes icke heller så bestämd att 
det förekommer midt emot det ställe, derifrån placentan synes utgå. Sjelfva nucleus består tydligare 
än hos Rhodymenieee af skiljda lober, enär dessa åtskiljas af sterila trådar, som från de centrala 

placentariska stammarne utlöpa i pericarpiet (Tab. XXIII. fig. 4—6). Utvecklingen af nucleus synes 
hufvudsakligen öfverensstämma med Rhodymenieernes. Uti det mycket unga fruktaniaget (Tab. 
XXIII. fig. 7) såg jag det inre af frukten upptagas af en glesare väfnad af mycket små rundade 
celler, sins emellan sammanbundne genom utdragne spetsar. Vissa af dessa voro något större och 
fyllda af ett endochrom af i grått eller gult skiftande färg. Ifrån dessa syntes åt alla fruktens sidor 
radierande utgå modercellerne till de fertila loberne. Uti ett något sednare stadium hafva dessa 
olika slag af elementer ytterligare differentierat sig (Tab. XXIII. fig. 4). De placentariska stam- 
marne synas, vid ett längdsnitt genom frukten, utgå ifrån det ställe, der frukten utgår ifrån moder- 

vextens kant; och af deras grenar ombildas några till mera radade gemmidii-trådar, andra till de 

sterila trådar, som åtskilja loberne (Tab. XXIL fig. 4—6). I den mån gemmidii-trådarnes leder 

mera delas, antaga gemmidierne inom den småningom ymnigare gelatinan det oordnade utseende och 

en genom trycket mot hvarandra uppkommen mera kantig form, som de vanligen hafva i den ut- 

bildade nucleus (1. c. fig. 6). 

Hos Bhigophyllee — RBhodymeniaceernes tredje afdelning — synes frukten mera afvikande. Den 
utgör nemligen till form och dimensioner mera obestämda, oftast relativt stora, utsvällningar på sidan 

af grenarne (Tab. XKI. fig. 6). Dessa utsvälda partier synas ofta uppstå tätt intill hvarandra, så 
att, i den mån de tillvexa och utbreda sig, flera smälta samman och bilda sålunda relativt stora 

yttre frukter, som på torkade exemplar förekomma såsom yttre vårtor af olika storlek, ofta 1 stort 
antal beklädande grenarne. Äro dessa frukter mera utbildade, så innehålla och öfverklädas de af 

ett ymnigt slem och förekomma då såsom nematheciösa utvexter; vid torkning sammankrympa de 
betydligt och deras structur förblifver svår att förstå, om icke utbildade och väl preparerade exem- 
plar föreligga. Också torde förut lemnade analyser af hithörande vexter lemna ringa upplysning om 
fruktens verkliga structur. 

Ett lyckadt genomsnitt af Ochtodes, på det ställe der den laterala frukten utskjuter, visar 
(Tab. NXI. fig. 7) åt ena sidan en mindre steril del, med den structur som motsvarar den yngre 
stammens (1. c. fig. 3), och åt andra sidan en vida större, som är ombildad till frukt. På gränsen 
emellan båda ser man genomsnittet af den axila tråd, derifrån de grenar utgå, som bilda de yttre 
lagren i en yngre del af frons. WSjelfva nucleus är sammansatt af relativt stora nucleoli, hvilka åt- 
skiljas af färre eller talrikare och till tätare knippen förenade, sterila trådar; ofvanom eller på ut- 
sidan af nucleoli böja sig de sterila trådarnes grenar mot hvarandra, och bilda, här starkare för- 

grenade, pericarpiets öfver de fertila nucleoli hvälfda tak. Hvarje nucleolus (Tab. XXL. fig. 7 och 9) 
har en aflång eller något omvändt äggrund form, och uppbäres tydligen af de till nucleus ombildade 
trådarnes nedre sterila led, hvilka svälla något mera ut och innehålla ett endochrom af i grått eller 
gult stötande färg: vid starkare förstoring har jag sett de olika ledernes endochrom sammanbundne 

genom täöpfelrör. Den öfre delen af en nucleolus består af ett mycket stort antal rundade gemmi- 
dier, hvilka oftast utan synbar ordning synas hopade inom ett gelatinöst hylle. Hos Desmia (Tab. 
XXI. fig. 10) har jag sett en något yngre nucleolus sjelf sammansatt af öfver hvarandra stälda min- 
dre grupper af gemmidier, sannolikt utgörande producter af olika moderceller (olika led eller knip- 
pen 1 de gemmidiibildande trådarne). 

Gör man ett genomsnitt af en mycket ung frukt af Ochtodes, visar sig denna bestå af ett 

knippe utåt radierande nästan jemnhöga sterila trådar, hvilka synas vara yttre förlängningar af de 
inre trådar, som bilda de yttre lagren i den yngre bålen. Frukten utgör sålunda likasom en utvext 
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på grenen — snarlik de än större sådane, som förekomma hos Polyides. I den mån den sålunda 

anlagda frukten blir äldre, ser man de förlängda trådarne radiera icke blott uppåt eller utåt, utan 

jemväl ifrån sitt centrala ursprung likasom välla ut öfver den sterila ytan af grenen, under det allt 
flera trådar förlängas och ingå i fruktbildningen. När flera dylika centra för förlängda trådar upp- 
komma nära hvarandra, smälta de ofta tillhopa till likasom olika lober af en enda frukt. 

Af de radierande trådknippena i den yngre frukten bibehålla några den ljusröda färg på en- 
dochromet, som de yttre cellerne hafva i den sterila delen; andra, såsom det synts mig utgående 

ifrån några till anastomoserande celler (Tab. XXL fig. 8a vid v) ombildade led, närmast den axila 

eellraden, antaga en mera i gult eller grått stötande färg och i det de småningom mera ombildas 

blifva kortare än det andra slaget trådar, med mera förlängda led. På de kortare trådarne såg jag 

här och hvar mindre grenar (fig. 8a vid g) svälla ut och delas i mindre celler, som till en början 
syntes hafva en anordning i rader, men som blef otydligare i den mån delningen fortgick. Under 
det allt flera dylika grenar ombildas och de till en början skiljda grupperne smälta tillhopa, synas 
först mindre, slutligen de stora nucleoli uppkomma (jfr Tab. XNI. fig. 3 a och b samt fig. 10 y). 

Under det frukten sålunda sväller mera ut, trodde jag mig se en särskiljd starkare cellförökning 
föregå 1 de sterila trådarnes toppled (fig. 8c), hvarigenom sannolikt pericarpiets yttersta cellrad till- 
vexer, på ett den inre utvecklingen motsvarande sätt. Hos Rhizophylleerne har jag icke sett någon 

carpostomii-bildning; icke heller torde någon sådan här vara nödig, då de trådar, som bilda peri- 

carpii-väggen, antagligen äro så löst sammanfogade att de vid mognaden torde öfverallt kunna lemna 
utgångar åt de påträngande gemmidierne. 

Hos Champiee synes cystocarpiet närmast ansluta sig både genom structur och utvecklings- 
sätt till Rhodymeniacee; men i stället för att hos Rhodymeniaceerne en väfnad af mycket transito- 
risk natur uppkommer uti den svällande yngre fruktens inre hålighet och som oblitereras i den mån 

nucleus mognar, så persisterar den hos Champieerne och omsluter nucleus med likasom ett nät af 
spindelväfs-lika trådar (Tab. XIX. fig. 6), hvilka antagligen hafva en bestämd function såsom le- 

dande cellväf för gemmidiernes utförande ur frukten. Men denna olikhet är mera framstående hos 
Horea och Fauchea, mindre tydlig hos Champia och Chylocladia, som sålunda stå mera på gränsen 
emellan de båda grupperne. 

Hos alla Champieer förekommer cystocarpiet såsom särskildt yttre organ, mera spheriskt eller 
med något utdragen spets hos Chylocladia och Champia, mera aflångt hos Fauchea, och stundom 
här försedt med yttre hornlika förlängningar likasom hos Horea (Harv. Ner. austr. tab. 67). Peri- 
carpiets yttre lager torde väl hos alla motsvara de yttre lagren af den sterila bålen (Tab. XIX, 

fig. 6). Innanför dessa ser man en rundad eller mera aflång nucieus likasom hvilande på eller upp- 
stigande ifrån cystocarpiets botten, och omgifven af, eller upphängd inom en väfnad af ytterst fina 

articulerade och genom anastomoser sammanbundne trådar (Tab. XIX. fig. 6 och 7 a), hvilka synas 
utgå ifrån fruktens botten, på alla sidor omgifvande nucleus och utmynnande i carpostomiet. De 
bilda sålunda likasom ett kring nucieus slutet nät, som har en utförsgång genom carpostomiet. Uti 
nätets medlersta del äro maskorne relativt stora, bildande mera qvadratiska eller rectangulära rutor; 

i den mån trådarne närma sig pericarpii-väggen blifva håligheterne i nätet trängre, och cellerne i 
nätet få en mera tillrundad form, under det endochromet mellan de olika cellerne stundom (Champia 

parvula) är mycket tydligt sammanbundet genom täöpfelrör (jfr Kite. Phycol. tab. 54. fig. 10). Sjelfva 

nucleus synes sammanhållas af en gemensam eller de särskilda gemmidierne omslutande gelatina. 
Pericarpiet är väl i allmänhet hos Champiee till en början slutet; hos några är det tydligen under 
en relativt sednare period som fruktens spets höjer sig och genombrytes af en öppning (hos flera 

Clylocladia-arter). Det är väl sannolikt att vatten dervid intränger och att nuclei gelatina då sväller 
ut och trycker emot det omgifvande nätet. Trådarne i detta, huru fina de än äro, synas vara starka 

och spänstiga (hos Fauwchea repens); då de nedtill icke vidare gifva efter torde nucleus, eller delar 

deraf, trängas upp emot carpostomiet och slutligen utföras ur frukten. Det har förut blifvit antydt 
att gelatinan väl ofta uppkommer af uppluckrade cellmembraner, vid tätt på hvarandra följande cell- 
delningar. I den mån olika lober af nucleus komma till utveckling, torde då äfven uppstå perio- 
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diska bildningar af en massa af gelatina, tillräcklig för verksamheten af den mekanik, som synes af- 
ses med det nucleus omgifvande nätet. 

Sjelfva nucleus är utvändigt tillrundad och sammanhälles hos några likasom af ett segare slem, 
hos andra (Chylocladia) af ett (efter torkning) mycket lätt diffuerande. Vid ett tunnt genomsnitt af 

frukten (Tab. XIX. fig. 7b och fig. 8) urskiljer man, likasom hos Rhodymenieerne, inre trådar eller 

likasom placentariska stammar med längre leder, utgående ifrån bottnen och det inre emot de yttre 
delarne, och med sina grenar uppbärande olika grupper af gemmidier. Dessa grupper äro väl icke 
alltid tydligare begränsade, men man torde dock oftast kunna urskilja några; de äro till formen om- 

vändt äggrunda, och hvardera omslutande en mängd rundadt-aflånga gemmidier, sammanhållne lika- 
som af en särskild del af gelatinan, och hvardera uppburen af sin placentariska stamgren. Icke 
sällan (Tab. XIX. fig. 8) hafva de olika loberne i nucleus gemmidierne stälda och likasom grup- 
perade i olika riktningar, antydande olika lägen i förhållande till de placentariska stammarne; stun- 
dom äro de större i vissa lober, mindre och tydligen yngre i andra (Tab. XIX. fig. 7b). Här som 
hos Rhodymeniaceerne tyckes sålunda nucleus bestå af delar af olika ålder, sammanbundne af en 

gemensam gelatina; vanligen torde äfven hos Champieerne de yngste vara utbildade ifrån de ne- 
dersta placenta-grenarne. Stundom har jag sett en till utseendet sammanhängande nucleus, vid en 

lätt tryckning af täckglaset, skilja sig temligen tvärt i en öfre och en nedre del; den öfre utan tvifvel 

utgörande en äldre kulle af gemmidier, som ännu icke afbördats. 

Étt längdsnitt af en yngre frukt af Fauchea coronata (Callophyllis coronata Harv. Phyc. austr. 
tab. 97) visar (Tab. NIX. fig. 5) det inre af cystocarpiet utfyldt af mycket fina trådar, hvilka synas 
utgå ifrån ceystocarpiets likasom i midten något urholkade bottenlager, radierande uppåt och utåt. 

Vid tillräcklig förstoring ser man trådarne vara ledade och lederne genom anastomoser förenade med 
leder i närgränsande trådar. Dessa trådar torde bilda uppränningen till den nätlika väfnad. som 

sednare omgifver nucleus med större maskor. Ibland den unga fruktens mycket fina trådar ser man 

några mera centrala, hvilkas leder äro större, tydligare anastomoserande och fylda med ett endo- 

chrom af grå-gul färg, och hvilka sålunda lätt skiljas från de andra (yttre) trådarne. Dessa större 
celler torde utgöra modercellerne för nucleus. De förenas ännu endast genom utdragne anastomo- 
serande spetsar. I det endochromet inom dessa celler allt mera torde tilltaga och vidgas, kan det 
måhända antagas att flera af de anastomoserande cellernes endochrom-partier sammanflyta och bilda 
sålunda de placentariska stammar, som i den mognande nucleus uppbära de yttre lober, inom hvilka 
gemmidierne uppkomma genom fortgående celldelning (jfr. särskilda lober i fig. 7b). Stundom kan 

man ännu i den mera utvecklade nucleus, — i de ojemnt vidgade och sammandragne stammarne — 
väl se en antydan om deras bildningssätt (jfr t. ex. hos Champia Kite. Phyc. tab. 54. fig. 10). 

20—11. Under benämningen Hormospermee (Tab. XXIII-XXVII) har jag sammanfört 
grupperne Spherococcoidee och Delesseriee, såsom characteriserade genom samma modification af 
cystocarpiet; nucleus är nemligen hos dem utbildad till ett knippe af sins emellan fria, ledade och 
ofta förgrenade trådar, inom hvilkas flera eller färre led de ovala eller rundade gemmidierne ligga i 

en enkel rad ordnade öfver hvarandra, de öfversta något större och först mognande, de nedre följande 

i ordning efter. Genom vissa andra characterer (i placentans bildning, 1 spherosporfrukten m. m.) 

skiljas de sålunda sammanförde grupperne från hvarandra. 

Hos Spherococcoiderne utbildas cystocarpiet till ett yttre organ, som hos flertalet icke synes 
intaga någon på bålen bestämd plats, men hos andra förekommer likasom på bestämda ställen — 

hos Tylotus på de näst yttersta flikarnes ena pagina, hos Heringia nedom spetsen af toppgrenarne, 
hos Spherococcus utskjutande från mindre laterala grenar, hvilkas sterila åt sidan skjutna spets ofta 
qvarsitter; hos Phacelocarpus (Tab. 23. fig. 2) såsom en fullständigare ombildning af vissa små- 

grenar. Vanligen utgöras frukterne af hemispheriska upphöjningar öfver ytan, än derpå nedlöpande 
med en bredare bas; än, vid basen mera sammandragne, förekomma de såsom mera sjelfständiga 

organer (Stenocladia). På den hemispheriska fruktens öfversta del utskjuter stundom en nästan vårt- 
lik upphöjning, i hvilken carpostomiet då utmynnar. Sällan har jag sett (hos Tylotus) runda fläckar. 
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antydande (som jag tror) att de uttömde frukterne affallit ifrån den persisterande bålen; oftare torde 
större delar, på hvilka frukterne äro starkt hopade, affalla och upplösas med frukterne (jfr Gracil. 
fAlagellifera T. NNXIV. fig. I och 2). 

Uti den till frukt utbildade delen ingå väl i allmänhet de lager, som bilda den sterila frons i 
dess yngre delar: till det lager af byphalika trådar, som förekommer starkt utveckladt i äldre delar 

af frons hos Stenocladia, finnes deremot knappast någon motsvarighet inom frukten. Pericarpiets 
yttre del är ofta en tydlig fortsättning af det corticala lagret i frons, som dock stundom starkare 
utvecklas till perlbandslika trådar, eller i radiens riktning radade celler (hos Stenocladia Tab. XXV. 
fig. 4: hos Melanthalia Tab. NNXIII. fig. 10); på msidan af detta yttre lager förekommer ofta ett 
inre, som väl närmast motsvarar det subeorticala i bålen, stundom jemväl starkare utbildadt af celler, 

som i flera concentriska rader synas utgå ifrån fruktens bas, och utlöpa mot carpostomiets inre myn- 
ning (hos Gracilaria Tab. NXNIV. fig. 4a). Cellerne i detta lager äro ofta inåt glesare stälda, stun- 
dom bildande fria articulerade trådar, som förenas här och hvar genom anastomoser; utåt äro de mera 
närmade och ofta genom starkt utvecklade täöpfelrör sammanbundne med hvarandra (hos Callible- 

pharis, Gracilaria Tab. NXIV. fig. 5). I toppen af det sålunda vanligen tjockväggiga pericarpiet 
förekommer carpostomiet såsom en vidare eller trängre öppen utförsväg för den mognande fruktens 

innehåll (hos Gracilaria Tab. XNXIV. fig. 4a; hos Tylotus 1. ce. fig. 7). 
Nucleus upptager öfverallt en betydlig del af fruktens inre hålighet och har ofta samma sphe- 

riska, hemispheriska, eller något nedplattade (hos Tylotus Tab. XNXIV. fig. 7) form som den yttre 
frukten. Gör man ett verticalt genomsnitt, som skär carpostomiet och fruktens nedersta midtelparti, 

så finner man nederst hvad som i den beskrifvande Algologien blifvit kalladt dessa frukters pla- 
centa, med sin botten sammanhängande med de inre cell-lagren i den sterila del af frons, derifrån 

frukten utskjutits (hos Gracilaria Tab. XKXIV. fig. 4a, hos Tylotus fig. 7, hos Melanthalia Tab. 
XXIII fig. 10); upptill öfvergående i det subhymeniala lager, som bära gemmidii-trådarne. Genom 
de oftast tätt stälda och jemnhöga gemmidii-trådarne, som öfverallt från placentans öfre del synas 

radiera utåt, får nucleus ofta en upptill afrundad form. Den nedre och ofta större delen af placen- 
tan utgöres vanligen af tätt intill hvarandra stälda celler, som väl i allmänhet äro föga ombildade 
från de i motsvarande lager af den sterila bålen förekommande. Inom den öfre delen differentiera 
de sig mera och på något olika sätt hos olika grupper. 

Hos Gracilaria är placentan till formen än mera hemispherisk, än nästan klotrund, ofta med 

en till utseendet temligen jemn yta. Hos flera arter och helst i yngre frukter ser man placentan 

likasom utskjutande i lober, hvilkas öfversta (sterila) del mer eller mindre tydligt förenas med peri- 

carpiet: det urholkade partiet emellan loberne — bildande likasom cryptor i placentan — upptages af 

gemmidii-trådarne, som då radiera ifrån cryptornes väggar convergerande mot deras inre — tydligast 
hos afdelningen Podeum. Hos Gr. confervoides har KöTzING (Phyc. Gen. tab. 60. fig. 3) afbildat 
placentan i ett stadium, då den ännu synes delad i tydligare lober, som bära gemmidii-trådarne. I 
den mån frukten blir äldre vidgas håligheterne mellan de allt mera utjemnade loberne, och placen- 
tan förekommer då såsom egande en nästan jemn yta, från hvilken gemmidii-trådarne synas mera 

likformigt radiera utåt (jfr Tab. XNXIV. fig. 4 a). 
Hos Tylotus, der placentan likasom den yttre frukten är förnämligast vidgad på bredden, har 

den i ett längdsnitt nästan en njurlik form. Öfver hela den breda placentans öfre yta finnas urholk- 
ningar, liknande dem hos Podeum, stälda jemte hvarandra och sins emellan åtskiljde af det undre 
placenta-lagrets till mellanväggar inskjutande, och i väggens längdriktning något sträckte celler, 

hvilka i fruktens yngre tillstånd ofvanom crypterne förenas med celler ifrån det deröfver hvälfda 
pericarpiet. Cryptorne äro till en början mindre, nedåt trängre, uppåt vidgande sig, men sins emellan 
afskiljde af de emellan dem utskjutande placenta-cellerne. I ett lyckadt längdsnitt af frukten har 

jag räknat åtminstone 12 sådane cryptor, stälde jemte hvarandra och med öppningen uppåtvänd. På 
insidan af hvarje crypta och slutande sig intill dess vägg förekommer ett lager af likasom på läng- 
den utdragne, genom anastomoser nätlikt förenade celler, hvilka synas bilda det subhymeniala lager, 

derifrån gemmidii-trådarne radiera, såsom den nätlika väfnadens fria förgreningar (Tab. XXIV. fig. 8 a). 
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Gemmidii-trådarne utgå nemligen på hela insidan af cryptan likasom emot dess inre, förenade i 

knippen, de nedre mera uppstigande, de öfre mera bågformigt inåtböjde i den yngre eryptan; sednare 

blifva de mera upprätta, och radiera nästan uppåt i den äldre. I den mån frukten blir äldre, torde 
de mellan crypterne varande väggarnes celler öfvergå till celler i det subhymeniala lagret, och eryp- 

torne blifva således genom mindre fasta gränser sins emellan åtskiljde (Tab. XXIV. fig. 7 och 8 a). 
I den ännu äldre frukten försvinna måhända gränserne emellan de olika cryptorne än mera; och det 

kan måhända antagas att det subhymeniala lagret slutligen bekläder en nästan utjemnad placenta- 
botten, derifrån gemmidii-trådarne utgå, radierande uppåt i ett enda sammanflytande lager — såsom 

förhållandet visar sig hos många Gracilariers äldre frukter. Hos Gracilaria är den nästan spongiösa 
väfnad, som hos Tylotus utgör det subhymeniala underlaget för gemmidii-trådarne, mindre starkt 

framträdande, och jemnare öfverklädande den oftast starkt utbildade och mindre tydligt i lober ut- 
skjutande placentan; men vid nogare efterseende finnas de äfven här; och jag har (1. ce. fig. 4D) af- 
tecknat delar deraf ifrån olika ställen af placentan, minst utvecklade vid placentans nedre del, star- 
kare utvecklade uppåt; men äfven på de olika ställena framvisande en viss ojemnhet, erindrande om 
de fördjupningar och framstående lober, som mera utbildade förekomma hos andra former. 

Gemmidii-trådarne äro hos Gracilarieerne relativt korta och mera förgrenade: jag har trott 
mig se dem uppstå genom delning inom moderceller (Tab. XNXIV. fig. 4m), derifrån de särskilda 
dottercellerne sedan utskjuta till skiljda trådar. Inom hvarje trådgrens öfversta led, som ofta är föga 

större än de närmast följande och oftast har en omvändt äggrund form, bildas ett enda gemmidium 

(Tab. XNXIV. fig. 4c vid g; fig. 8b). När gemmidiet utträngt ur det terminala ledet, torde ett nytt 
led utskjuta till terminai-led; och samma utveckling successivt fortgå nedåt. 

Hos Melanthaliee (Melanthalia, Curdiea m. 1.) förekommer jemväl en starkt utbildad placenta, 
bildad af talrika och tätt packade rundadt kantiga celler, närmast motsvarande innerlagrets i den 

sterila frons, men mindre och kanske till form oregelbundnare. Gemmidii-trådarne, utgående ifrån 
placentans convexa yta och radierande uppåt och utåt (Tab. XXIII fig. 10) äro nedtill nästan cy- 
lindriska och mycket tätt packade intill hvarandra; några förgreningar och anastomoser synas före- 

finnas, men föga synliga; upptill divergera trådarne qvastlikt och vidgas kanske något; lederne få 
en mera oval form. ”FTrådarne, som under vissa perioder äro mycket långa (Tab. NNXIII. fig. 11), 
har jag stundom sett böjde emot pericarpiets innervägg, likasom saknade de utrymme; under andra 

har jag sett utbildade gemmidier ligga hopade såsom ett bälte emellan de kortare gemmidii-trådarne 
och pericarpiets innervägg. Uti den öfre delen af trådarne ser man de elliptiska eller tillrundade 
gemmidierne ligga i en lång enkel rad, nedtill trängde det ena intill det andra, upptill glesare och 
småningom antagande en mera oval form inom den stundom knapt urskiljbara yttre trådmembranen; 

de terminala lederne synas blifva större, 1 den mån de mogna. Uti mycket yngre frukter har jag 

sett nucleus omgifven af ett lager concentriskt radade celler (stratum circumnucleare), som synes 
vara af transitorisk natur; måhända är det genom dettas upplösning, som den ofta skarpa gränsen 
bildas emellan pericarpium och nucleus. I den äldre frukten har jag också stundom sett mellan 
båda en slemmig massa, hvilken vid tillsats af jod antager en svagt blek-gul färg. Måhända är 
denna slemmiga massa en upplösningsproduct efter den antydda transitoriska mellanväfnaden; likasom 
hos några andra Florideer, der en sådan förekommer, har den kanske någon function vid de talrika 

gemmidiernes utförande genom carpostomiet. 
Hos Phacelocarpus och Nizzymenia förekommer ett cystocarpium, som i flera afseenden synes 

afvika ifrån andra Florideers; jag har antagit att det närmast torde öfverensstämma med Melantha- 

ieernes, med afseende på den slutliga structuren af nucleus. Hos Phacelocarpus utgöres frons af 
obegränsadt tillvexande stammar och grenar, som hos de flesta arterne kantas af 2:ne rader korta 
tänder (pinne); de båda radernes pinne utvecklas regelbundet alternerande med hvarandra (Tab. 

XXIII. fig. 2). Uti mellanrummet mellan 2:ne tänder framkommer något sednare anlaget till en ny 
gren, som blir motsittande andra kantens pinna. Det är ett sådant anlag till en ny gren som tem- 
ligen snart begynner ombildas till frukt; och frukten får på detta sätt sin bestämda plats. Stundom 
qvarsitter en eller annan steril pinna på den till fruktstjelk öfvergående grenens nedre del. 
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Uti yngre tillstånd har cystocarpiet utseendet af en liten kula, uppburen af en kort stjelk; 

det skiljer sig ifrån den hos Phacelocarpus mycket lika spherospor-frukten genom sin redan tidigt 
mera spheriska form; såsom äldre är det mera utsväldt nedtill och förekommer, sedt från sidan, ofta 

nästan njurformigt; betraktas det nogare under svagare förstoring, så ser man i den njurformiga fruk- 

tens yttre kant en svagt antydd ränna, utgörande gränsen emellan pericarpiets 2:ne hälfter, som ned- 

ifrån uppåt blifvit likasom invikne emot hvarandra, med sina kanter betäckande fruktens inre fertila 

del. Tänkte man sig kanterna mera öppna, skulle cystocarpiet nästan hafva formen af ett apothe- 

cium, med ett fruktbärande hymenial-lager i midten, kring hvilket den yttre sterila kanten utgjorde 
excipulum. Men i stället för att vara ett öppet apothecium, är cystocarpiet mera tillslutet genom de 

mot hvarandra inböjde ytterkanterne; och det är innanför och under dessa som den fertila discus 
förekommer. Uti det yngre fruktanlaget har jag trott mig se de sterila, mot hvarandra inböjde kan- 

terne motsvara paginalsidorne, och den mellan dem bildade rännan fortlöpa parallel med kanterne af 

frons: men i den mån frukten sväller mera ut, böjer den sig utåt emot endera paginal-sidan (2:ne 
hvarandra närmaste frukter böjande sig sålunda ofta åt olika paginal-sida) och pericarpiets ränn- 

formiga öppning får derigenom en sned riktning. Stundom synas de flikar af pericarpiet, som böjas 
emot hvarandra, vara 3:ne, och således finnas äfven här 3:ne rännor, som, divergerande nedtill, sam- 

manflyta i spetsen: rännorne, antydande de ställen der frukten öppnar sig utåt, motsvara på detta 

sätt carpostomiet i ett cystocarpium af vanligare form. 

Hos Nizeymenia (Harv. Phyc. austr. tab. 165), som har bålen sammansatt af bladlika, nästan 

lineära delar, hvilka uppsti genom prolification innanför kanten af ett äldre blad, förekomma fruk- 

terne på motsvarande ställen, såsom yttre, öfver ytan medelst en kort stjelk höjde, nästan vårtlika 

organer, med en ojemn yta. Betraktas de nogare under svag förstoring, så kan man vanligen äfven 

här urskilja en yttre, något snedt gående fördjupning upptill, under mer eller mindre tydlig form af 
en springa. Stundom bar jag sett springan uppstigande ensidigt ifrån basen likasom antydande att 
frukten bildats af ett canaliculeradt blad, hvars utsvällande kanter lagt sig emot eller något öfver 
hvarandra. Äfven ett snitt genom frukten (Tab. XXIII. fig. 8 a) synes antyda att pericarpiet bildats 
genom nedifrån utskjutande lober, som sluta sig samman upptill öfver fruktens fertila del, och genom 

en der befintlig springa (vid cs) utvisa platsen för carpostomiet. 

Lyckas man göra ett längdsnitt af Phacelocarpus så att det genomgår eller blottar sjelfva den 
axila cellrad, som genomgår fruktstjelken och klyfver den mot paginal-sidan något uppåtvända fruk- 
ten, så visar sig tydligt (Tab. XNIIL fig. 4) att pericarpiet är bildadt af de yttre lagren i frons, 
hvaremot hela nucleus likasom utstrålar ifrån en placenta, som är bildad uteslutande af den axila 

cellraden. Der denna ingår 1 frukten, vidgar den sig uppåt till en omvändt conisk placenta, ifrån 

hvars öfre, något concava yta de radierande trådar synas utgå, hvilka bilda den öfre delen af nucleus. 
Den axila tuben, som i den sterila frons så väl som i fruktstjelken omgifves af ett lager tätt packade 

trådar (jfr Tab. XNXIII. fig. 3 och 4), begränsas inom frukten af bågformigt inåt böjda och likasom 
uti det här gelatinösa ombhöljet fritt inskjutande spetsar (fig. 4) — efterbildande sålunda de mot car- 
postomiets inre canal utlöpande och convergerande trådar, som förekomma i många andra Florideers 

tjockare pericarpier. Afven dessa synas sålunda bekräfta att cystocarpiet hos Phacelocarpus är ett 
mera öppet organ, deri en större del af pericarpiets innervägg öfvertager function af carpostomii- 

kanalen i vanligare frukter. 

Den öfre delen af nucleus utgöres af ett knippe mycket tätt stående, ledade, här och hvar 
förgrenade trådar, hvilka i sin nedre del, der utrymmet för de uppåt och utåt radierande trådarne 

är mindre, äro finare och cylindriska, i den öfre något gröfre och vidgande sig uppåt. Uti hvad jag 
antagit vara en mera mognande nucleus (Tab. XXIII. fig. 5 till venster) såg jag gemmidierne hafva 
en elliptisk och slutligen tillrundad form; de nedre lederne syntes ordnade öfver hvarandra i en lång rad 

och kanske mera närmade hvarandra; de öfre voro tydligen större, mera rundade och liggande i hopar 
oordnade, kanske i mån som trådarnes omgifvande membraner upplösas. Vid tillsats af jod såg jag 

17 K. Vet. Akad. Handl. B. 15. N:o 6. 
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de öfre gemmidierne blåna, under det de nedre antogo en gulbrun färg. Nucleus har i detta till- 
stånd en iögonfallande likhet med Melanthalieernes. 

Uti ett annat utvecklingsstadium, som jag antager vara föregående, har jag sett den öfre delen 

af nucleus bestå af hvad man snarare kunde kalla radierande cellrader (Tab. XXIII. fig. 5 till höger). 

Uti dessa cellrader stå motsvarande celler midt för hvarandra, så att deras i midten af hvarje cell till 

en oval kropp sammanförde endochromer likasom bilda concentriska, öfver hvarandra stälda bälten, af 

hvilka jag trott mig kunna antaga att det öfversta stundom såsom en membran lossnar ifrån de nedre, 

och derefter öfvergår till en mera oordnad samling af tillrundade celler (stratum circumnuecleare), 
som sednare upplösas. Jemväl dessa celler blåna vid tillsats af jod; men de torde skiljas ifrån de 
mognande gemmidierne, genom den fastare membran medelst hvilken de sins emellan sammanhållas. 
Stundom har jag ofvanom nucleus sett ett oorganiseradt slemlager, som vid tillsats af jod antog en 
blek-gul färg. Förekomsten af ett stratum circumnucleare torde här så mycket snarare kunna väntas, 

som det hos Phacelocarpus mera öppna pericarpiet torde fordra att sjelfva nucleus till en början 
omslutes af ett skyddande lager. Allt efter som nucleus är i olika utvecklingsstadier torde sålunda 
vissa olikheter förekomma, som lätt kunna föranleda olika tolkningar. Stundom har jag, vid snitt 

genom yngre frukter, sett de radade nuclei-cellernes ovala endochromer lossna och ligga fria på 

objectglaset, och kunna då lätteligen antagas för de verkliga gemmidierne. Men antagande dem 
derför, skulle nucleus i detta stadium hafva en structur, som afviker ifrån alla andra Florideers; och 

för hvad jag antagit såsom sednare stadium vore det väl då ock svårt att finna en förklaring. 

Egendomligt i och för sig, företer cystocarpiet hos Phacelocarpus större förändringar under 
sin utveckling, än som vanligen torde förekomma hos Florideerne. Mellan de hopslutande peri- 

carpii-väggarne torde till en början utrymmet vara mindre, och jag har också stundom sett genom- 

snitt af den unga nucleus hafva en nästan vigglik omkrets. MNSednare synes frukten vidga sig nedtill, 
hvarigenom den ' fertila delen får en bredare bas och gemmidii-trådarne således komma att radiera 

äfven något åt sidorne. I det pericarpii-väggen deltager i utvidgningen nedtill, synes den yttre öfver- 
skjutande kanten likasom förkortas. Sjelfva nucleus synes under fruktens utveckling få en djupare 

plats i förhållande till den omgifvande pericarpii-väggen. I stället för att hos vanliga cystocarpier 
carpostomii-mynningen och placentans bas utgöra säkra hållpunkter för bedömmandet af delarnes 

läge, i hvilken direction för öfrigt ett vertical-snitt blifvit fördt, så kan deremot hos Phacelocarpus 

vertical-snitt förda i olika riktning förete olika utseenden. Ett snitt som skär den ränna, hvilken 

fortlöper uppåt den åt paginalsidan böjda frukten i något sned riktning, är icke nödvändigt ett snitt 
som genomgår frukten i vertical riktning. Ett i sned riktning öfver frukten gående snitt kan skära 
rännan på flera ställen och kan då gifva den oriktiga föreställningen att placenta-bildningar med 

omgifvande carpostomii-läppar förekomma på olika ställen af frukten; och än lättare föranledes en 
sådan missuppfattning om snittet göres genom ett af 3:ne lober bestående pericarpium. 

Rundtikring peripherien af pericarpiet synes emellan cortical-lagrets verticala trådar likasom 

större celler eller hopgyttringar af mindre celler, hvilka väl kunde misstagas för begynnande sphero- 

sporer, och möjligen ge anledning till något antagande om spherosporfrukten och cystocarpiet såsom 
olika stadier af samma frukt. Både dessa små kroppars utseende och den plats de intaga kunde 
kanske ursäkta ett sådant misstag. Men dessa kroppar förekomma på samma sätt äfven 1 delar af 
stammen. KUÖTZING beskref dem såsam ”Scheinsamen” p. 110—111 och afbildade dem tab. 58. II. 
fig. 2 i Phycologia generalis. Af hvilken natur dessa äro, är för mig obekant. 

Structuren af nucleus hos Nizzymenia företer modificationer motsvarande dem jag beskrifvit 
hos Phacelocarpus. På sidorne och ofvanom nucleus har jag sett ett bälte af rundade och med starkt 

färgadt endochrom försedda celler innanför den egentliga pericarpii-väggen, hvilka jag antagit mot- 

svara vissa andra Florideers stratum circumnucleare (jfr Tab. XNXIIIL. fig. 8 a); på vissa ställen syntes 
de sammanhänga i ett lager (fig. 8b); andra syntes visa spår till en fortgående celldelning. De 

uppåt och utåt radierande gemmidii-trådarne (fig. 8b) syntes närmast öfverensstämma med Melan- 

thalieernes och sådane jag sett dem i fruktens mera utbildade tillstånd hos Phacelocarpus. Hos Niz- 

2ymenia saknas den axila tub, som förekommer hos Phacelocarpus och som der bildar placentan; 1 
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stället synes en eller kanske flera af de genom anastomoser förenade trådar, som utgöra det axila 
knippet i det mycket unga bladet hos Nizzymenia, ombildas till en tjock placenta, som uppstiger 
något snedt emot fruktens centrum; bärande de uppåt och utåt tätt radierande gemmidii-trådarne. 

Sannolikt är det endochromet från flera sammansmältande celler som förenas till den sålunda bildade 
tjocka placentan. 

Den afdelning af Spherococcoideerne, som omfattar Spherococcus och dess närmaste slägten, 

skiljer sig ifrån de öfrige hufvudsakligen genom de till utseendet enklare, oftast kortare och mera 
klubbformiga gemmidii-trådarne. I stället för att hos Gracilarva gemmidii-trådarne bilda likasom 
förgrenade knippen, så torde hos Spherococcee de förekomma enkla, emedan deras nedre förgrenade 
del synes mera tillhöra placentan. 

Hos Stenocladia, der bålen i yngre och äldre delar har en väsendtligen olika structur, och 
frukterne väl kunna antagas motsvara ombildade grenar, är det ock med de yngsta grenarne, som 
structuren af frukten närmast torde böra jemföras. I stället för att den unga grenen har en axil 
tub af förlängda cylindriska leder (Tab. XXV. fig. 3 ax), som bära verticiller af grenar, hvilka, i sin 

ordning delade, med sina yttersta förgreningar bilda det corticala lagret, så finnes jemväl i fruktens 

nucleus (Tab. XXV. fig. 4) en axil cellrad, men bestående af kortare led, och upptill likasom upp- 
lösande sig i en större mångfald af grenar (1. c. fig. 7); dessa grenar uppbära de talrika trådar, som 
radierande åt alla håll synas utgöra nucleus; i den nedre delen äro trådarne stälde tätt intill hvar- 
andra och tätare förgrenade, upptill enkla och mera klubbformiga (fig. 5 och 6). Några af placen- 
tans förgreningar förblifva sterila och utlöpa genom nucleus mot pericarpii-väggen (jfr fig. 4, 7 och 

8, der fs antyder den nedre delen af dessa trådar och pc den öfre, som ingår 1 bildningen af peri- 
carpii-väggen). Dessa sterila trådar (paranemata) torde vara analoga med dem som, i andra frukt- 

former mera utbildade, i den beskrifvande algologien stundom blifvit antagne såsom särskiljande de 
olika nucleoli, hvilka tillhopa bilda ett slags sammansatt frukt. De förekomma jemväl hos andra 
slägten af Spherococcee, kanske hos alla med undantag af Dicranema. 

Hos Herimngia (Harv. Ner. austr. tab. 50) afslutas den uti frukten ingående axila tuben af en 

tjockare, nästan klubbformig ända (Tab. XXVI. fig. 6 vid p), upptill och kring sidorne samman- 
flytande genom anastomoser med en rundt ikring omgifvande spongiös väfnad, hvilken väl är en om- 
bildning af det lager af aflånga och kantiga celler, som 1 den sterila delen närmast omgifver den axila 

cellraden. Att det klubbformigt utsvälda partiet, som utgör placentans centrala del, är en utbild- 
ning af endochromet inom den axila tuben, synes mig icke vara tvifvelaktigt. Man ser, likasom bil- 
dande den axila tubens yttre gränslinea, resterne af den icke fullständigt oblitererade yttre membranen 

såsom en knapt synlig gelatina, hvilken svagt gulnar vid tillsats af jod, under det den klubbformiga 
ändan, så väl som de anastomoser, hvarmed den sammanbindes med den omgifvande väfnaden, och 

denna i sin helhet antaga en starkt gul-brun färg. Ilfrån de yttre förgreningarne af denna väfnad 

utgå dels de korta, klubbformigt utsvälda gemmidii-trådarne, dels här och hvar sterila trådar, som 
sammanbinda placentan med den yttre pericarpii-väggen. Hos Spherococcus äro fruktens inre delar 
utbildade i närmaste öfverensstämmelse med hvad som förekommer hos Heringia. Inom det vanligen 
starkare utsvälda toppledet i gemmidii-trådarne ser man här ofta tydligt endochromet deladt i en öfre 
och en nedre del (Tab. XXVI. fig. 3), hvilka äfven åtskiljas af ett hyalint diaphragma. Hvardera 
delen utbildas till ett gemmidium, som hvart för sig utglider genom gemmidii-trådens uppluckrade 
ända. De sålunda genom olika toppleds successiva delningar uppkomna membraner ser man stun- 
dom, efter flera öfre gemmidiers utglidning, sitta qvar vid någon af trådarnes nedre led, såsom plat- 
tadt skålformige hylsor. 

Hos Dicranema och Calliblepharis finnes knappast någon annan olikhet i fruktens structur, 
än den som betingas deraf att den axila cellraden hos dessa slägten saknas. Placentan utgöres äfven 
här af en nätlik väfnad (Tab. XXVI. fig. 4—5), hvilken torde uppkomma genom olika cellers me- 

delst täpfelrör sammanbundna endochrom-partier. Gemmidii-trådarne äro hos Dicranema kanske kor- 
tare än hos de andra slägtena och bestå af några få leder. Emedan frukten utsväller lateralt nedom 
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grenarnes spets, förekommer placentan i ett tvärsnitt af frukt-grenen såsom unilateral, och .slägtet 

hänföres af HARVEY väl mest af denna anledning till Gelidiacece. 
Hos Delesseriee, som nästan alltid hafva en flat bladlik frons, förekommer cystocarpiet oftast 

som en hemispherisk upphöjning på endera af bladets ytor. Hos arter, som hafva en utbildad medel- 

nerv med derifrån utgående nervförgreningar, är det ofta på endera af dessa som frukten utbildas; 
hos arter, der de inre nerverne icke anläggas med bladet, äro jemväl de utbildade frukterne vanligen 
i synbar förbindelse med någon nervförgrening. Hos arter utan nerver synas frukterne utan synbar 

ordning vara spridda öfver bladet, några upphöjda på den ena, andra på den motsatta ytan. Hos 
några arter skjuter det hemispheriska pericarpiets öfversta del ut till en tydlig spets (Hemineura 
Harv. Ner. austr. tab. 45. fig. 5), hos andra mera såsom en vårt-lik upphöjning; hos åter andra 
(Deless. sinuosa, D. hypoglossum) finnes knappast något spår till en sådan, och carpostomiet före- 
kommer endast såsom en inre kanal, genomgående pericarpiets öfversta del. 

Gör man ett tvärsnitt genom den mognande frukten (Tab. XXVIIL fig. 6), så visar sig att 
fruktens öfver bladytan höjda del utgör likasom pericarpiets hvälfda tak, under det fruktens botten 
bildas af ett den motsatta bladytan motsvarande parti. Frukten har således sin basala utbredning 
på den ena bladsidan, sin öfre del på den andra; och båda bladytorne med sitt mellanliggande parti 
kunna således sägas här deltaga i fruktbildningen. Äfven hos sådane Nitophyllum-arter, som i sterilt 
tillstånd bestå af en enda rad celler, utbredda i ett plan jemte hvarandra, utgöres både fruktens 
botten och pericarpiets hvälfda tak af flera cellrader; cellerne äro der vanligen något plattade och 
utbredda i riktningen af tangenten (tafvelformiga);: och de olika radernes celler stående öfver hvar- 
andra mer och mindre regelbundet. Utanför de fruktbildande fläckarne af bladet får detta mycket 

snart det sterila bladets structur, bestående af en enda rad celler något förlängda i vertical riktning 
mot bladytorne. Hos arter, som redan i den sterila delen bestå af flera cellrader (jfr t. ex. N. den- 

ticulatum Tab. XXVII fig. 9), blir äfven pericarpii-väggen något förstärkt, och jag har trott mig se 
cellerne då stundom icke vara lika regelbundet stälda öfver hvarandra i de olika cellraderne. De an- 
nars concentriskt kring nucleus stälda pericarpii-cellerne få, der periearpiet höjer sig till en yttre 
vårta som omsluter carpostomiet, en motsvarande afvikande riktning (Tab. XXVIIL fig. 6). Der car- 

postomiet utmynnar i den icke särskilt upphöjda pericarpii-vallen är carpostomiets rörlika kanal om- 

gifven af de mera regelbundet stälda cellraderne (Tab. XXVII. fig. 9). 

Placentan utgöres af ett enda, öfver fruktbottnen något upphöjdt och öfver dess hela medlersta 
del sig utbredande och relativt mycket stort midtelparti (placenta-stammen), derifrån (jfr Tab. XX VII. 
fig. 6 och 7) talrika grenar utgå uppåt för att bilda gemmidii-trådarnes knippen, under det andra 
utgå åt sidorne och likasom böjas nedåt och der sammanhänga medelst talrika och starkt utbildade 

täpfelrör med endochromet inom många af fruktbottnens underliggande, ofta något förstorade celler. 
Hela placentar-apparaten får sålunda formen af ett träd med nedliggande utbredd stam, som med 
talrika rötter hemtar sin näring från fruktbottnen och utbildande gemmidierne inom de uppåt ut- 

bredda grenarne. Både den starkt utbildade placenta-stammen, hvars storlek motsvarar ett stort antal 

af bottencellernes, och alla de talrika grenar, deri den likasom förlänges, synas ingenstädes afbrutne 

af några leder och knapt omgifne af någon yttre membran, förrän de uppåtstigande grenarne öfvergå 

till gemmidii-trådar, och nedåt gående öfvergå i endochrom-partier inom fruktbottnens celler (jfr 1. 

c. fig. 7). Placentan med sina förgreningar bildar sålunda ett enda sammanflytande parti, som efter 
utseendet icke är sammansatt af celler, och icke i sin helhet omgifves af någon cell-membran; den 
har en egen i gult stötande färg, som vid tillsats af jod framkommer starkare; samma färg antaga de 

endochrom inom fruktbottnens celler, med hvilka placentar-apparaten genom starkare utbildade tipfel- 
rör sammanhänga. 

För att finna uppkomstsättet och den verkliga betydelsen af placentan, torde det vara nödigt 
att gå tillbaka till yngre stadier af frukten. Man påträffar då fruktbottnen beklädd af ett lager af 
celler, som antagit en mera tillrundad form (Tab. XXVIIL fig. 9 vid p m); de närmast kanterne af 
fruktbottnen mindre afvikande ifrån de undre cell-lagren; de i midten af fruktbottnen belägne mera 
förändrade, i det de här äro mera rundade och utsvällde; de i midten af hvarje cell sammandragne 
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endochromerne sammanhänga tydligt med tillgränsande cellers, medelst töpfelgångar, och sjelfva cell- 
membranerne äro tunna och genomskinliga, liksom vore de stadda i något slags upplösning, som väl 
kanske ock blir bevislig derigenom att här och hvar ett framskjutande endochrom synes sakna 
den yttre membranbetäckniovgen. Mellan bottenlagret och pericarpiets hvälfda tak, såg jag dy- 
lika celler förenade till ett slags förgrenade trådar (1. ce. fig. 10), hvilka torde utgöra delar af den 
begynnande placentan. Likasom i den öfriga delen af bottenlagrets ombildade celler, voro endo- 
chromerne här starkt sammandragne och förenade med närgränsande cellers, genom de vidgade täpfel- 

gångarne; då de glaslikt genomskinliga cellmembranerne slutligen försvinna, öfvergå talrika ceilers 
allt mer och mer förtjockade och sammansmältande endochrom-partier i den medlersta och uppåt 
utskjutande delen af basallagret till sjelfva placentan, under det att andra af bottencellerne hafva, inom 

de bibehällne men förtunnade väggarne, endochromerne sammanhängande — å ena sidan med pla- 

centan, å andra med än aflägsnare cellers endochrom-partier. Hela den stora och månggrenade pla- 

centan visar sig således vara sammansatt af många olika cellers genom täöpfelrören sammanflytande 
endochromer —; väggarne till många af dessa celler försvinna successivt; hos andra, som i den mogna 

frukten (1. ce. fig. 6 och 7) utgöra de placentan närmast underliggande bottencellerne, qvarstå väg- 

gsarne, men likasom starkt utvidgade och väl derigenom tunnare, under det dessas sammandragne 
endochrom-partier finnas qvar, hvar inom sin cell, men förenade med andras genom talrika töpfel- 
sångar. Ått ett tydligt utbildadt och sjelfständigt organ icke utgöres af fullständiga celler eller 
grupper af sådane, utan af sammansmältande cellers innehåll, sedan cellväggarne blifvit förstörde, 

torde väl vara ett mera sällsynt förhållande hos vexterne; hos Florideerne tror jag mig hafva sett 
att den hos många (Areschougia, Rhabdonia m. fl.) genom sin storlek ofta utmärkta placentar-appa- 
raten uppkommer på detta sätt. Hos Gracilaria och Dicranema bildas det subhymeniala lagret af 
särskilda celler, hvilka utdragne i spetsar sammanhänga med tillgränsande celler: men dessa förblifva 
dock i allmänhet här åtskiljde; hos Heringia sammanflyta de inre, som motsvara den axila cellraden, 

till en stor klubbformig utsväld placenta, uppkommen på det nyss antydda sättet; de yttre förgre- 
ningarne till denna placenta utgöras af en nätlik väfnad af anastomoserande celler, liknande dem hos 

Dicranema och Gracilaria. I den mån dessa det subhymeniala lagrets celler sammanflyta mera, uppstå 
bildningar, liknande dem hvars uppkomst jag trott mig tydligast kunna följa hos Delesserieerne. 

De gemmidiibildande trådarne (Tab. XXVII. fig. 6 och 7) utgöra fortsättningar till placentans 
uppåtgående yttersta förgreningar, nedtill nästan sammanförde i knippen och med längre cylindriska 
leder: upptill äro de dichotomt förgrenade och bestående af mera perlbandslika trådar. Uti trådarnes 

nedre del synes det som vore här skiljda cellers endochromstycken på väg att sammansmälta; uti de 

följande lederne är endochromet skarpare begränsadt inom olika cellers tydliga membraner; uti de 

terminala lederne svälla endochromerne mera ut, och slutligen blifva dessa celler betydligt större än 
de nedre; endochromet får jemväl en intensivare färg och ombildas till ett ovalt eller mera omvändt 

äggrundt gemmidium. I den mån gemmidierne uttränga ur toppleden, tillrundas de, och man ser 

dem stundom mer eller mindre talrika, ligga lösa i fruktens öfre del; stundom synas de (från exem- 

plar som varit torkade) hopade i carpostomii-mynningen. De mognande gemmidiernes omgifvande 
membraner synas i allmänhet uppluckrade och mera gelatinösa. Någon gång har jag trott mig se 
att toppledets yttre membran blåslikt uttänjes, hvarefter sjelfva gemmidiet genom en terminal öpp- 
ning sannolikt kastas elastiskt ut (jfr fig. 12), hvarefter det utsvälda ledet torde åter sammanfalla 
och upplösas. Inom de näst öfversta lederne har jag, såsom hos några andra Florideer, stundom sett 

endochromet deladt i 2—3 delar, hvilka antagligen sednare hvar för sig skjuta ut som skiljda ter- 
minal-led, eller bilda initialer till nya trådgrenar. 

Hos arter, der det sterila bladet utgöres af en enda rad i samma plan jemte hvarandra stälda 
celler, har man sannolikt lättast att följa fruktens utveckling. Man ser här fruktbildningen inledas 

genom en starkare cellbildningsprocess på de ställen, der en frukt skall bildas. De förut verticalt 

mot bladytorne sträckta cellerne delas här i 2:ne, hvilka åter delas genom väggar som äro parallela 

med ytorne, uti en imre, som äfven inom pericarpiet måhända icke vidare delas, och en yttre till- 

vexande och delad vidare på samma sätt. Så uppkommer ett öfre och ett undre lager såsom skiljda 
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redan vid den period då de första förändringarne för utbildningen af nucleus synas vidtaga. Be- 

traktar man ytan nogare på öfre delar eller yttre flikar af ett med utbildade cystocarpier (på nedre 

och inre flikar) rikligare försedt exemplar, så upptäcker man äfven vissa ställen, der de annars nä- 

stan jemnstora rundadt kantiga cellerne synas olika, likasom packade tätare tillsamman och bildande 

fläckar, som äfven genom bjertare färg skilja sig från den öfriga ytan. Under tillräcklig förstoring 
ser man fläckens midtelparti svagt upphöjdt, och i sjelfva toppen urskiljer man en krets af 5—7 
celler, rosettlikt sammanstälde, sträckte i tangential riktning med inåt convergerande spetsar, utåt 

med tjockare och divergerande ändar (Tab. XXVIIL fig. 3). Emellan spetsarne trodde jag mig kunna 
redan nu urskilja en fläck (öppning), som sedan blir större och tydligare, bildande carpostomiet. På 

sidorne, som slutta nedåt ifrån carpostomiet, synas cellerne mera rundade och mindre än i det omgif- 

vande bladet. Vid den starka cellförökning som föregår fruktbildningen, torde nya celler inskjutas 
emellan de först anlagda äfven i pericarpiets tangential-riktning. Innanför carpostomiet kunde jag 

genom olika inställning se några inre stora celler, som skilja sig lätt från de yttre genom sin i gult 
stötande färgnyans. Jag trodde mig se 2:ne af dessa ligga något högre än en tredje. Vid genom- 

snitt af mycket unga frukter ser man äfven att vid pericarpiets höjning — som väl står i samband 
med en starkare cellbildning i tangential riktning — utdragas de inre cellerne till ledade trådar (hos 

Hemineura Tab. XNVI. fig. 19), hvilka först synas sammanbinda fruktbottnens cellrader med dem 
som förefinnas i det deröfver sig hvälfvande pericarpiet. Genom dessa trådar synes frukten under 

en period likasom delad i verticala smårum; men dessa trådar torde i allmänhet snart försvinna 

(under det de i många andra Florideers cystocarpier synas persistera) och i den mognande frukten 

hos Henvineuwra har jag icke sett något spår dertill!). I fruktens inre och företrädesvis under carpo- 
stomiet (det medlersta partiet) såg jag större spridda och likasom lösa celler, hvilka torde utgöras af 
bottenlagrets celler, som vid deras egen starkare utsvällning skjutits ur sitt sammanhang med frukt- 

bottnens öfriga celler och vid pericarpiets höjning förts småningom uppåt. Emellan några af dessa 

såg jag anlagda tydliga töpfelförbindelser, antydande den begynnande placentabildning, som ofvan 
beskrifvits. Emndochromet i alla dessa celler utmärkte sig genom sitt ljusare gul-bruna endochrom, 
som vid tillsats af jod blef mörkare och sticker då starkare af mot pericarpii-cellernes nu blånande 

innehåll. Uti den mognande frukten såg jag (vid tillsats af jod) placentan och dess nedre förgre- 

ningar bibehålla sin gul-bruna färg, under det gemmidierne blåna. De inre pericarpii-cellerne få då 
jemväl en gulaktig färg, som stundom sträcker sig till dera af de yttre, under det andra af dessa 
sednare synas bibehålla sin benägenhet att blåna. 

De afbildningar, som lemnats öfver Delesserieernes cystocarpier, äro i allmänhet mer och 

mindre incorrecta. Några af de i HARVEYS sednare arbeten förekommande (Ner. Bor. Amer. tab. 
XXI B. Phyc. avustr. tab. 94, 179, 229, 240, 241) visa något när gemmidii-trådarnes character och 

pericarpiets utseende, men om placentans beskaffenhet och andra detaljer får man der knapt någon 

upplysning. Den afbildning KöTzZInNG lemnat af D. Hypoglossum Phyc. gener. tab. 65 är hvarken 
characteristisk eller fullt correct; den han lemmnat (ibm tab. 68) af D. sinuosa är alldeles oriktig. 
Jag har här sett placentan fullkomligt sådan den ofvanför blifvit beskrifven; dess utgreningar äro 
här mera divergerande och derföre tydligare än hos många andra; jag har sett de ännu här och hvar 

synliga lederne sammanhängande medelst töpfelrör o. s. v. Den figur af Schizoglossum Bartlingia- 
num KÖTZING lemnat (Phyc. Gen. tab. 69. fig. 2) framställer Delesserieernes cystocarpium bättre än 
någon annan, ehuru icke heller den lemnar någon rätt begriplig framställning af det characteristiska 

i Delesserieernes fruktbildning. Uti sin afhandling öfver Florideernes foecundation hafva THURET 
och BORNET (pag. 20—21. Pl. 13. fig. 27) lemnat en redogörelse för den första fruktanläggningen 
och trichophor-apparaten hos Nitophyllum. Jag har förgäfves bemödat mig att med tillhjelp af den 
gifna figuren göra för mig fullt klart hvad som författarne mena med de 5 celler, stälda 3 på en 

sida och 2 på den andra, som skulle utgöra rudimentet till pericarpiet, och de 3 andra celler bil- 
= 

dande trichophor-apparaten, som skulle finnas liggande i det mellan de 5 pericarpii-cellerne befint- 

') Harvey har afbildat (Phyc. austr. tab. 179) hvad som måhända skulle vara en motsvarighet dertill, såsom ännu förekommande 
i den mognande frukten. 
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liga ofärgade mellanrummet som angifves. Det förekommer mig som skulle figuren nog tydligt visa, 
att de 3 pericarpi-cellerne på den ena sidan och de 2 på den andra (mellan hvilka trichophor-ad- 
paraten skulle ligga), icke kunna motsvara hvarandra. Förf:e synas antaga att på båda paginal-sidorne 

strueturen skulle vara ursprungligen lika och att på båda en trichophor-adparat kunde förekomma. 
Något liknande hela denna angifna bildning har jag efter egna undersökningar icke lyckats finna. 

12—16. Jag har antagit att Helminthocladiacee med Chetangiee och Gelidiee, Hypneacece 
och Solteriee, bildade en egen serie (Desmiospermeernes), som vore characteriserad genom en mo- 
difieation af de gemmidiibildande trådarne; i det dessa, likasom hos Corynospermee, utgjordes af 

knippen af ofta starkt förgrenade trådar, 1 hvilkas klubbformigt utsvälda toppled ett enda omvändt 

äggrundt gemmidium utbildades. Genom gemmidi-trådarnes anordning till nuclens, och vissa, så att 

säga cystocarpiets yttre characterer, afvika Desmiospermeernes ordningar ifrån hvarandra. 
Hos Helminthocladiacee, hvilkas bål utgöres af likasom inom en lösare gelatina fria trådar, 

deraf några inre bilda det axila stomme, som uppbär och förgrenas till de laterala knippen hvilka 
utgöra cortical-lagret, synes nucleus kunna betraktas såsom det peripheriska trådknippets terminala 
knopp, hvars delar under fruktens utbildning blifvit hos olika slägten mer och mindre ombildade. 
På samma sätt som de sterila trådarne inom den lösare gelatinan förekomma mera fria, så är också 
Helminthocladiaceernes oftast klotrunda nucleus ett nästan yttre organ, men inbäddadt inom bålens 
allmänna slemhölje, samt hos olika slägten glesare eller tätare omslutet af föga förändrade eller till 

ett yttre involuerum ombildade sterila trådar. Så äro de trådar, hvilka omgifva nucleus, hos Nema- 
lion nästan alldeles oförändrade (jfr Kite. Phyc. tab. 44; IIT); hos Helminthora sluta de sig mera 

tillsamman kring nucleus (Tab. XXVIII. fig. 9), nästan såsom ett omgitvande involucrum. Hos Sci- 
naia och Gloiophlea (Tab: NXNVIII fig. 4) äro de mycket tätare och nätlikt sammanvexande till ett 
särskildt lager, som på alla sidor omsluter nucleus och utlöper derefter såsom ett i cortical-lagret 
utmynnande qvastikt knippe, mellan hvars inre trådar en utförsgång torde motsvara carpostomiet i 

andra Florideers pericarpium. / 

Äfven sjelfva nucleus är hos olika slägten något olika. Hos Nemalion har den klotrunda 
frukten nästan utseendet af en knottrig favella, med åt alla håll utåt radierande, korta och trubbiga 

grenändar (Tab. NXIX. fig. 15). Ett lyckadt längdsnitt, fördt så att det blottar den axila tråd, som 
bär frukten, visar (Tab. XNXNIXN. fig. I a) denna bestå af opuntie-likt sammansatta, vid hvarje led 
förgrenade och mycket korta trådar, hvilka utgående ifrån den centrala och äfvenledes kortledade 
fruktstjelkens öfversta led, radiera åt alla sidor, uppåt, utåt och nedåt, så att de tätt intill hvarandra 

stälda yttersta leder i gemmidii-trådarne utgöra den derigenom knottriga fruktens yttersta delar. 

Hos Helminthora, Gloiophlea och Scinaia synas de nucleusbildande trådarne vara längre, med i 

fruktens inre delar mera långsträckta och cylindriska leder, i öfre och i kortare utåt radierande gre- 
nar med mera klubbformigt utsvälda toppled hos Helminthora (Tab. XXVIIL fig. 10), med de öfre 
leden mera ovala hos Scinaia och Gloiophlea (Tab. XXVIII fig. 4fg). Äfven här synas trådarne 
utgå ifrån det till frukt ombildade knippets centrala och basala leder, radierande uppåt och utåt (jfr 

INapSpXOXSVTT fis. 5, 10 0ch 11). 
Uti den fullt mogna frukten hos Nemalion (Tab. XXIX. fig. 1 b) såg jag det terminala ledets 

membran uttänjas till ett likasom utanför nucleus utskjutande rör, som slutligen brister i toppen, och 

gemmidiet glider eller nästan kastas elastiskt ut till ett kort afstånd utanför nucleus. Efter utglid- 
ningen ser man membranen såsom en genomskinlig, i toppen öppen hylsa, men som snart faller åter 

samman; jag såg det ena toppledet efter det andra sålunda förlängas och uttömmas, så att jag slut- 
ligen räknade 18 gemmidier, som på kort tid glidit ut och lagt sig stilla i en krets utanför nucleus. 
Nucleus visade derefter knapt någon märkbar förändring. Uti det sig förlängande röret glider gem- 
midiet sakta fram till ändan och framkommer med den smalare delen sist; fullt fritt tillrundas det 

hastigt, och jag trodde mig derunder se det på olika sätt vexla form. Rörets förlängning syntes mig 
ske temligen hastigt och på mindre än en minut derefter såg jag gemmidiet fritt. Inom det fria 

gemmidiet urskiljdes en kärna och en fläck med färgadt innehåll. Uti det omgifvande slemmet syntes 
något äldre gemmidier redan groende. Uti det då äggformiga gemmidiets ena ända — der kärnan 
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haft sin plats — hade en ljusare spets skjutit ut (rotändan) och afskiljts genom ett diaphragma, sannolikt 
efter upplösning af cellkärnan. — Hos Helminthora har jag sett några toppled uttänjda med genom- 
brutne och sammanfallne membraner, men har icke här lyckats få se sjelfva emissionen af gemmidierne. 

Om man på ett rikare fruktbildande exemplar af Helminthora, ofvanför de delar, der fullt ut- 
bildade frukter förekomma, gör ett längdsnitt, så påträffar man gerna frukter i olika utvecklings- 

stadier. Jag såg på detta sätt frukt-anlag, som utgjordes af ett tätare knippe af trådar, deraf de 

yttre voro knapt skiljbara från de omgifvande sterila trådarne, men de inre fullkomligt enkla, ledade, 

med längre och cylindriska led; de yttre (och äldre) af dessa enkla trådar något längre; de innersta 

kortast, alla tillhopa genom sin finhet starkt afstickande ifrån de involucrala grenar, som omgifva det 
inre knippet (Tab. XXVIIL fig. 11). Dessa fina trådar utgå ifrån ett plexus af rundare celler, som 
synas vara de yttersta leden af den fruktbildande grenens centrala del. Hos något äldre fruktanlag 

(Tab. XNXVIILI. fig. 10) finner man, sannolikt motsvarande dessa det yngsta fruktknippets inre trådar, 
en och annan bland de yttre trådar, hvilka synas ingå i nuclei-bildningen, såsom ännu enkel eller 

föga förgrenad; de inre hafva här redan skjutit ut grenar, eller kanske framkommit såsom successivt 
mera ombildade, och öfvergå till gemmidii-trådar. Uti den mera utbildade nucleus ser man knapt 

något spår af de enkla trådar, som förekomma 1 det mycket unga fruktknippet. Jemför man det 

unga fruktknippet med ändknippet i en mycket ung grenspets, så erhåller man ock lätt föreställnin- 

gen, att hela fruktknippet motsvarar en ombildad grenspets, hvars yttre delar förblifva oombildade 

och nästan fullkomligen öfverensstämma med den sterila grenens äldre delar; de inre motsvara gren- 
spetsens yngsta delar och hafva till en början nästan äfven samma utseende; men dessa ombildas i 
frukten och få en allt mera afvikande form. 

Äfven hos Gloiophlea har jag påträffat frukter i ett mycket tidigt utvecklingsstadium. De 

förekomma då såsom mera äggrunda, upptill tvära hopgyttringar af tätt packade trådar. Trådknippet 
synes utgå ifrån en något starkare utsvälld basal-cell (Tab. XXV III. fig. 5 p) motsvarande den basal- 
cell som i det sterila knippet (1. c. fig. 2') uppbär dess divergerande trådar. Denna cell uppbär en 
grupp af trådar med rundade leder: upptill syntes det knippe af finare tätt packade trådar, som i den 
mogna frukten torde öfvergå till det nucleus omgifvande lagret. Lyckas man få ett genomsnitt af 
en sådan frukt, så finner man innerst några större celler, hvilka sannolikt utgöra begynnelsen till 

sjelfva nucleus (Tab. XXVIII. fig. 5). 4 

Så väl hos Helminthora som hos Gloiophlea har jag sett trådlika bildningar, hvilka efter 
gifna beskrifningar synas motsvara de ”iubes comnecteurs”, som THURET beskrifvit hos Dudresnaja, 
såsom stående i samband med trichogynen och utgörande delar af den apparat, som fungerar vid 

foecundationen. Äfven delar, som synas motsvara procarpier och sjelfva trichogynen, tror jag mig 

hafva sett; men jag skulle icke hafva vågat tillskrifva dessa bildningar den särskilda och vigtiga be 
tydelse, som THURET och BORNET ansett sig kunna tilldela dem. Hos Gloiophlea såg jag uti e't 
yngre fruktanlag den knippet uppbärande basal-cellen mera utsvälld, och kanske motsvarande hva. 

nämnde författare hos vissa frukter kallat ett procarpium 1). Tvenne olika knippens sålunda ut- 
svällda basal-celler såg jag sammanbundne med en finare tråd (Tab. XXXVIIL fig. 5 h), som var 
oarticulerad, och så vidt jag kunde se utan något inre, med synbart endochrom försedt rör; den 

syntes sålunda både till structur och läge öfverensstämma med de hos Dudresnaja beskrifne, deraf 
dock några afbildas såsom här och hvar ledade. Trådar, som det syntes mig af samma art, såg jag 
utgå från olika delar af fruktanlaget, med en riktning utåt och ofta afslutade likasom af en tarmlik 

blindända. De efterbilda sålunda äfven de trådändar, som hos Dudresnaja skulle vara de organer 

(trichogyner), hvilka emottaga befruktningen. Hos Helminthora har jag sett trådar som förekommit 
mig vara af samma art; några sammanbindande olika corticala knippen (jfr Tab. XXVIIL fig. 6 

och 8/); andra skjutande ut såsom blindändar (fig. 8). Jag har trott mig kunna spåra dessa trådar, 

') Små korta trådspetsar, något liknande dem som hos Scinaia af THURET och BoRrnNET afbildas Notes Algol. Pl. VI. fig. 1. har 
jag sett hos Helminthora utgående ifrån de corticala knippenas nedre delar (Tab. XXVTIII. fig. 8 vid x). Hvad dessa äro torde 
vara svårt att afgöra. Jag har icke ansett dem utgöra anlaget till begynnande frukter (procarpier); snarare har jag trott det 
kunna sättas i fråga om de icke utgjorde begynnelsen till nya; adventivt framkommande grenar. 
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såsom utgående ifrån tidigare anlagda celler, men framkommande på olika ställen, än skjutande utåt 
med en fri ända, än förenande olika yttre cellgrupper med hvarandra: än utgående inåt och nedåt 

(jfr fig. 8, 9, 11 och 4) och såsom sådane stundom hos vissa Florideer (Gloiophlea) bildande särskilda 
lager i frons. Hafva alla dessa trådar samma, ifrån andra elementer afvikande structur, så torde det 

måhända ock kunna antagas att de sins emellan äro analoga och tjena måhända för samma ändamål. 
Jag har redan förut, med ledning af deras bildningssätt och förekomst inom några andra grupper, 
antagit att de snarast tillhöra ett sednare tillkommet, ofta i descenderande riktning sig utvecklande 
system af elementer, som kanske närmast vore jemförligt med hvad som hos åter andra torde utgöra 

särskilda slag af rotbildningar. 

Om den lilla grupp af Florideer, som man sammanfört under benämningen Chetangiee, är 

en fullt naturlig, så äro dertill hörande slägten både till yttre form och inre structur sins emellan 
temligen afvikande. Den character, hvari alla antagas öfverensstämma, är delarnes mera ovanliga 

anordning inom cystocarp-frukten. I stället för att vanligen gemmidii-trådarne radiera från ett basalt 

eller centralt parti (placentan) uppåt eller utåt, så utgör deremot frukten hos Chetangiee en inre 

erypta, hvars hela omgifvande vägg på insidan beklädes af ett placentariskt lager. Gemmidie-trå- 

darne komma således att utgå (ifrån detta subhymeniala lager) inåt, convergerande emot cryptans 
midt, än tätt beklädande hela innersidan såsom ett jemnare lager, än tydligare förenade i färre, men 
då mera förlängda knippen. 

Hos Chetangium och Acrotylus utgöres det inre lagret 1 bålen af fina trådar, som hos Acro- 
tylus (Tab. XNXNIX. fig. 3—5) äro ledade och genom anastomoser sammanbundne till en nätlik vät- 
nad: hos Chetangium äro de mycket tätare trådarne ytterst fina och så vidt jag kunnat se nästan 

oarticulerade. Vid ett längdsnitt af en yngre del af Acrotylus (1. ec. fig. 5) ser man nätets maskor 
något sträckta 1 delens längdriktning; der trådarne närma sig ytan öfvergå de till det corticala lagrets 

knippen af slutligen verticalt utgående perlbandslika trådar. Uti yngre delar äro det inre och yttre 
iagrets trådar af ungefär samma tjocklek; i äldre delar svälla de verticala trådarnes nedre leder ut 
till rundadt kantiga celler och bilda här ett särskildt intermediärt lager (jfr 1. c. fig. 3). Hos Che- 
tangium äro de intermediära cellerne knapt märkbart förändrade. 

På ställen, der cystocarpiet skall bildas, blifva de inre trådarne genom anastomoser och för- 

greningar tätare, bildande likasom i det inre lagret upphängda nästen af hopgyttrade och i alla rikt- 
ningar hvarandra korsande trådar. Till en början synas dessa nästen vara mera klotrunda och af ringa 
omfång; men vidgande sig alltjemt utåt, sannolikt derigenom att de omgifvande trådarnes maskor genom 

nya förgreningar blifva tätare, och nya delar af den omgifvande väfnaden sålunda alltjemt indragas 

i det tillvexande fruktanlaget, blifva de slutligen äfven utvändigt synliga, i det äfven den yttre delen 

af frons sväller ut och utbildar sig, kring det fertila nästet, likasom till ett yttre pericarpium, hvars 

öfversta hvälfning också slutligen genombrytes af ett tydligt carpostomium (Tab. XNXIXX. fig. 4). 
Inom detta näste af tätt packade trådar utbildas samtidigt en inre hålighet, till en början liten, men 
som småningom också vidgar sig 1 den mån det yttre fruktanlaget förstoras. Denna inre hålighet 
upptages af det omgifvande lagrets inåt convergerande grenändar, som ombildas till gemmidii-trådar. 
Till en början äro dessa korta och tätare stälda, så att de nästan utfylla hela den inre håligheten; 
men i den mån det yttre lagret vidgas utåt, och den inre håligheten blir större, förlängas gemmidii- 
trådarne och öfvergå likasom till från hvarandra skiljda och hvar för sig förgrenade knippen. Man 
urskiljer då cryptans inre vägg såsom ett på insidan nästan jemnt lager af concentriskt utlöpande 

trådar, från hvilka här och hvar nya spetsar synas skjuta fram, antagligen utgörande initialer till nya 

knippen af gemmidi-trådar, som kanske skola ersätta de äldre i den mån dessas gemmidier afbör- 

dats. I närheten af den yttre carpostomii-mynningen utgå ifrån cryptans innervägg längre trådar, 
som förblifva sterila och bilda hos Acrotylus (1. c. fig. 4) likasom en särskild pensel af mjuka slipp- 

riga trådar, som innanför det yttre carpostomiet omsluter utförskanalen för gemmidierne. Hos Che- 

tangium såg jag peristomial-trådarne (kanske ännu något yngre) styfvare, enkla och ledade. 

18 IKINVet. Ak: Handl. Bd. 15: Norre: 
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Ifrån det stratum circumnucleare, som omgifver den inre håligheten, utgå gemmidii-trådarne, 
som jag antagit efter olika ålder, än kortare och mera enkla, upptill klubbformigt utsvällda; än för- 

längda, bildande mera förgrenade knippen af cylindriska ledade trådar, hvilka upptill utskjuta i tä- 

tare korta grenar, inom hvilkas klubblikt utsvällda toppled ett gemmidium af liknande form kommer 
till utveckling (Tab. XKXIKXK. fig. 6). 

Äfven hos Gelidiacee är cystocarpiet genom fruktdelarnes egendomliga disposition så afvikande 
från andra Florideers, att det i vanliga fall mycket lätt igenkännes. Cystocarpierne bestå nemligen 

hos flertalet, och i fullt utbildadt tillstånd, af 2:ne midt emot hvarandra stälda frukter, hvilka åtskiljas 
genom en nästan plan mellanvägg, som kunde sägas utgöra det fertila bottenplan, öfver hvilket peri- 
carpierne, hvardera på sin paginalsida, höja sig (Tab. XXIX. fig. 7). Hos Pterocladia likasom saknas 
den ena frukthalfvan, i det fruktens pericarpium endast synes svälla ut på den ena paginalsidan. På 

pericarpiets öfre hvälfning förekommer ett mera otydligt carpostomium; men hela pericarpiet torde 
slutligen affalla, lemnande efter sig en motsvarande fördjupning på de båda paginalsidorne (stundom 
med ett genomgående hål. 

Hos Pterocladia utgöres placentan af ett öfver fruktbottnen utbredt lager, ifrån hvars hela yta 
gemmidii-trådarne synas utgå. Hos Gelidiwm synes detta lager motsvaras af det, de båda frukthalf- 
vorne åtskiljande dissepimentet, ifrån hvars båda ytor gemmidii-trådarne radiera utåt eller uppåt mot 
det öfver hvardera hvälfda pericarpiet. Hos former med bredare bål utgöres placentan jemväl af en 
bredare vägg, som mot de båda eggarne förenas med pericarpiets sterila del, och följaktligen här 

(mot eggarne) saknar de gemmidiibildande trådarne; hos former med trind bål får jemväl placentan 

mera form af ett centralt knippe, ifrån hvilket gemmidii-trådarne radiera utåt. Hos yngre frukter, i 
hvilka den ännu unga placentan endast är genom glesare trådar sammanbunden med pericarpii-väggen. 

kan det centrala placenta-knippet inom en nästan åt alla sidor utsvälld frukt lätt nog betraktas så- 
som mera öfverensstämmande med Spherococcoideernes än med Gelidiaceernes vanliga bildning. I 

den mån frukten blir äldre, förenas den centrala placentan åt 2:ne sidor fastare med pericarpii-väggen 

och det vilseledande utseendet torde försvinna !). 

Vill man göra sig fullt reda för fruktens bildning, så torde man böra jemföra-den med de 
yngsta delarne (grenspetsarne) af bålen. Gelidiaceerne torde nemligen höra till de Florideer, som i 

äldre tillstånd få en helt annan structur än de hafva i sina yngsta delar. Och emedan frukterne ut- 
bildas i ett relativt ungt parti — under spetsen af en pinna — så utgöra de ombildningar af den 
yngre delens structur, och icke af den som förekommer 1 äldre delar af bålen. Emedan man lemnat 

dessa förhållanden opåaktade, så torde både lemnade beskrifningar af den inre structuren och befintliga 

analyser af frukten vara mer och mindre oriktiga. 
Gör jag ett longitudinelt snitt genom den öfversta och yngsta delen af en pinna hos Gelidiwum 

corneum, så finner jag här det inre lagret bestå af något glesare stälda, ledade, förgrenade och här 
och hvar genom anastomoser sammanbundne trådar (Tab. XXIX. fig. 8). De inre fortlöpa i longi- 
tudinel riktning jemte hvarandra och hafva mycket förlängda leder; derifrån utgående grenar böja 

sig bågformigt utåt i de yngsta delarne, och blifva mera verticalt utgående i något äldre; dessa yttre 

trådar hafva kortare led och tätare förgrening utåt, och bilda slutligen det corticala lagret i frons, 
De inre lederne i de verticala trådarne svälla småningom mera ut och bilda det subcorticala lagrets 
större och mera rundade celler. Leder och celler i alla dessa yngre delar hafva inom sin yttre mem- 
bran ett relativt stort och färgadt endochrom. Uti den yngsta och öfversta delen af frons finnes 
knapt någon antydan till de hyphalika trådar, som i hvarje nedre del af frons upptaga nästan hela 
dess inre, trängande sig in uti hvarje mellanrum, böjande sig förbi hvarandra och andra celler, samt 

bilda i stammens inre och yttre delar en nästan compact massa af trådar, mellan hvilka de ursprung- 
liga (i den yngre delen befintlige) knapt märkas — såsom utgörande i hvarje äldre, del ett försvin- 

1 Oaktadt Gelidium corneum är en mycket utbredd art, och förekommer i nästan alla samlingar under ett stort antal former, 
torde den dock mera sällan än andra allmänna Florideer påträffas i frukt. Frukterne af olika former visa några olikheter, som 
möjligen antyda olika arter. Hos de flata formerne torde dissepimentet sträcka sig emellan de båda eggarne och sålunda vara 
parallelt med pinna; men det kan måhända sättas i fråga om så alltid är förhållandet. Hos några äro frukterne mera ter- 
minala, hos andra mindre. 
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nande fåtal. Dessa hyphalika trådar äro, så vidt jag sett, oarticulerade och utan grenar, men de äro 
böjde i alla riktningar och jag har tillfälligtvis sett en sådan tråd bildande likasom en ögla med sina 
sammanböjde ändar. Membranen i dessa hyphalika trådar synes mycket tjock och fast, ikring ett 
inre mycket trångt rör; i tvärsnitt visa de en cirkelrund omkrets och ett något mörkare centrum, 

motsvarande det inre röret. Stundom är detta sednare knapt märkbart. Tillsättes jod, så visa trå- 

darne i den yngre grenspetsen sig mycket tydligt skiljda ifrån hypha-trådarne i den äldre. De förra 
hafva ett tjockare, relativt mycket tydligt endochrom inom hvarje led (som gulnar vid tillsats af Chl.- 
Z.-Jod och blir mera brunt eller blått hos äldre celler); de sednare förekomma hvita och oförän- 

drade:; är snittet något tjockare, så gulnar visserligen det hela, men möjligen derföre att sjelfva trå- 

darne ligga inbäddade i något slem, som gulnar för jod. 
Huru hypha-trådarne uppstå torde hos Gelidium vara svårt att följa; antagligen äro de här, 

likasom hos Stenocladia, delar af ett nedåtvexande system, som saknas i de yngsta delarne, men 

mycket snart kommer till utveckling i de redan anlagda. 

Frukten, såsom bildad inom en relativt yngre del, består också af den yngre delens anato- 
miska elementer, med en ringa, i äldre frukter något starkare tillblandning af hypha-trådar. På ett 

lyckadt tunnt tvärsnitt (Tab. NNIX. fig. 7) af Gelidium corneum ser man pericarpiets yttre del så- 
ledes bestå af det corticala lagrets korta, verticalt stälda, perlbandslika trådar; dessa begränsas in- 

vändigt af ett tunnt lager af kantiga celler, sammanbundne med anastomoserande spetsar, motsvarande 

i den yngre sterila delen de utåtböjda trådarnes nedre grenbildande leder, hvilka i frukten mera ut- 
dragits i divergerande spetsar; likaledes har det i den unga sterila delen befintliga axila trådknippet 

af förgrenade och anastomoserande trådar i frukten ombildats till det emellan de båda frukthalfvorne 
förekommande dissepimentet; men trådarnes leder äro kortare och anastomoserne tätare. Dissepi- 
mentet bildas sålunda af en nätformig väfnad, hvars yttersta förgreningar förlängas dels till lång- 
sträckta articulerade sterila trådar, hvilka här och hvar sammanbinda dissepimentet med det öfver 

byardera frukthalfvan hvälfda pericarpiet, dels uppbära gemmidii-trådarne. Men man ser derjemte 
(företrädesvis i äldre frukter) mellan fruktens öfrige celler inblandade genomskärningar af de hypha- 
lika trådarne, som det förekommit mig, starkast utbildade på de sidor som motsvara kanterne af 
frons. De utmärka sig genom sin tjocka membran, omgifvande det mycket trånga inre röret. 

Emellan dissepimentet och det deröfver på de båda paginalsidorne hvälfda pericarpiet, skulle 
finnas ett tomrum, om icke detta upptoges af gemmidii-trådarne. Ifrån dissepimentets hela yta, eller 

om man så vill ifrån det subhymeniala lager, som bildar dissepimentet och utgör likasom den ge- 
mensamma basen till hvardera frukten, utgå 1 vertical riktning emot pericarpiet ledade och mer eller 
mindre greniga trådar, som i yngre frukter och måhända alltid hos några arter förblifva korta och 

nästan jemnhöga, hos andra äro längre och mera knippevis höjande sig på några ställen: trådarnes 
nedre del utgöres af fera eller färre cylindriska led (hos Suhria Tab. XNXIX. fig. 9); upptill inne- 
hålla de inom grenarnes klubblikt utsvällda toppled ett omvändt koniskt gemmidium. I den mån de 

öfversta lederne afbörda sig sina gemmidier, torde nya grenar skjuta fram och inom sina utsvällande 

toppled bilda nya gemmidier. Vid tillsats af jod blåna de mognande gemmidierne, under det de 
nedre trådlederne blifva bruna. Likasom hos Chetangiee äro gemmidierne, relativt till många andra 

Florideers, temligen små. De sterila trådarne, hvilka likasom kolonner synas uppbära pericarpiets 
hvälfda tak, äro nedtill enkla ledade trådar, upptill äro de ofta delade i (2:ne) grenar, hvilka utgå 

till olika delar af pericarpiet. Hos några — och kanske alltid i yngre pericarpier, der de synas kor- 
tare och mera förgrenade — äro de talrikare än hos andra (jfr Harv. Phyc. austr. tab. 18 och 204). 

Genom gemmidii-trådarnes form och gemmidiernes utbildning endast i grenarnes toppled an- 
sluta sig Gelidiaceerne närmast till Chetangiee, ifrån hvilka de väl ock hufvudsakligen skilja sig 
genom fruktdelarnes anordning — genom den olika placentationen. Man kunde kanske föreställa sig 
att denna olikhet uppkommit derigenom att i stället för det subhymeniala lagret hos Gelidiaceerne 
utsträckes endast öfver fruktbottnen, så utbredde det sig hos Chetangieerne jemväl öfver sidorne, 

hvarigenom uppkomme den fruktdelarnes i öfrigt olika ställning, som förefinnes hos de båda grup- 
perne. Men enligt den uppfattning, jag gjort mig öfver frukternes utbildning, torde en sådan före- 
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ställning knapt kunna vara riktig. Hos Chetangieerne beror nemligen nuclei structur på den före- 

gående bildningen af ett utvändigt slutet (stratum circummucleare) lager, som alltjemt tillvexer utåt, 

under det att dess inre småningom urholkas — ett utvecklingssätt, som snarast erindrar om frukt- 

utvecklingen hos Gigartinee. Hos Gelidiacee differentiera sig de frukten bildande delarne likasom 
mera omedelbart, skiljande sig i ett placentariskt bottenlager och ett pericarpium — erindrande så- 

ledes mera om fruktbildningen hos Spherococcoideer m. fl. Det gifves också former som af några 
algologer föras till Gelidiaceer, under det de af andra anses såsom Spherococcoideer. Men så väl 

den skarpare differentieringen af de gemmidiibildande topplederne hos Gelidiacee och dessas mera 
klubblika form, som ock gemmidii-trådarnes utgående ifrån hela ytan af dissepimentet (— ifrån hela 
fruktens bottenplan), i stället för att hos Spherococcoideerne placentan utgör ett särskildt sig diffe- 

rentierande, öfver fruktbottnen mer och mindre upphöjdt parti — synas utgöra olikheter, som före- 
kommit mig i alla kända fall tillräckligt afgörande. Af denna principiela skillnad följer att gem- 
midii-trådarne radiera ifrån den plattade fruktbottnen alla uppåt hos Gelidiacee, utåt och uppåt ifrån 
den oftast tillrundade placentan hos Spherococcoidece. 

Hos de slägten, som blifvit sammanförde för att bilda gruppen Hypneacee, är cystocarpiet till 
yttre utseende och förekomst i någon mån olika; i fruktens utbildade skick (Tab. XXIX. fig. 11 och 
13. Tab. XXX. fig. 6) har dess inre något när samma, för gruppen characteristiska structur: mellan 

den inre placentariska väfnadens glesare stälda, genom anastomoser sammanbundne trådar finnas tal- 
rika större och mindre mellanrum, inom hvilka flera eller färre knippen af kortare och svagt förgre- 

nade gemmidu-trådar synas utan bestämd ordning utgå ifrån väggarne, convergerande mot hålig- 

heternes inre. Inom de förgrenade trådarnes toppled bildas ett omvändt äggrundt gemmidium. 

För närmare beskrifning af cystocarpiet väljer jag en Hypnea-art, som oftare påträffas rik- 

ligare fruktbärande — H. seticulosa. TLikasom hos andra arter är den yngre bålen mjuk och slem- 
mig; vid ett genomsnitt förekomma cellväggarne tjocka och nästan utvändigt sammanflytande med 
tillgränsande cellers, medelst en slemmig intercellular-substans, likasom hela bålen synes utvändigt 

beklädd af ett starkt utbildadt, genomskinligt och slemmigt cuticula-lager (jfr Kiitgz. Phyc. tab. 60. 

IV. fig. 4). De stora innercellernes insida är 1 äldre delar likasom öfverspunnen af ett nät af proto- 
plasma-trådar, 1 hvilka man ser radade korn, eller, der trådarne sammanflyta, talrika korn hopgytt- 
rade till något större knutar; i öfrigt förekomma dessa större celler utan färgadt endochrom; i yngre 
delar äro motsvarande celler mindre och med ett mera rikligt endochrom, som ofta antager den af 

KÖöTZING angifna formen. Här som annorstädes uppstår detta utseende derigenom att närgränsande 
celler sammanbindas genom töpfelrör, inom hvilka de slemmiga endochromerne mötas och likasom 

sammanhänga med sina utdragna spetsar. I cortical-lagrets små rundade celler utfyller endochromet 
som vanligt hela cellens lumen. 

Det är dessa den sterila delens elementer, som mer och mindre ombildas 1 den, uti en yngre 
gren anlagda, småningom på sidan deraf utsvällande frukten. På ett lyckadt tunnt genomsnitt (Tab. 
XXIX. fig. 13) af frukten torde man kunna se några af den sterila grenens celler ännu oförändrade 
(vid x, motsvarande den sterila sidan af grenen); hela den öfriga delen af genomsnittet motsvarar 

den till frukt starkt utsvällda andra sidan af grenen. Uti någon eller flera af de större celler, som 

tillhört den sterila grenens innerceller, ser man endochromet sammandraget och utlöpande i spetsar, 
motsvarande de töpfelrör som sammanbinda det med tillgränsande cellers, och det sålunda upp- 
kommande nätet af olika cellers sammanbundne endochromer förgrenas vidare utåt frukten till 
den placentariska väfnad, som utfyller hela dess stora utsvällda inre. Inom den axila cellrad, som 

hos Hypnea bildar uppränningen till grenen, måste antagligen någon dess cell utgöra initialen för 
fruktbildningen; lyckas man få ett snitt som genomgår denna — den lateralt utsvällda fruktens med- 
lersta del i förhållande till modergrenen — så ser man att det är i den axila cellen (1. c. fig. 15 vid c) 
som den egentliga stammen för den nätlika placentariska väfnaden anlägges; genom töpfelrör sam- 
manbindes denna med de närmaste pericentriska cellerne (1. c. fig. 15 vid p) och fortsättes derifrån 
vidare utåt frukten. Endochromet inom dessa celler har synbarligen en fastare consistens än i en 

steril dels motsvarande celler, och olika cellers här sammanflytande endochrom-partier göra de stam- 



KONGL. SV. VET. ARADEMIENS HANDLINGAR. BAND. I5. N:o 6. 141 

mar. som bilda initialerne till den nätlika fruktväfnaden, allt fastare. Dessa till en början något 

mera strödda och glesare anastomoserande stammar få dock snart kortare led och tätare anastomoser, 

och de bilda i midten af frukten den fertila väfnad, som torde kunna kallas fruktens centrala nu- 

eleus. Man torde således kunna föreställa sig hela den placentariska väfnaden, såsom ett knippe af 
anastomoserande trådar, hvilka under form af något fastare stammar utgå ifrån fruktens bas (vid x 

fig. 13, vid c fig. 15) radierande utåt, med något tätare maskor 1 fruktens centrala del, med något | 

olesare i den mån det närmar sig peripherien. De placentariska trådarne torde utgöras af celler, 
som vid fruktens utsvällning starkt utdragits på längden, och sins emellan hållas tillhopa genom 
sammanflytande endochrom-partier, på de ställen der täöpfelrören bildat öfvergångar ifrån den ena 

cellen till den andra. Uti de mera utbildade placenta-stammarne har man svårt att urskilja en yttre 

membran kring det fasta och mörka endochromet; och måhända saknas den äfven slutligen. 
mom smårummen, som bildas emellan den placentariska väfnadens maskor, synas gemmidii- 

trådarnes små knippen utgå utan synbar ordning, riktade inåt eller utåt, uppåt eller nedåt i förhål- 

lande till frukten. Inom de särskilda smårummen förekommer ett enda eller några få sådane knippen, 

alla bestående af korta men förgrenade trådar; i den mån de inom grenarnes toppled bildade gem- 
midierne utvecklas och mogna, fyllas maskorne, och i den mogna frukten förekommer nucleus ofta 

såsom en central och nästan packad klump af till utseendet oordnade gemmidier. De mogna gem- 
midierne omslutas af en tydlig membran, och hafva, der de icke genom trycket mot hvarandra blifvit 
förändrade, en omvändt äggrund form. Vid tillsats af jod har jag sett gemmidierne blåna, under det 

den placentariska väfnadens trådar och omogna gemmidii-trådar få en gulaktig färg. 
Pericarpiet synes motsvara det corticala lagret i den till frukt utsvällda delen af grenen. Det 

utgöres af en nästan enkel rad af glesare stälda celler, omgifna af det yttre slemmiga cuticula-lager, 

som jemväl förekommer i den sterila delen. Pericarpiets yttre celler synas uppbäras af de utåt fort- 
löpande trådar, hvilka utgöra den placentariska väfnadens yttersta sterila förgreningar. De rundade 
pericarpii-cellerne äro likasom cortical-lagrets celler fyllda af ett färgadt endochrom, som endast före- 
kommer tunnare i de glesare pericarpii-cellerne. 

Af Rhododactylis (Chondria rubra Harv. Phyc. austr. tab. 280) har HARVEY lemnat ett frukt- 

genomsnitt, deraf fig. 10 Tab. XXIX är en copia. Fruktens form antyder här nästan snarare ett 
keramidium; pericarpiet har ett tydligt carpostomium, som utmynnar i den något utdragna spetsen. 

Nucleus såg HARVEY endast såsom en något aflång klump af sammangyttrade delar. Vid tillsats af 
en droppe syra såg jag ett dylikt genomsnitt — men fördt utanför carpostomiet — visa en helt annan 

form af nucleus. Dess inre svällde ut såsom Tab. XXIX. fig. 11 utvisar, med en structur som tyd- 
ligen närmar sig Hypneas. Mellan den placentariska väfnadens nätlikt sammanbundne trådar före- 

kommo små knippen af gemmidii-trådar, utgående i olika riktning inom nätets små rum. Bland 
gemmidii-trådarnes yttre förgreningar syntes några mera utsvällda till ett redan mognande gemmi- 

dium (1. ce. fig. 12); andra voro tydligen vida mindre utvecklade. 

Hos Mychodea och Ectoclinium, der de inre cellerne i bålen differentiera sig till olika lager, 
det inre bestående af långsträckta trådar (Harv. Phyc. austr. tab. 200 och 201), under det att ett 
intermediärt lager utgöres af korta rundadt kantiga celler, mellan hvilka mindre interstitial-celler 
snart synas komma till utveckling (Tab. XXX. fig. 2), har cystocarpiet dock en structur, som icke 

väsendtligen torde afvika ifrån Hypneas. Det axila lagrets långsträcktare och genom anastomoser 
sammanbundne celler öfvergå måhända mera omedelbart uti fruktens inre placentariska väfnad; der- 
igenom att denna uti den fertila grenspetsen utbildas starkare, blir frukten en utvändigt framstående 

del (Tab. XXX. fig. 6). Den inre nätlika placentariska väfnaden består i yngre tillstånd af mindre 
maskor, med ett eller få gemmidii-knippen inom hvarje af dess smårum (Tab. XXX. fig. 3); sednare 
synas flera maskor, kanske efter oblitererade mellanväggar, smälta tillhopa till större rum, hvilka då 

åtskiljas af färre, men likasom till fastare stammar mera utbildade mellanväggar, ifrån hvilka tal- 
rika knippen af förgrenade gemmidii-trådar utgå, från alla sidor convergerande mot det förstorade 
rummets inre (Tab. XXX. fig. 6 och 7). Det i bålens något äldre delar förekommande intermediära 
lagrets stora rundadt kantiga celler torde i frukten motsvaras af de inre pericarpii-cellerne; för så 



142 J. G. AGARDH, FLORIDEERNES MORPHOLOGI. 

vidt man icke vågar antaga att de inom nucleus befintlige fertila rummen vore dylika celler, hvilka 

under utvecklingen förändrats. 

Hos Endocladia utbildas nucleus inom en föga ombildad, blott mera utsvälld mindre gren, 
som bär sin sterila spets ofvanom den fertila delen. Hos Hypnea sväller frukten ut på sidan, bil- 

dande sålunda ett hemispheriskt eller nästan spheriskt pericarpium, som torde sakna carpostomium. 
Hos några arter af Mychodea sväller frukten ut på sidan af en rundad eller plattad bål; hos andra, 
likasom hos Eectoclinium, ombildas en grenspets till ett terminalt cystocarpium; hos ingendera har jag 

sett något carpostomium. Måhända är det endast hos Rhododactylis som ett utbildadt carpostomium 
förekommer. j 

Hos Solieriee äro gemmidii-trådarne till form och gemmidiernes utbildning inom grenarnes 
voppled nära nog öfverensstämmande med Hypneaceernes; men i afseende på delarnes anordning i 
öfrigt afviker cystocarpiet från de flesta andra Florideers. Placentan, i stället för att som vanligt 

vara basal, med uppåt utgående gemmidii-trådar, är nemligen hos Solieriee snarare likasom upp- 
hängd i midten af frukten (jfr Harv. Ner. Bor. amer. tab. XXIII. A och B fig. 4, tab. XXIV. fig. 

3 och 4), och bärande gemmidii-trådar, som radiera utåt, nästan lika åt alla håll. Jemte gemmidii- 

trådarne utgå ifrån placentan här och hvar sterila trådar, hvilka inifrån uppbära det utåt hvälfda 

pericarpiet och dela dess inre hålighet i skiljda rum, som äro stälda likasom i en enda våning jemte 

hvarandra. På detta sätt synes frukten sammansatt af mindre nucleoli, hvilkas knippen, hvardera 

inom sitt rum, radiera inifrån utåt. Ett enda carpostomium utgör utförscanalen för den sammansatta 

fruktens olika nucleoli; hos några (Cawlacanthus) förekommer carpostomiet på sidan af den fertila 
grenen (Tab. XNXNNXI. fig. 3 vid es), hos andra i spetsen af pericarpiet (jfr Harv. Ner. Bor. Am. 
tab. XXIV. fig. 2—3). Delarnes ställning i frukten har sålunda snarast någon likhet med hvad 

som förekommer hos Avreschougiee. 

Cystozarpierne äro än nästan nedsänkta i bålen, eller endast höjande sig hemispheriskt öfver 

ytan (jfr Harv. I. c.); hos Cawlacanthus synes det vara en grenspets (Tab. XXXL fig. 8) som ut- 

sväller nästan lika åt alla håll; hos FHucheuma (Harv. Ner. Amer. tab. XXIV. fig. 2--3) synes det 

vara en yngre gren, som ombildas likasom till en yttre frukt. Den sterila delens corticala lager 
öfvergår 1 den fertila till yttre pericarpium. Innanför pericarpiet är hos de flesta den mognande nu- 

cleus omgifven af ett särskildt lager (stratum circumnucleare) (Tab. NXNXI. fig. 4), hvars tätare 
stälda concentriska trådar sammanhålla de olika nucleoli till en enda frukt. Der detta lager närmar 
sig carpostomiet förlängas trådarnes leder, och ändarne skjuta ut såsom korta, i carpostomiets kanal 

något inåt böjda trådar, bildande sålunda en ledande cellväf för gemmidiernes utförande ur frukten. 
Det inre af nucleus upptages af en placentarisk väfnad, som dels fortsättes af gemmidiu-trå- 

darnes utåt radierande knippen (Tab. XXXL. fig. 4), dels utlöper såsom sterila trådar, hvilka sam- 
manbinda placentans inre med det hela nucleus omgifvande yttre lagret (stratum circummucleare). 

Hos Meristotheca bilda dessa sterila trådar tätare knippen, och ett tvärsnitt visar således här det 
inre af nucleus tydligare deladt likasom i skiljda rum, hvardera med sitt eller sina knippen af utåt 
radierande gemmidii-trådar. Hos andra (Harv. Ner. Bor. Am. tav. XXXIII A fig. 4—5) äro de 
sterila trådarnes knippen reducerade till glesare eller ofta enkla trådar. Gemmidii-trådarne äro stun- 

dom korta och klubblika hos Caulacanthus (Tab. XXXI. fig. 3—9); stundom förlängda och tydli- 

gare förgrenade, med de nedre lederne cylindriska, de terminala betydligt utsvälida, hvardera inne- 

hållande ett relativt stort, omvändt-äggrundt gemmidium (Tab. XXNXI. fig. 7). HARVEY har afbildat 
gemmidii-trådarne hos Rh. Coulteri (Ner. Bor. Amer. tab. XXIII B fig. 5) såsom delade i flere 
fertila led; huruvida detta förekommer i ett annat utvecklingsstadium, eller bör tydas på annat sätt, 

vågar jag icke med någon bestämdhet afgöra. 

Vill man göra sig reda för fruktens bildning i öfrigt, så torde det vara nödigt att erindra sig 

structuren af sjelfva bålen och helst af en yngre del deraf, enär frukten, här som annorstädes, väl 

oftast utgör en ombildning af en sådan. 
Hos flera af BSolierieernes slägten är bålen likasom utsvälld, men med den inre håligheten 

mer eller mindre utfylld af ledade trådar, af hvilka de inre fortlöpa i delens längdriktning, de yttre 
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utgöra derifrån mera verticalt utgående förgreningar. Hos några slägten — Catenella (jfr Harv. Ner. 

Bor. Am. tab. XXIX B) är denna ursprungliga structur ännu qvar i äldre delar. Hos Rhabdonia 
förefinnes denna structur endast i mycket unga grenspetsar; mycket snart svälla de verticala trådar- 
nes inre leder starkare ut och öfvergå till rundadt kantiga celler, hvilka utan tydlig ordning sam- 
manföras till ett sammanhängande lager, som i äldre delar synes utgöra det fasta stommet till bålen, 
Inom detta lager fortlöpa det axila knippets trådar nästan fria hvar för sig (Harv. Ner. Bor. Am. 
tab. XXIII. fig. 2), men sammanbundne genom anastomoser. Uti ett ungt fruktanlag har jag trott 
mig se det nucleus bildande lagret vara en omedelbar utgrening från de anastomoserande trådar, som 
bilda det axila trådknippet (jfr Harv. l. c. fig. 4 och 5). 

Hos Meristotheca är förhållandet nästan enahanda: i yngre delar förekommer nästan en Haly- 

menia-structur: mellan de båda paginalsidornes yttre lager förefinnes en inre hålighet, som upptages 
af det inre lagrets glesare stälda, förgrenade och anastomoserande trådar; på gränsen emellan det 
inre och yttre lagret förekomma något större rundade celler, men ännu glesare stälda (Tab. XXXI. 
fig. 3). Genomskär jag hos M. papulosa en äldre, med sterila papul&e betäckt del, så är structuren 
här väsendtligen olika: fertalet af trådarnes imre leder hafva här svällt ut till rundadt aflånga celler, 
som sammanbindas dels af trådarnes icke utsvällda delar, dels af interstitial-celler, hvilka ofta med 

utdragna spetsar fortlöpa mellan de rundade cellerne. Den inre håligheten tyckes vara trängre och 

upptages af glesare, anastomoserande och förgrenade trådar, som väl ännu utgöra oombildade rester 

af det yngre axila knippet. I den mer och mindre tydliga stjelk, som uppbär den yttre frukten, ser 
man det axila knippet starkare utveckladt och fortsättes i frukten af det mägtiga lager af trådar, 

som här bildar och omsluter nucleus. I den mogna fruktens öfre och yttre delar synes det öfverallt 
vara detta lager, som både bildar det sybhymeniala lager derifrån gemmidii-trådarne utgå, de sterila 
trådar som bilda väggarne till de loculi hvari nucleus är delad, och det omgifvande lager som sam- 
manhåäller dem alla (Tab. XXX. fig. 4). Men trådarne äro här så täta, så starkt förgrenade och så 
korsande hvarandra, att det endast är på vissa glesare ställen man kan följa deras form och förgre- 
ning. Vid tvärsnitt af nedre delar af en frukt, har jag stundom i det inre af särskilda placenta-lober 
och i placentans så att säga för alla gemensamma inre del, sett större rundade celler, mellan hvilka 
interstitial-celler af vanlig form voro rikligare utbildade (Tab. XXXI. fig. 6). Dessa interstitial- 
celler af vanlig form syntes här öfvergå i det egentliga subhymeniala lagret, under det att andra 
dess delar förblefvo sterila och öfvergingo utåt i det hela nucleus sammanfattande stratum circum- 
muicleare. Äfven gemmidii-trådarne voro här synbart kortare, och hela frukten antagligen här yngre. 

Vid ett längdsnitt genom en sådan frukts mera centrala del, trodde jag mig också se det inre upp- 
taget af några större och mera långsträckta celler, som ifrån basen af frukten fortsattes uppåt och 
bågformigt utåt mot de särskilda nucleoli. Uti den öfre fruktändan af ett längdsnitt trodde jag mig 

se det yttre pericarpiet löpa ut i ett vidare carpostomium (likasom utbrutet), men bristande material 

(af väl utbildade frukter) tillät mig icke komma till visshet härom. Stundom har jag hos Meristo- 
theca sett gemmidii-trådarnes näst öfversta leder innehålla ett deladt endochrom (sedan toppleden 
uttömt sina mogna gemmidier), hvars skiljda delar sedan torde skjuta ut hvar för sig såsom nya 

gemmidiibildande toppled. Måhända har den structur af gemmidii-trådarne, som HARVEY angifver 

(Ner. Bor. Am. tab. XXIII. fig. 5) för BRhabdonia Cowulteri, tillkommit genom någon missuppfatt- 
ning af ett analogt stadium. Att dessa delar af endochromet äro yngre bildningar visar sig genast 
vid tillsats af Chl.-Z.-Jod, enär de, likasom andra yngre celler i pericarpiet, så väl de utåtvända 
som de hvilka inåt begränsa den af mig antagna carpostomii-öppningen — antaga en ljusgul färg, 
under det de mognande gemmidierne, likasom äldre celler i pericarpiet, starkt blånade. 

Frukten hos Meristotheca papulosa utbildas inom de på den sterila bålen befintliga papule, 

hvilka man ser framkomma likasom den ena ifrån den andra. På liknande sätt har jag utanför 
den fertila nucleus sett anlaget till en ny nucleus (väl motsvarande en ny papula). Denna nya nu- 
eleus var här ännu i sin första begynnelse klotrund och af mycket ringa omfång, liknande ett näste 
af i alla riktningar hvarandra korsande trådar (stratum circumnucleare), som med inåt convergerande 

spetsar närmast tycktes motsvara Chetangieernes begynnande ecrypta. Det vill således synas som 
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äfven här stratum circumnucleare är den först anlagda delen af nucleus, som fortvexande centrifugalt, 

sednare inom sig utbildar de skiljda loculi. Ibland de inre trådarnes spetsar sågs en aflång till- 

rundad cell (månne modercell till ett gemmidiu-knippe?). 

Hos Cawlacanthus, som har en från de öfriga slägtena i så måtto afvikande structur, att det 

axila knippet här motsvaras af en axil ledad tråd, ifrån hvilken (såsom stam) utgående grenar bilda 
de yttre lagren i bålen, kan väl äfven frukten väntas i viss mån olika. Såsom utbildad inom en 
grenspets, skjuter den ut i en eller flera spetsar, stundom likasom i laterala taggar. Den axila 
tråden, i stället för att såsom en enkel stam genomgå frukten, såg jag inom den utsvällda frukten 
förgrenad och bildande likasom flera skiljda stammar, hvilka åter utåt förgrenade uppburo skiljda 
knippen af utåt radierande gemmidu-trådar (Tab. XXXI. fig. 3 och 9). Inom de skiljda stammar- 

nes olika leder voro endochromerne starkt utbildade och emellan olika led sammanflytande medelst 
de starkt vidgade töpfelgångarne. Dessa stammar hade sålunda här ombildats till en stark förgrenad 
placenta, hvars utåt förtjockade, här och hvar genom finare anastomoser förenade grenändar blifva 

likasom skiljda centra för olika knippen af gemmidii-trådar. Då placentans grenar vända sig uppåt 

och utåt från de långs åt fruktens olika sidor fortlöpande stamgrenarne, så få gemmidii-knippena 
samma utåt radierande riktning som hos Solierieernes öfriga slägten. Ifrån placentans nedersta för- 
greningar utgå sterila trådar med oftast längre leder, hvilka utlöpa concentriskt kring nucleus, sanno- 

likt motsvarande de andra slägtenas stratum circumnucleare; men hos Caulacanthus äro de så glesa 

att de bland fruktens öfriga delar nästan försvinna (Tab. XXXL. fig. 8, der de dock i figuren blifvit 

allt för svagt antydda). Emellan de olika knippena utlöpa motsvarande trådar, hvilka med annan 

riktning synas sammanbinda placentans grenar med pericarpiet (1. c. fig. 9), och således torde mot- 
svara de hos andra slägten befintliga, hvilka dela fruktens inre likasom i mindre kamrar, stälda i 
våning jemte hvarandra, och hvardera med sitt eller sina gemmidiiknippen. I närheten af det late- 
rala carpostomiet (vid cs fig. 8 och 9) såg jag några få andra trådar, hvilka möjligen böra anses 

motsvara de hos andra slägten i större mängd förekommande, men oftast kortare, som utlöpa mot 

carpostomiets inre mynning !). 

Många af Solierieernes arter — så väl de spädare (Ehabdonia-arter), hvilka vid torkning sam- 

manfalla, som de fastare (Fucheuma-arter), hvilka torkade blifva nästan hornartade — äro rika på en 

gelatina, som kanske föranleder att finare delar icke alltid åtskiljas och framträda tydliga, då mindre 

väl preparerade exemplar analyseras. Måhända är detta anledning till olikheter i vissa uppgifter 
som förekomma. Så afbildar HARVBY hos Eucheuma (Ner. Bor. Americ. tab. XXIV. fig. 3; Phyc. 

avustr. tab. 64) fruktens centrala del upptagen af en stor inre hålighet, som omgifves af ett lager af 

större rundade celler. Sjelf har jag, i stället för den inre håligheten, sett en starkt utbildad grenig 

placenta- stam — ungefär motsvarande hvad jag ofvanför beskrifvit som placenta hos Caulacanthus —: 
måhända har denna, hopkrympt eller fastklibbad till den ena sidan, bortskurits af HARVEY. Hos 

Caulacanthus mustulatus afteckna BORNET och THURET (Not. Alg. tab. XIX) i midten af nucleus 

några starkt utsvällda, till utseendet tomma och nästan half-förstörda celler; hos den såsom mycket 

närbeslägtad ansedda C. spinellus har jag i stället funnit en starkt utbildad tjock och förgrenad pla- 

centa-stam. ÅAfven gemmidii-trådarne framställas till form icke obetydligt olika, kanske äfven detta 
beroende på i hvad mån det lyckas få se trådarne åtskiljde; så vida icke här trådarnes olika ut- 

vecklingsstadier medföra vissa olikheter. Här som öfverallt, torde man icke böra alltför mycket lita 

på den första uppfattningen eller på ett enda, som man förmenar fullt tydligt, snitt. 

17. Slägtet Polyides, ehuru både till yttre utseende och inre structur mycket närmande sig 
flera andra slägten (Furcellaria m. f1.), har dock en från alla andra Florideers så afvikande cystocarp- 

1 Den här beskrifna structuren af Caulacanthus är lemnad efter Nyzeländska exemplar af Caul. spinellus, som har en sådan 
likhet med den Buropeiska C. ustulatus, att den efter yttre characterer svårligen derifrån kan skiljas. Frukten på den Euro- 
peiska arten beskrifves deremot dels af THurbT, dels af BornEt et THURET Not. Algol. tab. XIX så afvikande ifrån hvad jag 
sett, att man nödgas antaga antingen endera analysen vara oriktig, eller ock att större olikheter förekomma i de båda ar- 
ternes fruktbildning. Sedan jag sett den planche BorRNEt och THURET lemnat, har jag ånyo undersökt frukten hos den Ny- 
zeländska arten, utan att finna annan olikhet i den förut af mig gjorda analysen, än att placentans grenar syntes mig än vara 
flera, än färre; stundom afslutade i ett mera axilt midtelparti. 



KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND. I5. N:o 6. 145 

o 

frukt, att redan hos GREVILLE slägtet upptogs såsom ensamt bildande Spongiocarpeernes familj. Nu- 
elei utvecklas nemligen inom egendomliga nematheciösa utvexter (spongiole), som hafva i sitt mera 
utbildade skick en ljusare färg och en från den fastare sterila grenen tydligen afvikande consistens 
(jfr Tab. NXXXIIL. fig. 4). Spongioix förekomma mest på de öfre grenarne, nedanför spetsen, ofta 
flera på samma gren och på samma sida: sannolikt genom en förökad cellutveckling på den fertila 

sidan förekommer grenen ofta bågformigt böjd, med spongiolx på den convexa yttersidan. Till en 
början med mera begränsad omkrets och föga upphöjda, svälla spongiole allt mera ut i den mån de 
blifva äldre, hvarvid flera ofta förenas, och få slutligen en diameter, som vida öfverstiger den sterila 

grenens. Vid ett genomsnitt synas de bestå af tätt jemte hvarandra stälda utåt radierande trådar, 

hvilka tyckas utgöra förlängningar af grenens cortical-lager. Följer man dessa trådar något nogare 

emot deras utgångspunkt, torde man finna dem framkomma från ett mera centralt beläget ställe under 
spongiolan, derifrån de likasom välla ut åt alla håll och sålunda småningom betäcka en större del 

af grenens yta. Emellan dessa trådar ligga talrika nuclei inbäddade utan synbar ordning; än synas 
dessa intaga likasom flera concentriska zoner, och nuclei i den ena zonen likasom alternerande med 

den andras, än äro de oregelbundnare spridda. Spongiolans radierande trådar, som böja sig bågfor- 
migt kring den utsvällande nästan runda, eller i trådarnes riktning svagt färlängda nucleus, sluta sig 
ofvanför densamma åter tillhopa, lemnande som det synes mellan sig en af glesare trådar upptagen, 
såsom carpostomium fungerande, utförsgång för gemmidierne. Sjelfva nucleus består af talrika, ifrån 

ett inre centrum åt alla håll radierande klubbformiga eller omvändt koniska gemmidier. Hvarje gem- 
midium omslutes af sitt särskilta hyalina periderma: men då i den mogna nucleus gemmidierne ligga 

tryckte tätt intill hvarandra, få de utanför dem synliga periderma-ändarne nästan utseende af ett hela 

nucleus omgifvande hyalint hylle (Harv. Phyc. Brit. tab. 95. fig. 3). Observerar man nucleus ut- 

ifrån, synas peridermata vara något kantiga (genom trycket mot hvarandra); 1 yngre tillstånd har jag 
sett gemmidierne glesare stälde, med mindre utsvällda ändar. Ett lyckadt genomsnitt af en mog- 

nande nucleus (Tab. XXXII. fig. 5) visar att gemmidierne utgå ifrån en central placenta, bestående 
af talrika mindre celler, som uppbäras af en något starkare stam (1. c. fig. 6), med hvilken de genom 

utdragne spetsar synas sammanbundne; ifrån de mindre, äfven sins emellan anastomoserande placenta- 
cellerne utgå korta, af få leder bestående trådar, i hvilkas starkt utvecklade terminal-led gemmidierne 

utbildas. Sjelfva placenta-stammen utgöres stundom af en enda, stundom af några få trådar, hvilka, 

om ock något snedt, i regel synas utgå ifrån bottnen af den hålighet, hvari nucleus är placerad. 
Nedanom mnucleus har jag stundom sett de sterila trådarne sammanhållne genom några anastomose- 
rande grenar. 

Polyides tillhör den typ af Florideer, der ett knippe af longitudinelt utlöpande ledade trådar 
bildar det axila lagret; derifrån utgående grenar, under form af verticala trådar, omgifva det förra 
såsom ett yttre lager. De inre lederne af det yttre lagrets trådar svälla snart mera ut och fyllas 
med ett grynigt innehåll, som blånar vid tillsats af jod. De yttre lederne i de verticala trådarne äro 

mera cylindriska och innehålla ett färgadt endochrom, som gulnar för jod. Man urskiljer sålunda 
lätt 3:ne olika lager i den sterila bålen. 

När spongiole först börja utskjuta, förekomma de såsom små vårtlika utvexter på den äldre 

grenen, hvilka till sitt yttre utseende mindre afvika ifrån den sterila ytan; i den mån spongiol:e blifva 
äldre, svälla de i alla riktningar mera ut, och få ett från den sterila ytan genom ljusare färg mera 
afvikande utseende; de hafva i detta tillstånd mera form af nematheciösa putor, hvilka lätt nog kunde 

antagas som främmande parasitiska bildningar på modergrenen. Såväl äldre som yngre spongiolze 

omsluta talrika nuclei i olika stadier af utveckling. Spongiolan är sålunda icke en den egentliga 
frukten (nucleus) föregående utveckling; den är snarare att betrakta såsom den fruktbärande delen 
af vexten, i hvilken talrika generationer af frukter successivt framkomma under den fruktbärande 
delens egen successiva tillvext. 

De trådar, af hvilka spongiole bestå, tyckas vid första påseendet utgöras af mera omedelbara 
fortsättningar af det corticala lagrets trådar. Undersöker man något nogare yngre spongiolre, torde 
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det dock visa sig att så icke är förhållandet. Man ser då att det endast är på vissa ställen som 

spongiolans trådar utgå ifrån modergrenen, här och hvar samlade såsom skiljda knippen, under det 
att cortical-lagret mellan dessa knippen förekommer nästan oförändradt. De utskjutande knippena 

(Tab. XXXII. fig. 8) framkomma från modergrenens inre, och utgöras i spongiolans inre, stammen 
närmaste zon af enklare, långa och med talrika leder försedda trådar, men i den yttersta zonen för- 

grenas de mera och bilda här hvar för sig knippen af korta tillspetsade grenar, med korta och perl- 
bandslikt förenade leder. hvilka innehålla ett intensivare färgadt endochrom. Vid sjelfva öfvergången 
från modergrenen till spongiolan framkomma alltjemt nya trådar, som till en början korta tillspetsade 

och perlbandslika, småningom utvexa till nya knippen af förlängda trådar (Tab. XXXIIL fig. 7). Så 
vidgas småningom de särskilda eruptiva knippenas utgångspunkter, flera och allt flera knippen smälta 
småningom tillhopa, och i den mera utbildade spongiolan förekomma alla såsom ett enda samman- 
flytande lager. Utgångspunkterne för detta eruptiva lagers trådar synas vara det intermediära lagrets 

relativt stora och med riklig näring försedda celler. De korta, af 4—5 cylindriska eller aflånga led 
bestående trådar, som i den sterila delen utgöra det corticala lagret, hafva successivt försvunnit eller 

väl rättare ombildats under den starka cellutveckling, hvaraf spongiolan är en produkt; och man ser 
i deras ställe inom bålen talrikare, men perlbandslika trådar med mycket kortare led, som dels ut- 

göra de utanför densamma förlängda trådarnes nedre del, dels anlag till nya trådar, som i sin ord- 

ning skola utskjuta. 

Att de särskilda eruptiva knippena tillvexa genom de (öfre) yttre perlbandslika och mera tapp- 
formiga grenarnes fortgående utveckling torde väl knapt kunna betviflas; man ser deras öfre leder 
anlägga nya grenar genom cellförgrening på vanligt sätt; 1 den mån det öfre förgrenade knippets 
nedre stamceller förlängas, blifva de nedre grenarne småningom skiljda ifrån de tillvexande öfre, och 

förekomma här och hvar bland spongiolans långa trådar såsom laterala grenar med ett intensivare 
färgadt endochrom; dessa laterala grenar torde antingen i sin ordning förlängas till en ny steril tråd, 

eller blifva de till anlag för en ny nucleus. Uti en yngre spongiola kan man påträffa ännu skiljda 
smärre eruptiva knippen, som med sina öfre perlbandslika grenar bågformigt inböjda omsluta, nästan 

såsom ett involuecrum, en mera central nucleus (Tab. XXKXII. fig. 8). En sådan disposition af frukt- 

delarne erindrar om fruktbildningen hos en Nemastoma eller en Nemalion. Men då sjelfva nucleus 
är hos dessa till fruktbildningen olika, så antyder den så att säga yttre anordningen väl endast en 

analogi, ungefär som i annan riktning någon likhet i bildningen af spongiolan med fruktbildningen 
hos Ochtodes knappast torde antyda något mera. Likasom cystocarp-frukten hos många andra Flo- 

rideer ofta synes motsvara en adventivgren, hvars cortical-lager öfvergår till pericarpium och hvars 
imre lager utbildas till nucleus, så kan man måhända hos Ochtodes och Polyides, lika väl som hos 

Nemalion och Nemastoma, spåra mer och mindre motsvarande delar i alla dessa, ändock väsendtligen 

olika, fruktbildningar. 

Uti yngre spongiolze finner man lätt nog nuclei i olika utvecklingsstadier. Yngre, som genom 

sin storlek visa sig knappast vara halfvuxne, hafva dock redan den mogna nuclei form och utseende: 

man finner sådane både der ett eruptivt knippe banar sig väg inifrån, och således i en spongiolans 
inre zon, och i en yttre, mellan de perlbandslika öfre förgreningarnes knippen, der de unga nuclei 
omgifvas likasom af ett involucrum af närmaste sterila grenar. Stundom har jag trott mig se dem i 
äldre spongiole utbildade ifrån en lateral gren. 

Uti ett än yngre stadium förekommer nucleus såsom en än mindre, men likasom mera oord- 
nad agglomeration af rundade celler, hvilka, något större än de sterila, utmärka sig genom sitt inten- 

sivt färgade endochrom (Tab. XXNXII fig. 8). De synas hafva någon inre fästpunkt, derifrån de 
utbreda sig utåt i olika riktningar, under fortgående celldelning. Vid tillsats af jod har jag sett 
dessa celler antaga en mörkare rödaktig färg, hvarigenom de sticka bjert af mot spongiolans sterila 

gulnande trådar. Det första anlaget till nucleus har jag trott mig se i en här och hvar förekom- 
mande begynnande ombildning af någon bland de perlbandslika trådarne. Man ser cellerne, i stället 

för att vara ordnade i bestämda led, hafva grupperat sig i olika riktningar (jfr 1. c. fig. 8 i det öfre 
knippet till höger). Måhända kan det antagas att ifrån dessa såsom moderceller framkomma —- ge- 
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nom fortgående delning och de olika cellernes utskjutning i olika riktningar — de nyss antydda ag- 

olomerationerne, om hvilkas betydelse såsom yngre nuclei man lättare torde kunna öfvertyga sig. I 

den mån nucleus blir äldre, torde de olika deri ingående cellerne alltmera differentiera sig, de inre 

till olika delar af placentan, de yttre till gemmidier. De sterila trådar, som närmast omgifva det be- 
gynnande anlaget till nucleus, ser man redan tidigt böja sig bågformigt utåt, allt efter som nucleus 

tilltager i storlek; och ju mera gemmidiernes moderceller radiera lika väl nedåt som på sidorne utåt, 
trängas de involucerala grenarne nedåt och bilda likasom särskilda trådar, som stundom längre fortvexa 

i en mot spongiolans festa trådar motsatt riktning. 
Uti äldre spongiol& förändras trådarnes riktning än ytterligare, då både äldre nuclei väl suc- 

cessivt försvinna, och nya tillkomma. Stundom har jag sett flera nuclei närmade tätt intill hvar- 

andra; stundom synas här och hvar förekommande sterila trådar fortlöpa längre i transversel riktning 

under flera intill hvarandra närmade nuclei. Så vidt jag kunnat se hafva dessa transversela trådar 

samma structur som de i radiens riktning utgående. 

Är den tydning riktig, som här blifvit lemnad öfver spongiolans successiva bildning af sär- 
skilda eruptiva knippen, uti eller inom hvilka nuclei komma till utveckling, och spongiolan således 

icke utgöres af en omedelbar fortsättning af det corticala lagret i frons, så synes mig det anomala i 
fruktbildningen hos Polyides till en icke obetydlig del hafva blifvit förklarad. Likasom hos Örypto- 
nemia och Thamnoclonium frukterne framkomma i särskilda nybildade blad, så förekomma de hos 
Polyides i en nybildad del (det eruptiva knippet) och i denna nya del äro de anordnade på ett sätt 

sem synes motsvara det hos Nemalion eller Nemastoma m. 1. förekommande. 

18. Lomentaria, som genom sin structur nära öfverensstämmer med Champia, har ett derifrån 

mycket afvikande cystocarpium; och den inre structuren af frukten är icke heller så öfverensstäm- 
mande med andra gruppers, att man med säkerhet kan antaga en närmare slägtskap med någon af 

dessa. Det kan således med fog sägas, att bland de mera kända Florideerne det torde gifvas få släg- 

ten, om hvars plats i systemet man har skäl att vara mera tveksam. För mig har det synts som 
skulle structuren af nucleus snarast antyda någon slägtskap med Polyides, som i alla andra afseenden 
synes mycket afvikande. 

Det mognande cystocarpiet bildar hos Lomentaria en yttre, vanligen klotrund frukt, på hvars 
nästan pellucida pericarpium något carpostomium knapt är synbart. Nuecleus utgöres af tätt packade 
och genom trycket mot hvarandra något kantiga, relativt stora gemmidier (Tab. XXXII. fig. 11), 
hvilka synas radiera från något inre centrum, nästan lika åt alla håll. Lyckas man få ett centralt 

snitt, eller man genom sakta tryck under täckglaset lyckas skilja gemmidierne ifrån hvarandra, så 

visa de en nästan omvändt-conisk form, och deras ställning tyckes ofta då antyda att de med sina 

spetsiga ändar varit fästade vid flera, något skiljda utgångspunkter. På exemplar, som varit torkade, 
ser man knapt något yttre, de särskilda gemmidierne omslutande periderma. Hela nucleus synes 
sammanhållas af concentriskt ikring den utlöpande trådar, hvilka sins emellan förenas genom anasto- 
moser till ett nätlikt lager med tunna långsträckta maskor. Utanför detta finnes det egentliga peri- 
carpiet, bestående af små, mera rundade celler, ordnade i concentriska lager, de inre mera sträckta i 

riktningen af tangenten, de yttre utgående verticalt ifrån de inre. Utanför pericarpii-cellerne synes 
ett tjockare lager af genomskinlig gelatina, motsvarande den allmänna cuticula som omkläder hela 
bålen, men i frukten tjockare och tydligare framträdande; innanför detta cuticula-lager ser man peri- 
carpii-cellernes väggar, hvar för sig utåt begränsade. 

Uppsöker man en ung frukt i det stadium, då pericarpiet först börjar höja sig öfver ytan 
af modergrenen, så finner man både yttre och inre delar betydligt afvikande. Ett sådant peri- 
carpium, sedt ofvanifrån, har en icke ringa likhet med ett motsvarande ungt pericarpium af en 
Polysiphonia. Ifrån en bredare och cellulös bas utgå inom den omgifvande gelatinan — korta 
articulerade trådar, convergerande mot spetsen, lemnande här en fri punkt, motsvarande en carpo- 

stomii-mynning (Tab. XXXII. fig. 15). Cellerne som bilda dessa trådar äro fylda med ett endo- 
chrom af samma ljusa (svagt rosenröda) färg, som andra cortical-celler i mycket unga delar af 

frons, Lyckas man få ett genomsnitt af en sådan frukt, så synes dess inre upptaget af små rundade 
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celler, som äro stälde, de inre i mera concentriska rader, de yttersta något mera riktade utåt. Har 

snittet gått verticalt genom fruktens centrala del, så ser man de concentriska raderne utlöpa mot den 

öfversta delen — det anlagda carpostomiet. Observerar man nogare de ännu späda cellerne i de 
concentriska lagren, så ser man deras ljusa endochrom utdraget i spetsar, antydande sammanbind- 
ningar med tillgränsande cellers endochrom-partier (genom utdragna töpfelgångar). Uti den inre 
och nedre delen af frukten äro cellerne väl af samma form, men något större och skiljda genom sitt 
kanske något slemmigare endochrom af en grå-gul färg, som vid tillsats af jod blir nästan guld-gul 

och klar. Afven dessa celler förenas genom tydligare anastomoser (1. c. fig. 14). Uti det yngsta 

stadium jag sett (Tab. XXNXII. fig. 12) funnos flera sådane celler skiljda ifrån hvarandra och 
en något större, mera central. som jag trodde mig kunna antaga uppkommen genom flera förut- 
varandes sammansmältning. I det de större anastomoserande cellernes töpfelgångar vidgas, samman- 

smälta antagligen endochrompartierne af allt flera sådane celler till en större placenta-cell, så att i 

något sednare stadier (Tab. XXXII. fig. 13 och 14) såg jag placentan bildad af dels en större, nedre 

och mera central stam, dels ofvan- och utanför denna flera mindre celler, hvilka med den förra voro 

genom anastomoser förenade. Flera af dessa celler persistera måhända längre tid, och bilda kanske 
stundom ett par, stundom ett enda centrum för gemmidiernes moderceller. I det de sammanbundne 

cellerne lemna i sina hopade endochrom-massor det nödiga materialet för gemmidii-bildningen, synas 
de sjelfva successivt försvinna, så att man i den mogna frukten ofta knapt ser något spår af den före- 
gående placentar-adparaten (Tab. NXXNXIIL fig. 11). : 

Uti det yngsta tillstånd jag sett gemmidiernes moderceller, syntes de mig i afseende på be- 

skaffenhet och innehåll närmast motsvara den inre nätlika väfnadens ljusare färgade celler; men 
fastän synbarligen mycket späda och omslutna af en mycket tunn membran, voro de redan betydligt 
större, och så vidt jag kunde se utåt begränsade af fria tillrundade ändar (jfr Tab. XXKXIL fig. 12 
—14). Har jag i detta afseende sett rätt, så torde man äfven häri kunna finna en anledning att antaga 

Lomentaria genom sin fruktbildning närmast öfverensstämma med Corynospermeernes öfriga grupper. 
19—21. Hos BEhodomelee, Florideernes både formrikaste och kanske äfven naturligaste grupp, 

förekommer kapselfrukten under den oftast egendomliga yttre form, som man i den beskrifvande al- 
gologien betecknat med Keramidium. Den har nemligen en mer eller mindre urnlik form, oftast 

kort och nästan äggrund, stundom mera tydligt upptill utdragen till en hals, mera sällan nästan klot- 

rund. Aldrig nedsänkt i frons, sitter den yttre frukten ofta något snedt uppstigande från en kortare 

stjelk, med den öfre afsmalnande ändan, inom hvilken carpostomiet mynnar ut, uppåt- eller utåtvänd. 

Nedtill, vid den något sneda basen, synes ofta likasom en yttre sporre på utsidan af pericarpiet, mot- 
svarande den yttersta, abortierande ändan af den gren, som bär frukten. 

Från utsidan synes pericarpiet ofta sammansatt af rundadt kantiga celler, som radvis uppstiga 

ifrån fruktens bas, convergerande mot spetsen. Då cellerne i de olika raderne ofta äro lika långa, 

bilda de — likasom siphonerne i bålen — transversela zoner, och den öfversta zonen omsluter car- 

postomiets mynning (Polysiphonia-arter). Hos Lenormandia linearis (Harv. Phyc. austr. tab. CVTIIT) 
som har flata, med en tydlig medelnerv försedda blad, kan man i den yngre frukten, motsvarande 

ett ombildadt blad, länge urskilja både de polygonala celler som tillhöra bladets lamina och de mera 
långsträckta, i ett par rader stälda, som motsvara medelnerven (Tab. XXXIII. fig. 18). Hos Dasya 

elegans, som i bålen har ett starkt utbildadt cortical-lager af mera långsträckta, nästan trådfina celler, 

blir pericarpiets ytterlager jemväl sammansatt af liknande celler (Kite. Phyc. tab 51. II. fig. 5 & 6). 
Hos många (Polysiphomia-, Dasya-arter o. s. v.) torde det vara en vanlig, med den acropetalt 

sig utvecklande vexten framkommande gren, som ombildas till frukt. Hos andra framkommer den 
såsom ett från den något äldre vexten prolifierande blad (Lenormandia Harv. Phyc. austr. tab. 235), 
eller såsom ett från kant eller medelnerv adventivt utskjutande utskott (Vidalia). Hos Claudea, der 

1) Uti sin afhandling öfver utvecklingen af cystocarpiet hos Florideerne har Dr. JANCZEWSKI äfven lemuat en redogörelse för frukt- 
utvecklingen hos Lomentaria (”Chylocladia Kaliformis” l. c. pag. 133. pl. 5. fig. 9—13). Redan en jemförelse af de figurer 
som lemnas öfver den mogna frukten (fig. 12—13) motsvara icke synnerligen väl förut deröfver gifna analyser, icke heller har 
det lyckats mig att se hvarken structuren af den mogna frukten eller utvecklingen af frukten ske på ett sätt som motsvarar 
den deröfver lemnade beskrifningen. 
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den bladlika bålen sammansättes af olika generationer af småblad, är det 1 de fria spetsarne af den 

andra bladgenerationen (Harv. Phyc. austr. tab. T) som kapselfrukten kommer till utveckling. 

Hos Polysiphonia uppbäres frukten oftast af en mer eller mindre tydlig stjelk, motsvarande 
den modergren, hvarifrån sjelfva frukten utskjuter. Uti ett eller ett par af modergrenens medlersta 
led uppstår en celldelning och utveckling i annan riktning (anlaget till en ny gren), deraf cystocar- 
piet utgör slutprodukten. Hos Polys. violacea (Tab. XXXIII. fig. 9—12) har jag sett modergrenen 

ledet, som ofta förlänges i ett hår, synes icke heller med någon större del bidraga till fruktbildnin- 
gen. Det är i synnerhet i det medlersta ledets siphoner på den uppåt vända sidan af modergrenen” 
som en celldelning med derpå följande stark cellutveckling vidtager. Afven sedan frukten antagit 
sin tydliga och bestämda form, ser man modergrenens siphoner på den undre sidan ofta länge bibe- 

hålla sig nästan oförändrade. De som funnits på dess öfre sida hafva delats först i 2:ne, sedan hvar- 
dera af dessa i nya delar, som till en början något när bibehålla siphonernas ursprungliga läge. I 
den mån frukten sväller ut mera uppåt, antaga de genom successiva delningar uppkommande nya 

cellerne äfven samma direction; ae som tillhöra pericarpiets nedre del bildande mera oregelbundet 
kantiga celler, de öfre utskjutande i jemte hvarandra stälda rader af korta siphoner. Ännu i den 

halfmogna frukten har jag sett dessa tvillingrader af celler bildande den öfre delen af pericarpiet. 

Uti flera Polysiphoniers yngre pericarpier förekomma dessa tvillingserier af radade celler nästan 
under form af ledade trådar, deri lederne tyckas blifva kortare och smalare 1 den mån de närma sig 

pericarpiets öfre kant. Hos Dasya elegans, i den mycket unga frukten, har jag sett tvillingradernes 
4—5 öfre leder enkla; de närmast nedanom dessa stälda 2 och 2 jemte hvarandra och här korta; de 
än nedre förlängda till trådar med (som det syntes) nedåt divergerande baser. I den mån dessa pe- 
ricarpiernes först anlagda celler sedermera svälla ut, måste de skjutas allt närmare intill hvarandra 

och antaga den form af rundadt kantiga celler, som de hos cortical-lager saknande arter ofta visa i 
det mogna pericarpiet. Då de på alla pericarpiets sidor convergerande trådarne afslutas jemnhöga, 
bildas upptill den trubbiga ända, inom hvilken carpostomiet i den mogna frukten utmynnar. Hos 

arter med starkare utbildadt cortical-lager finnes ett sådant väl oftast äfven i pericarpiet. 

Gör man ett längdsnitt af den mera utvecklade frukten, så visar sig pericarpiets vägg än be- 
stående af en enkel cellrad — arter af Polysiphonia Tab. XXXIII. fig. 13 — än af flera (Dasya 
coceinea). Hos Vidalia spiralis (Tab. XXXIII. fig. 26) är den tjocka pericarpii-väggen sammansatt 
af 4—6 serier celler, af hvilka de yttre äro sträckta mera i radiens riktning, de inre, som bilda flera 

concentriska lager, hafva mera sin sträckning i riktning af tangenten. 

Uti fruktens nedersta del utbildar sig ett bottenlager af ofta mindre, rundade celler, från hvil- 
ket placentan synes utgå. Hos många (Polysiphonia-arter) är både bottenlager och placentan mindre 

utbildade; den yngre placentan utgöres då af några få och glesare öfver hvarandra stälda, rundade 
celler, som uppbära gemmidierne (Tab. XXXIII. fig. 13). Hos andra bildar placentan redan tidigt 
(Dasya-arter) ett knippe af förgrenade trådar; till en början äro lederne kortare och hela knippet in- 
tager endast den nedre delen af fruktrummet; i en äldre frukt äro trådarnes leder mycket förlängda 
och upptagande en större del af fruktrummet; man ser de öfre lederne genom finare utdragna töpfel- 
gångar sins emellan förenade (Tab. XXXII. fig. 27); i de nedre, som bilda likasom fastare stammar 
till de finare öfre trådarne, har jag sett ett mörkare nästan grågult — endochrom genom de vid- 
gade töpfelgångarne mer eller mindre sammansmältande från olika celler (Dasya coccinea). Uti de 
starkt förgrenade trådarnes toppled utvecklas gemmidierne, hvilka här, som öfverallt hos Rhodomelezx, 
äro långsträckta klubbformiga eller päronformiga!). Hos Vidalia (Tab. XXXIII. fig. 26) utgöres 

') Uti den förut citerade uppsatsen af Dr JANczrWwsKI kriticerar han den beskrifning jag gifvit öfver structuren af nucleus hos 
Dasya; sjelf angifver han att sporerne skulle ligga radade öfver hvarandra; och han lemnar äfven (P1. V. fig. 7 och 8) figurer 
öfver de gemmidiibildande trådarnes utseende hos Das. coccinea. Jag har på grund af denna kritik åter observerat Das. coc- 
cinea och jag finner ingenting oriktigt i den beskrifning jag lemnat. De af Dr JANCZEWSKI lemnade figurerne visa obestridligt 
att de äro hemtade ifrån ett torkadt exemplar. Enligt min uppfattning utgöra de radade endochromer, som af J. uppgifvas 
vara gemmidier, endast sjelfva gemmidii-cellerne eller föregående sterila leder. Sannolikt har i den undersökta frukten alla 
mogna gemmidier redan varit afbördade. Så vidt jag fattar, äro de organer som af KUTZING benämnas Nebensamen (Phyc. 
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fruktbottnen af ett mäktigare och fastare lager af rundadt kantiga celler, som synts mig något star- 
kare utbildadt på den sida, der den något snedt uppstigande frukten sammanhänger med fruktstjelken. 
På detta bottenlager hvilar den stora, nästan hela fruktrummet upptagande spheriska placentan, som 

består af talrika celler. Uti placentans nedre och bottenlagret närmaste del äro dessa celler mera 
rundadt kantiga och innehålla ett något kornigt endochrom; mellan dessa äro intercellulargångarne 
(Tab. XXXIII. fig. 26 a) starkt utvecklade och deras inre fyldt med ett ljusgult endochrom, som 
visar sig mera homogent, likasom vore det flytande. Intercellular-gångarne förekomma icke blott så- 
som mindre tri-tetraedriska rum, med utdragna spetsar, utan här och hvar äro de starkt utvidgade, och 

.gångarne mellan olika celler sammanflyta tydligt. Intercellular-gångarne bilda sålunda här likasom 
ett särskildt system. Tillsättes jod, så bibehåller endochromet i fruktens bottenlager sin i gul-brunt 

stötande färg, eller blir denna än mera intensiv; intercellular-rummens innehåll visar sig ljusgult; i 
sjelfva placentans nedre celler synes endochromet hafva någon benägenhet att blåna. Utåt mot pla- 

centans peripheriska delar förlängas cellerne i riktning af radien och de yttersta öfvergå till knippen 
af trådar, inom hvilkas yttersta led gemmidierne komma till utveckling (Tab. XXKXIII. fig. 28). 

Placenta-adparaten har således hos olika former en olika utveckling, men, så vidt mig är be- 

kant, öfverensstämma alla deri att gemmidierne utvecklas uteslutande i de gemmidiibildande trådarnes 
terminal-led. Har det mogna gemmidiet härifrån afbördats, skjuter från det näst undre ledet ett nytt, 

eller kanske flera, gemmidiibildande led fram och blifva i sin tur terminala och gemmidiibildare. 
Man ser endochromet i en sådan underliggande cell redan före utskjutandet deladt i 2:ne (Tab. 
XXXII, fiv. 27. Tab. XXKXIIIL fig. 28), som derefter synas endast förlängas i nya riktningar. Un- 

der denna fortgående utveckling förlängas och förgrenas hos många de placentariska trådarne. Ter- 
minal-leden förstoras betydligt och utdragas allt mera nedåt till långa afsmalnande stjelkar (Tab. 
XXXIII. fig. 19), upptill vidgas de mera, och endochromet, som öfvergår till ett enda gemmidium, 
antager öfverallt samma klubb- eller päronlika form. Så snart gemmidiet utträngt ur modercellen 

har jag sett det snart tillrundadt, och som jag antager sker detta alltid. Strax efter afbördandet 
finnes den pellucida collaberade modercellssmembranen qvar, väl oftast brusten i toppen, stundom 
visande en lateral rund öppning på membranen, nedanom spetsen (hos Vidalia). 

Den första anläggningen af nucleus har jag trott mig se i en stor rundad cell (Tab. XXXIII. 
fig. 10), som jag förmodar vara en utbildning af den centrala siphonen i det fruktbildande ledet. 

Antagligen delas denna snart i flera, från hvilka placentans celler utgå. Hos P. violacea (Tab. 
X XXIII fig. 13) har jag i den mycket unga frukten sett några få inre basal-celler, från hvilka det 
ännu föga utvecklade nuclei-knippet synes utgå. De yttersta delarne af detta knippe utgjurdes af 
nästan enkla och som det syntes fria sterila trådar (paranemata), med nedtill något långsträcktare, 

upptill mycket korta leder; de inre bestodo af rundadt kantiga celler nedtill, som fortsattes af några 

få, omvändt äggrunda moderceller till begynnande gemmidier. Antagligen försvinna oftast de yttre 
sterila trådarne i den mognande frukten, och motsvara sålunda väl närmast den transitoriska väfnad, 

som icke sällan förekommer i yngre capselfrukter hos andra grupper. Hos några andra (äfven hos 
Polysiphonier) tror jag mig ha sett dem äfven 1 mognare frukter; hos (Vidalia) har jag sett hela den 
stora nucleus omgifven af concentriskt mot carpostomiet utlöpande trådar, hvilka synas utgå ifrån 
den stora placentans nedersta celler (Tab. XXXIII. fig. 26 och 26 b). 

Vid spetsen af den modergren, från hvars öfre sida frukten kommer till utveckling, har jag 
än sett utgå ett enda articuleradt hår, enkelt eller förgrenadt, än detta saknas (Tab. XXXIII. fig. 9. 

10. 15). Innan grenen fått sin första utsvällning till begynnande frukt har jag sett detta hår termi- 
nalt; 1 den mån grenen sväller ut på den öfre fruktbildande sidan synes detta hår intaga en sned, 
den nedre sidan mera motsvarande ställning. Sednare synes håret försvunnet. Att sluta af den be- 
skrifning som först lemnades af BORNET öfver fruktbildningen hos Lejolisia (Ann. des sc. nat. 1859. 

Tom. XI. pag. 89—90. Pl. 2), synes här ett motsvarande hår förekomma; som efter utseendet för- 
håller sig väsendtligen lika med det jag sett hos Polysiphomia. BORNET synes icke heller då haft 

Gen. tab. 51. II. fig. 6) hos Dasya endast placenta-trådar, på hvilka gemmidierne ännu icke äro fullbildade eller efter afbörden 
äter tillvexande, 
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någon misstanka om att detta hår kunde hafva någon från de vanliga, så att säga sterila håren, af- 

vikande betydelse. Icke heller har jag sjelf i dylika hårbildningar hos Polysiphonia sett någonting 
som kunde förråda att de hafva annan betydelse än de hos många arter mycket ofta förekommande 
vid de yngre grenarnes spetsar. Likasom dessa än äro starkt utvecklade. än saknas, så har jag ock 

sett begynnande frukter på grenar der det motsvarande håret saknas (Polys. stricta). Hos Dasya 

elegans är ofta den unga till frukt sig ombildande modergrenen tätt besatt med hårbildningar, som 

sednare bortfalla. 
Hos närstående grupper — Wrangelieerne å ena sidan, och Chondrieerne å den andra — torde 

frukterne kunna anses bildade efter samma, lätt igenkänneliga typ som Rhodomeleernes. Hos Wran- 

gelieerne (Tab. XXXII. fig. 1—3) är det fertila, ofta stora och sammansatta nuclei-knippet icke om- 
slutet af ett pericarpium; men det omgifves af sterila grenar, som äro stundom något förändrade och 
bildande likasom ett yttre involucrum. De i det unga pericarpiet hos en Polysiphonia förekommande, 
ofta parvis stälda cell-raderne kunna sannolikt antagas motsvara de yttre fria trådarne hos Wrange- 
lieerne; hos andra (Rhodomelee likasom hos Chondriee) differentieras pericarpiet starkare och må- 
hända tidigare såsom en särskild yttre del. Sjelfva nucleus utgöres af ett knippe af gemmidier, som 
hos alla dessa grupper synas fullkomligen öfverensstämmande till form och bildningssätt; hos några 
förekomma sterila paranemata, hos andra saknas de, och detta ofta hos hvarandra temligen närstående 

former; hos några (Laurencia-arter) antaga dessa sterila trådar form af ett särskilt, nucleus omslu- 
tande knippe af glesare trådar, som utlöpa mot carpostomii-mynningen; det kan måhända antagas 

att der dessa trådar förefinnas i den mogna frukten, de bidraga vid gemmidiernes utförande till car- 

postomiet. ; 

Är det nu riktigt att anse de hos dessa grupper jemförda delarne motsvara hvarandra, så torde 
väl äfven af denna jemförelse framgå att frukten hos alla motsvarar en mer eller mindre sammansatt 
oren, men hvars delar ombildas mera eller mindre, och i någon mån på olika sätt hos de olika 

grupperne. 

14. Åsigterne om den så kallade dubbla fructificationen. 

Då hos några af de allmännare Florideerne de båda slagen frukter förekomma under former, 

som både göra dem lätt iögonfallande och visa dem sins emellan tydligen olika, så kan det väl äfven 

väntas att redan de första algologerne skulle hafva fäst sin uppmärksamhet på dessa organer; och 

då båda äfven tidigt antogos utgöra dessa vexters frukter, så borde väl äfven det förhållandet, att 

2:ne slags fortplantningsorganer förekomma hos samma vext, snart hafva blifvit föremål för olika tyd- 
ningar. Redan vid den tid, då TURNER utgaf sin Synopsis (London 1802), hade han kännedom om 

”den dubbla fructificationen” hos arter, som sedermera räknades till Delesseria och Chondria, hos 
hvilka både spherosporerne sjelfve äro relativt stora, och, såsom samlade i sori, äfven genom sin 
talrikhet lättare blifva synliga. Han omtalar äfven (t. ex. under Fucus ruscifolius p. 15) de olika 
åsigter man då hade om den dubbla frukten hos sådane arter. En åsigt — att de olika frukterne 
måste anses såsom bevis för olika arter — ville han vederlägga dermed, att de båda frukterne stundom 

förekomma på samma individ. Att Florideer med dubbel frukt skulle vara ett slags dioecister, syntes 
TURNER då icke vilja erkänna, som det synes, af det skäl att han vid ett tillfälle sett cystocarp- 

frukten öppna sig och utsläppa frön, som liknade dem hvilka förekomma på bladets paginal-sidor, 
samlade i sori. TURNER syntes således då mest böjd att antaga de på bladets utsida förekommande 

fröna hafva bildats inom kapselfrukten, och emitterade derifrån hafva fäst sig på bladet medelst det 

dem omgifvande slemmet; ehuru han samtidigt erkänner, att han icke kan förklara hvarföre sori an- 

taga den bestämda form af smala linier, hvari de hos vissa arter förekomma. Han fäster derjemte 
sjelf uppmärksamhet på att de med sori försedda bladdelarne voro fastare än de sterila. Sedermera 
öfvergaf TURNER sin först uttalade mening, och anslöt sig till den, som han trodde, först af SOLAN- 

DER angifna, nemligen att Florideerne voro ett slags Dioecister; men han ansåg att denna mening, 
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till följe af dessa vexters förekomst i hafvet, aldrig skulle kunna genom observation bekräftas, äfven. 

som att sjelfva befruktningssättet för alltid skulle blifva en hemlighet (Histor. Fucor. p. 31). 

MERTENS, en annan af den första algologiska periodens auctoriteter, var af den mening, att 

cystocarp-frukten vore en vidare utveckling af spherosporan. De under bladets yta spridda fröna 

(spherosporerne) skulle vara oförmögne att omedelbart fungera såsom fortplantnings-organer; det 
fordrades en blandning af flera för att ge dem reproductiv förmåga; der denna blandning försiggått 

följde en vidare utveckling, hvars resultat vore bildningen af kapselfrukten (jfr Lamour Ess. p. 
29—530). 

I motsats till MERTENS mening uttalade LAMOUROUX (Essai, Paris 1813) att spherospor- 
frukten aldrig öfvergick till cystocarp-frukt, att fastmera spherosporernes moderceller !) äro olika med 

cystocarpiernes; att båda slagen frö torde vara fertila; att den dubbla frukten aldrig förekommer hos 
verkeligen articulerade arter (!. c. p. 31). Man skulle af detta sista uttalande möjligen vilja draga 

den slutsats, att LAMOUROUX ville tillerkänna alla, enligt hans mening verkliga Florideer en dubbel 
fructification; men på andra ställen (l. c. p. 28—29) förekomma yttranden, som antyda att det endast 

var hos' vissa Florideer han ansåg en dubbel frukt förekomma. NSednare (år 1824, 1 Diction. Classique 

Art. Floridées) återkommer LAMOUROUX till frågan om Florideernes dubbla frukt. Han uttalar nu, 
att dubbel frukt endast förekommer hos Florideer; att de båda slagen frukter nästan aldrig finnas 
på samma individ; och om detta sker, förekommer det ena slaget 1 öfvervägande större antal utbil- 
dadt än det andra; att cystocarpiet förekommer på individer som vexa i djupare vatten, men sphe- 

rosporer hos dem, som vid hafvets regelbundna fallande och stigande omvexlande blottas och öfver- 
spolas; att dubbel frukt är ytterst sällsynt hos arter, som vexa der ebb och flod saknas, och i equa- 

torial-trakterne, der de äro svaga; att spherospor-frukten bör anses såsom en abortierad frukt och 
icke såsom det första stadiet till cystocarpiet. 

Det sednare uttalandet torde hafva varit riktadt emot GAILLON, som synes hafva upptagit den 
Mertenska åsigten, för hvilken han uppträder ännu i sin Resumé Method. af år 1828. GAILLON 
uppgifver här att han stödde sin åsigt på talrika microscopiska observationer, fullföljde på 10 olika 
arter; att dessa observationer icke lemnade något tvifvel derom att spherospor-frukten endast är det 
begynnande rudimentet till cystocarpiet; han lemnar en redogörelse för utvecklingens gång; och han 

uppgifver att anstälda groningsförsök visade att spherospor-frukten saknade reproductiv kraft, hvilken 

endast tillkom de högre utvecklade, inom cystocarp-frukten förekommande fröna (Il. c. p. 33). 
Hos C. A. AGARDE torde knapt något yttrande förekomma om betydelsen af den dubbla fruk- 

ten hos Florideer och Ceramieer. I sina första arbeten, i hvilka ett försök göres att grunda slägt- 
charactererne på olikheter i frukten, antog han att den dubbla frukten var characteriserande för vissa 

slägteu; i den sednaste delen af Species Algarum (p. 57 under Hutchinswa) hänvisas till en sednare 
del, i hvilken Algernes physiologi skulle förekomma, men hvilken sedermera icke blifvit skrifven. 

I den mån studierne öfver Algerne sedermera fortgingo, blef man småningom säkrare 1 afse- 

ende på vissa de ifrågavarande organernes förhållanden. Af etiketteringen 1 de samlingar, som 
SCHOUSBOE efterlemnat, torde man kunna sluta till att han antog de tvenne frukterne både vara af 

olika natur och förekomma på skiljda individer. Men han skiljde exemplaren såsom masculina och 

foeminina, och antog förmodligen då äfven att de fungerade på något sätt i öfverensstämmelse med 

benämningarne. Hos Polysiphonia hade han sett antheridierne, men anser dock stichidiibärande 
exemplar såsom masculina. 

Hos GREVILLE förekommer ännu uppgiften att hos Florideerne finnas ofta (således icke alltid) 
frukter af 2:ne slag. Uti mycket bestämda ordalag uttalar han deremot (Alg. Brit. p. 71), att de 
båda slagen icke förekomma på samma individ. Så vidt jag sett antyder han endast på ett ställe — 
och der tydligen såsom ett märkvärdigt undantag — att Mrs. GRIFFITHS funnit ett exemplar (af 

') Jag har här begagnat en nyare terminologi för att undvika missförstånd. Den äldre är lätt vilseledande, enär man under 
samma benämning förstod olika delar. Redan i sin Synopsis benämnde 'TURNER cystocarpiet med namnet capsula, och denna 
benämning bibehölls af många sednare och företrädesvis af Engelske algologer; LAMoUROUX använde deremot för cystocarpiet 
namnet tuberculum; och för honom voro capsulsxe de modercellernes membraner, som omgifva fröna. 
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Phyllophora membranifolia), som har både nemathecier och kapsler. Den mening GREVILLE således 

uttalat torde väl kunna anses stödja sig på de samtida Engelska algologernes erfarenhet, och då 
bland dessa fanns Mrs. GRIFFITHS, får onekligen det Grevilleska uttalandet en mycket stor betydelse 
— hvilken förtjenar att så mycket mera framhållas som man på sednare tider synes vilja antaga att 

båda fruktslagens förekommande på samma individ vore ett nästan normalt förhållande hos vissa 

Florideer. 
Uti några mindre arbeten, publicerade år 1836 (uti Vetensk. Akademiens handlingar och der- 

ifrån i ett kortare sammandrag införde i Ann. des Sciences Naturelles), vågade jag uttala, att den 

dubbla fructificationen var en allmän företeelse hos Florideerne; att den förefanns så väl hos de oar- 

ticulerade som hos de ledade, hvilka då hänfördes till Ceramiex; att de hos föregående algologer 

såsom antingen odelade eller såsom ternate granules benämnde organerne lågo icke 3 och 3 tillhopa, 

utan 4 och 4 inom sin modercell, hvarigenom de således visade sig öfverensstämma med de högre 
Cryptogamernes sporer; och att, efter lyckade groningsförsök, det visade sig, att båda fruktformernes 
frön hade reproductiv förmåga och utvecklades nästan på fullkomligt öfverensstämmande sätt till nya 
individer. Om ock detta resultat syntes vara egnadt att vederlägga några här förut anförda antagan- 

den, så var dermed visserligen icke vägen stängd för nya förklaringar, hvilka icke heller uteblifvit. 

Uti ett några år derefter utgifvet arbete (Alge maris mediterranei, Paris 1842) fäste jag upp- 

märksamhet på att de båda fortplantningskropparne hos Florideerne voro i många fall tydligt pro- 

dukter af olika cell-lager i frons, hvarmed all tanka på det ena organets öfvergång till det andra, 

eller utveckling dertill väl kunde anses böra öfvergifvas. Uti Kötzinges Phycologia, som utkom året 
derefter, finnes samma mening uttalad; och det kan väl tilläggas att numera måste all tanka på det 

ena organets utbildning ifrån det andra anses såsom en öfvervunnen ståndpunkt. 
Nästan samtidigt utgaf DECAISNE ett arbete (Classification des Algues, Paris 1842), uti hvilket 

frågan om den dubbla frukten hos Florideerne äfven upptages. Han uttalar der att ingen lär kunna 

neka befintligheten af 2:ne slags fortplantningsorganer hos Florideerne; men han bestrider att dessa 
vexter. I motsats till alla andra, skulle antagas ega ett dubbelt fructificationssätt (p. 53—54); och han 
antager att spherosporerne äro de enda egentliga frukterne. De organer som förekomma inom vissa 
cystocarpier ("coccidia”) anser han motsvara bulbillerne hos Marchantia (l. c. p. 58), deremot anser 
han favellan vara en abnormt utvecklad spherospora. Anledningen, hvarför man så sällan påträffar 

spherosporer och cystocarpier på samma individ, förklarar han vara den, att tillvaron af cystocarpier 
synes medföra en constant abortiering af spherosporan, på samma sätt som bulbillerne hos Agave 

vivipara, och Allium, Gageu, Lilium bulbiferum mer eller mindre fullständigt hindra utvecklingen af 

blomorganerne (p. 55—56). 
Mot några af dessa uttalanden af DECAISNE uppträdde redan HaArRvEY (Ner. austr. p. 5), 

ehuru han medgaf att de i allmänhet hade mycket sken af att vara riktiga. Han anmärker bland 
annat att nästan hvarje art normalt frambringade 2:ne slag af fortplantningskroppar, och alltid på 

skiljda individer; och att hos de få, der man icke kände båda slagen, dessa utan tvifvel skulle upp- 

täckas. Och när så är, anser han det mindre sannolikt att det ena slaget bör jemföras med en ab- 
norm fruktsättning, som skulle med fullkomlig regelbundenhet förekomma i en så vidsträckt grupp 

som Florideerne. Kunde HARVEY redan 1847 med något skäl uttala sig på detta sätt, så synes an- 

märkningen numera, då antalet af Florideer, hos hvilka båda fruktformerne icke äro kända, blifvit 

ytterligare förminskadt, än mera förtjena att påaktas. Och det bör härvid tilläggas, att om man hos 
samma slägte känner cystocarpier hos den ena arten och spherosporer hos den andra, såsom ofta är 

fallet och detta stundom hos allmänna arter, så synes mig det knappt böra finnas något tvifvel om 
båda fruktformernes förekomst hos alla, ehuru måhända det ena slaget utvecklas allmännare hos den 

ena arten, «det andra hos en annan, så vida icke den sparsammare förekomsten af ettdera kan bero 
på dess utveckling under en period af året, då algologiska observationer mera sällan företagas. 

Uti Phycologia generalis (Leipzig 1843), deruti KöTZING äfven fäster vigt vid de båda frukt- 
formernes utbildning inom olika lager, uttalar han (pag. 107) att hos individer, der det inre och 
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yttre lagret i bålen hålla hvarandra jemvigt, komma inga frukter till utveckling; der åter ettdera 

lagret visar sig vara förherskande utveckladt, der kommer det fruktslag som tillhör samma lager äfven 

till utbildning, och -att således spherosporfrukten förefinnes hos individer, der cortical-lagret är pre- 
dominerande. För så vidt detta uttalande skulle innebära en förklaring af förekomsten hos Flori- 

deerne af 2:ne olika slags frukter, såsom det af NÖTZING synes vara menadt, så kan visserligen der- 
emot göras vigtiga invändningar. Hos de Florideer, som bestå af flera olika lager, är visserligen 
ofta cortical-lagret starkare utveckladt på de ställen der spherosporerne komma till utveckling. Men 
det torde väl med lika mycket skäl kunna sägas att det är fruktbildningen som föranleder den star- 

karkare utvecklingen af cortical-lagret, som att predomineringen af cortical-lagret framkallat frukt- 

bildningen. Hvad åter angår cystocarpiet, så kan man väl oftast knappt tala om någon starkare ut- 
veckling af det inre lagret, utan just på de ställen der nucleus skall bildas; och mycket ofta är i 

pericarpiet, som utgör en ombildning af det corticala lagret, äfven dettas elementer starkare utbildade 
än i den sterila bålen. Går man åter till sådane Florideer (Callithamnion, Griffithsia, Nitophyllum- 
arter), der de bålen sammansättande elementerne icke äro differentierade i olika lager, så finnas de 

båda fruktslagen äfven hos dem, ehuru man icke kan tala om någon predominering af det ena eller 
andra lagret der dessa lager icke finnas. 

De vigtiga upptäckter, som sedermera gjordes hos andra Cryptogamer, hvilka hos många vi- 
sade förekomsten af såväl könlösa fortplantningsorganer som af sådane, hvilka utbildas efter en före- 

gående befruktning, måste naturligtvis inverka på uppfattningen af den dubbla frukten hos Florideerne, 

och detta så mycket snarare som man redan längesedan, fastän endast hos ett fåtal Florideer, kände 
ett tredje slag af organer, hvilka redan vid deras första upptäckt ansågos såsom masculina och jemväl 

erhållit namnet Antheridia. Om dessa sednare organer förut också blifvit tydda på olika sätt — så 
måste äfven dessa tydningar genom upptäckterne hos de andra Cryptogamerne småningom falla; och 
om numera de så kallade Antheridierne allmänt antagas såsom masculina organer, så ligger det ock 
nära till hands att tyda de andra organerne på ett motsvarande sätt. PRINGSHEIM uttalade också, att med 

afscende på Florideerne det måste blifva den närmaste uppgiften att skilja de frukter i hvilka oosporer 
uppstå från dem, hvilka bilda könlösa och icke befruktning erfordrande sporer — en uppgift som ännu 

1862 icke kunnat lösas genom directa observationer (Pringsheim Morphol. der Meeres Alg. p. 30). 

Hvad angår det befruktande organet, har jag redan ofvanför angifvit huru man — enligt upp- 
gifna directa observationer — kommit till mycket olika resultat: NZzGrEn trodde sig hafva sett och 
afbildade antherozoer efter typen hos de högre Cryptogamerne; DERrRBES och SOLIER hade sett rör- 
liga antherozoer, försedda med ett snärtformigt bihang, uttränga ur antheridi-cellerne efter den yttre 
membranens upplösning. BORNET och THURET uppgåfvo att runda och orörliga corpuscula inne- 

höllos inom antheridii-cellerne, och utträngde genom en rent mekanisk utglidning.. PRINGSHEIM såg 
corpuscula af den form ”som är vanlig hos Florideerne”, uttränga genom en på membranen bildad 

öppning. COouHNn förklarade de af DErBEs och SOLIER observerade rörliga antherozoerne vara zoo- 

sporer af en art Chytridwm. 

Med afseende på det befruktade organet synes uppfattningen knappast vara mindre olika. 
De ledande åsigterne, som ingå i den vetenskapliga doctrinens ”succum et sanguinem”, hafva varit 
olika i nästan allt. NEGELI, som förklarade Florideerne vara närmast heslägtade med Mossor och 
Lefvermossor, men skiljde från dessa genom bristen af calyptra, antog cystocarpiernes organer vara 
afsedda endast för könlös förökning; att deremot spherospor-frukten utgjorde Florideernes foeminina 

organ. Uti hvilket utvecklingsstadium och på hvad sätt det foeminina organet befruktas, derom ut- 
talar han, så vidt jag sett, icke någon mening. NZ2GELI synes stödja sin uppfattning företrädesvis 
på den antagna öfverensstämmelsen i sporernes utveckling — således på morphologisk grund. Det 
torde dock härvid kunna ifrågasättas, huruvida icke antagandet af spiralvridna befruktningstrådar och 

jemförelsen af cystocarpierne med Lefvermossornes könlösa fortplantningsorganer varit mycket in- 

verkande på denna uppfattning. Han säger att Florideernes antheridier skilja sig ifrån Lefvermos- 

sornes endast derigenom att dessa sednare äro inneslutne inom ett cellulöst lager: att emellan Cera- 

miernes cystocarpium och Jungermannias groddknoppar finnes ingen skillnad; att cystocarpierne hos 
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Nitophyllum öfverensstämma vida mera med korgarne hos Marchantia än med flera andra Florideers 

cystocarpier i afseende på organets structur och groddknopparnes uppkomst; att de öfriga Algerne 
'roddknoppar, men att Florideerne, i motsats till dem, hafva fort- (ED 

Sd 

»lantning oenom kön o. s. v. Jfr Neuere Algen Syst. p. 1S7 och följande. | SE ( ! 

endast ega neutrala organer eller 

Den efter BoRNET och THURET nu allmänt antagna åsigten om organernes betydelse hos Flo- 

rideerne går i en mycket olika riktning. Det är icke spherosporan som är en product af en före- 
gående befruktning, eller dess delar som genom befruktningen erhålla reproductiv förmåga. Det är 
icke heller de inom cystocarpierne utvecklade organerne (gemmidierne), som efter en föregående be- 
fruktning blifva fortplantningsduglige, utan det är ett cystocarpiet föregående organ — trichophor-ad- 
paraten — som befruktas och hvaraf resultatet blir hela cystocarpiets utveckling. I stället för de 
högre Cryptogamernes Archegonium, skulle ett hårlikt organ af mycket kort varaktighet -— tricho- 

gynen — vara det befruktningen förmedlande organet hos Florideerne; och i stället för att hos de 

förra det är en viss bestämd cell — archegoniets central-cell — som genom befruktningen kallas till 

utveckling, synes det hos Florideerne vara någon cell i närheten af trichogynen som blir till frukt; 
ja hos vissa Florideer skulle en enda befruktad trichogyn kunna framkalla utvecklingen af talrika, 

på afstånd ifrån hvarandra anlagda frukter. Äfven de befruktande organerne (antheridiernes corpu- 
scula) skulle hvarken öfverensstämma med de högre Cryptogamernes eller med Fucoideernes; BORNET 
och THURET synas sjelfva hafva ansett befruktningsakten hos Florideerne snarare böra jemföras med 
Phanerogamernes än med öfriga Cryptogamers. 

Då således flera af den sednare tidens mest framstående auctoriteter uttalat åsigter, som gå i 

mycket olika riktningar, och då de för rigtigheten af sina åsigter hänvisa till egna observationer, 
som mer eller mindre strida emot de andras, så har jag redan ofvanför vågat yttra att nya och full- 

ständigare observationer vore erforderliga för att man med någon säkerhet skulle kunna uttala sig om 

betydelsen af fructifieations-organerne hos Florideerne. 

Vill man vid bedömmandet af de olika åsigterne fästa sig vid sannolikheter, eller grunda ett 
omdöme på enstaka icke fullt genomförda observationer, så kan man för visso komma till mycket 
olika resultat. När THURET och BORNET uppgifva att cystocarpiet kommer till utveckling först efter 
befruktning af ett organ, trichophor-adparaten, som så långt föregår den mogna frukten att det i all- 
mänhet måste uppsökas på annat exemplar än de som bära utvecklade cystocarpier, så skulle jag till 

stöd för denna uppgift kunna anföra att då jag i April utanför Lido påträffade Dasya elegans såg 
jag bland ett mycket stort antal exemplar icke ett enda med cystocarpier; åtminstone det öfver- 
vägande antalet buro antingen väl utvecklade antheridier eller stichidier. Sednare på sommaren af 

C. AGARDH 1 Venedig insamlade exemplar bära cystocarpier, ehuru ännu icke fullt utvecklade, bland 
de ännu befintliga talrika pensel-lena yttre kåren: de fullt utvecklade cystocarpierne torde förekomma 

sednare och på exemplar som sakna håren. Men i motsats härtill påträffade jag samtidigt 1 stor mycken- 
het Polysiphonia Ruchingert, exemplaren rikligen försedda några med stichidier, andra med cystocarpier. 

Och hvarje practisk algolog torde hafva gjort den erfarenheten att man mycket ofta påträffar anthe- 
ridier, stichidier och cystocarpier samtidigt utvecklade. Äfven hos Alger, som hafva frukterne utbil- 
dade på ovanlig tid (om vintern), finner man alla de 3 slagen af organer samtidigt utvecklade (hos 

RBytiphlea pinastroides m. f.). Lika mycket som exemplet af Dasya synes kunna tala för den Thu- 
retska åsigten, torde således andra kunna sägas tala deremot. Det sanna synes vara, att man icke af 

sådane förhållanden kan draga någon bestämd slutsats i det nämnda afseendet. Men skulle någon 
vilja ifrågasätta huruvida icke förekomsten af de olika organerne på olika individer kunde bero deraf 

att de utvecklades på olika tider — så att individer, som under en tid varit spherospor-bärande, under 
en annan buro cystocarpier — så kunde dylika observationer väl anföras såsom bevis emot ett sådant 
antagande. 

Är det en sanning, som enligt min tanka icke kan bestridas, att de hos Florideerne förekom- 

mande båda slagen fortplantningskroppar i regel utvecklas på olika individer, så ligger väl den frågan 
nära till hands: är det en tillfällighet som vållar att det ena individet blir ett sphaerospor-bärande, 
det andra ett cystocarp-bärande, eller är detta beroende af en lagbestämd orsak? Då det tillhör Flo- 
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rideerne att hafva 2:ne olika slag af fortplantningskroppar, och det jemväl hos dem synes tillhöra 

artens formkrets att hafva individer af olika beskaffenhet — några spheerospor-bärande, andra cysto- 
carp-bärande — hvilka äfven i andra afseenden stundom kunna vara olika (hos Hypnea-arter m. fl.), 
så kunde det väl synas sannolikt att de olika fortplantningskropparne stodo i något bestämdt förhål- 
lande till de olika individerne. Så vidt jag kunnat finna har KÖTZING först uttalat denna tanka, i 

det han antog som möjligt att från sporerne utbildades spherospor-bärande individer, från gemmi- 

dierne de cystocarp-bärande (Phyc. gener. p. 107). Men KöTzInNG tillade att frågan härom måste af- 

göras genom försök. Hade således de båda fortplantningskropparne hvardera sin bestämda function, 
så vore det ock naturligt att båda borde finnas; men det är tydligt att man då kunde fråga, hvarföre 
skola hos Florideerne 2:ne olika slag af individer förekomma? Måhända var det en det Kätzingska 
förmodandet sig närmande tanka som föresväfvade PRINGSHEIM, då han sökte visa (Monats Ber. der 
Berlin. Akad. 1855 p. 151) att groddplantor, som framkommo ifrån sporer, voro olika med dem som 

utvecklades från gemmidier. MSednare (år 1862) synes han, efter anstälda nya observationer, hafva 

öfvergifvit denna uppgift (Morph. der Meer. Algen p. 34); men han har i ett än sednare arbete 
(Gener. wechsel der Thallophyten sep. abdr. p.- 29, Berlin 1877) upptagit frågan ånyo och, såvidt 
jag riktigt uppfattat hans mening, förklarar han här det vara sannolikt att gemmidierne skulle fram- 
bringa spherospor-bildande exemplar, och sporerne cystocarp-bärande; han säger att några observa- 

tioner och antydningar förefinnas, enligt hvilka groddplantorne af de båda olika fortplantningskrop- 
parne skulle följa ett divergerande utvecklingssätt. Hvad beträffar åsigten om ett slags generations- 
vexling af spherospor- och cystocarp-bärande individer, så finnes, så vidt jag känner, ingen observa- 

tion som bekräftar densamma; vi känna genom observationer (J. Agardh propag. des Algues i Ann. 

des Sc. Nat. 2 Ser. Tom. 6. Pringsheim Morphol. der Meer. Alg. l. c.) att nya plantor utvecklas 

så väl af sporer som af gemmidier, och att de unga plantorne äro eller blifva snart hvarandra mycket 
lika; men de gjorda groningsförsöken hafva, så vidt jag vet, icke blifvit fullföljde så långt, att man 

kunnat constatera hvilket slag af frukter utbildas på de plantor, som uppstått efter de olika fort- 
plantningskropparne. Hela den Pringsheimska sednaste deductionen synes mig för öfrigt hvarken klar 
eller i någon mån bevisande. 

Om tillkomsten af cystocarp- eller spheerospor-bärande individer vore beroende af olikheten 
af de fortplantningskroppar, hvarifrån -de utvecklats, så återstode dessutom den gåtan att lösa: från 
hvilket slag af fortplantningskroppar utvecklas de antheridii-bärande individerne? Det strider väl 

helt och hållet emot både sannolikhet och allas antaganden, att någon antheridiernes egen del, eller 

att de hela, skulle omedelbart frambringa nya (antheridii-bärande) individer; och hade sporer och 
gemmidier till function att frambringa hvar sitt slag af de andra individerna, så finnes näppeligen något 
sätt att förklara huru det tredje slaget af individer skulle kunna uppkomma. 

Det är väl vanligen antaget att det tillhör så väl fröet hos Phanerogamerne som motsvarande, 
efter befruktning uppkommande organer hos Cryptogamerne, att kunna frambringa alla de slag af 
individer som tillhöra artens formkrets (hanstånd, honstånd och hermaphroditstånd); deremot synes 

det vara en egendomlighet hos groddknoppen, och andra dermed jemförliga fortplantningsorgan, att 
de fortplanta ståndet (colonien) med bibehållande af de särskilda individuela egendomligheter, som 

tillhöra detta — så att ett rotskott eller en stickling från ett hanstånd blir ett nytt hanstånd 0. s. v.1). 
Vore nu, som man allmänt synes vilja antaga, ettdera af de båda slag fortplantningskroppar, som 
förekomma hos Florideerne, endast groddknoppar, så skulle alla dessa alltjemt fortfara att utveckla 
samma slag, dem endast bärande individer, under det att derjemte nya sådane könlösa individer skulle 

bildas af det andra slaget fortplantningskroppar. Det relativa antalet individer med groddknoppar 
skulle således alljemt förökas, och under årens följd förhållanden hafva uppstått, som knappast skulle 

!) W. P. ScHimMPErR (Rech. sur les Mousses p. 55) uppgifver att i hela Rhendalen och tillgränsande bergsträckor, der Hypnum 
abietinum är en af de allmännaste arterne, den aldrig blifvit funnen med frukt, ehuru rikligen försedd med foeminina blommor. 
Den allmänna vexten måste sålunda här fortplantas medelst groddknoppar eller motsvarande organer; och då den alltjemt fortfar 
att der vara steril, så måse detta vara ett bevis för att groddknopparne icke hafva förmåga att frambringa individer af annan 
art än moderståndet Odlingen i trädgårdarne torde lemna motsvarande resultat. Den ofta uppgifna genealogien för Euro- 
peiske exemplar af Salix Babylonica visa samma förhållande o. s. V. 
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vara förenliga med dem som i verkligheten förekomma. Det är väl också ett mycket sällsynt för- 

hållande, att hos en stor naturlig familj normalt skulle förekomma ett särskildt slag könlösa individer, 

som voro afsedda endast för frambringandet af groddknoppar, under det att andra individer funnos, 

som voro normalt utbildade han- och hon-individer. Då man således för att undvika antagandet af 

den så kallade dubbla fruktificeationen hos Florideerne, förklarat det ena frukt-slaget för groddknoppar, 

har man knappast vunnit mera, än att förklaringen förflyttat det ovanliga hos Florideerne från ett 

område till ett annat. 

Icke heller synes mig antagandet, att det ena slaget organer utgöres af groddknoppar, kunna 

deduceras ifrån deras utvecklings-sätt, hvarpå man 1 våra dagar annars synes lägga så stor vigt. Det 

synes mig nemligen vara ett mycket vanligt — om icke ett öfverallt förekommande — förhållande att 

gsroddknoppen till en början består af celler eller cellgrupper, som under sin första period tillhöra 
modervexten och så att säga utgöra delar af dess cellsystem, ehuru de sednare derifrån afskiljas. 
Hos groddknoppen fortsätter således en modervextens del!) sin utveckling, ehuru skiljd ifrån moder- 

vexten — som stickling eller oculage, som bulbiller eller tubera hos Phanerogamerne, som grodd- 

knoppar af olika slag hos Ormbunkar, Mossor, Charer, Alger, Lichener; och det kan måhända anses 

vara en naturlig följd af denna groddknoppens uppkomst — som del af modervexten — att den äfven 

fortplantar vissa dess individuela egenheter. Om nu groddknoppen oftast uppkommer på detta sätt, 
så finnes det väl någon presumtion för att Florideernes groddknoppar borde uppkomma på samma 
sätt. Men hvarken sporan eller gemmidiet hos Florideerne hafva detta uppkomstsätt: de äro pro- 
ducter af modervextens celler, icke cellerne sjelfve; modercellerne blifva qvar hos modervexten eller 
upplösas. Huru olika cystocarpierne ock må vara organiserade hos olika Florideer, är det ett för 

alla gällande förhållande att gemmidierne bildas inom moderceller, från hvilka de vid fruktmognaden 
uttränga. Man uppgifver, så vidt jag kan erindra mig, ett enda undantag härifrån, nemligen hos 

slägtet Monospora, der organer, som anses analoga med gemmidierne, afskiljas jemte den modercell 
som omsluter dem. Hvad sporerne vidkommer, så utvecklas de 4 och 4 inom en modercell, från 

hvilken de vid mognaden uttränga. Långt ifrån att visa någon likhet i bildningssätt med grodd- 
knopparne, visa de tvertom en sådan öfverensstämmelse med sporerne hos andra Cryptogamer, att det 

väl torde varit på denna grund, som de redan längesedan blifvit förklarade vara analoga med dessa. 
När man detta oaktadt vill göra dem till groddknoppar, så är det icke med stöd af den annars så 

strängt vidhållna åsigten om lika utvecklingssätt för analoga delar; det är så att säga efter regeln 
quasi lucus a non lucendo som de hos Florideerne antagas motsvara organer, hvilkas characterer 
de sakna. 

Då DECAISNE först uppträdde emot åsigten om den så kallade dubbla frukten hos Florideerne, 
så uttalades såsom skäl, att man icke kände någon annan vext, hos hvilken ett analogt förhållande 

eger rum. MHSedermera?) hafva dock observationer visat att t. ex. hos flera af de bruna Algerne, 
hvilkas fortplantningskroppar utgöras af rörliga sporidier, dessa kunna utvecklas inom 2:ne olika slag 
af organer: oosporangia och trichosporangia enligt den Thuretska terminologien. Inom oosporan- 

gierne, som utgöras af en större cell, framkomma mycket talrika sporidier; trichosporangierne utgöras 

af kortare ledade trådar, uti hvilkas smärre celler ett enda sporidium utvecklas inom hvarje. Än före- 
komma de båda slagen organer på nästan samma ställe af olika individer (hos Leathesia), än på 
något olika ställen (Mesogloia virescens), så att trichosporangierne förekomma på de yttersta förgre- 
ningarne, som bilda det yttre lagret, oosporangierne på de inre. MSporidierne ifrån de olika frukt- 
slagen äro hvarandra lika, endast att de inom trichosporangierne utbildade äro något större än oospo- 

rangiernes. Båda gro — hvilket, enligt ett antagande af THURET (Rech. sur les Zoospor. des Alques 
p. 26) på detta ställe, skulle bevisa bådas fullkomliga identitet. Ehuru man således numera känner 
äfven hos andra Alger 2:ne slags frukter med i viss mån samma olikheter som de, hvilka finnas hos 

') Att embryot hos Phanerogamerne omslutes af fröets (modervexten tillhörande) delar, när det afskiljes ifrån modervexten, synes 
mig icke kunna anses motsäga den här antagna olikheten. 5 

?) Hos svamparne finnas ofta icke blott individerne vara mycket olika, under sina olika utvecklingsperioder, utan hvardera af de 
på hvarandra följande generationerne hafva sina för olika ändamål bestämda fortplantningskroppar. 
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Florideernes, så torde det dock vara samma af DECAISNE anförda skäl, som ännu ligger till grund 

för benägenheten att tillskrifva Florideernes fortplantningskroppar olika funcetioner och en olika 
betydelse. Något annat principielt skäl, hvarför det ena slaget af fortplantningskroppar skulle vara 
af annan betydelse än det andra, känner jag icke, lika litet som några observationer torde ännu före- 

ligga, enligt hvilka det ena slaget af fortplantningskroppar, med uteslutande af det andra, bör be- 
traktas såsom uppkommet efter foecundation, eller derförutan icke kunna vidare utvecklas. 

Jemför man högre och lägre vexter med hvarandra, så är det väl i allmänhet regel att hos de 
högre är arbetsfördelningen större och delarnes differentiering skarpare. De yttre delarne framkomma 

hos dem ofta på bestämda ställen och antaga en mer eller mindre characteristisk form; i det inre finnas 
ofta olika cell-lager, hvardera med sina mer eller mindre characteristiska elementer; olika delar hafva 

sina särskilda och bestämda functioner, och åtminstone de vigtigare af lifvets functioner äro väl oftast 
hänvisade till ett enda och bestämdt organ. Men äfven bland de högre vexterne finnas undantag 
ifrån den allmänna reglen: det gifves vexter hvilkas blommor hafva olika form; de diclina hafva blom- 

mor af tvenne slag; hos de polygama förekomma ståndare inom olika slags blommor, hvilka ståndare 

väl ändock ofta torde hafva samma functioner. Det gifves vexter, hos hvilka frukterne blifva olika 

efter olika slags blommor, o. s. v. Gå vi deremot till de lägre vexterne, så synes det vara regel att 
delarnes differentiering hos dem är mindre genomförd och arbetsfördelningen mindre; det gifves bland 
de gröna Algerne många, der hvarje cell fungerar både för nutritiva och propagativa ändamål. Sjelfva 

deras fortplantningsorgan, det rörliga sporidiet, är till en början utan yttre membran och likasom obe- 
stämdt till begränsning: man har sett det delas i 2:ne delar och hvardera delen ega förmåga att ut- 

veckla sig till ny vext (Thuret Ann. Sc. nat. Maj 1843. p. 273); man har å andra sidan talrika ob- 

servationer som visa att 2:ne enkla sporidier, när de med hvarandra komma i beröring, samman- 

smälta oftast fullständigt, stundom med bibehållande, åtminstone till en början, af sina särskilda rostra. 

Hos vissa af de gröna Algerne förekomma rörliga sporidier, som hafva utseende af och som förhålla 

sig till en början såsom enkla sporidier, men som efter en hvilotid utveckla en ny generation af spo- 
ridier. Hos Florideerne är det oftast inom spherosporans första generation af dotterceller som spo- 

rerne bildas; men hos den så kallade sammansatta spherosporan utbildas inom den första generatio- 
nen en ny, som först blir på enahanda sätt den sporbildande. Inom cystocarpiet har jag trott mig 
se att de celler, som blifva till gemmidiernes moderceller, likaledes kunna vara producter af flera 

eller färre föregående generationer — och den slutliga producten torde vara lika antingen flera eller 
färre sådane generationer föregått. I det ena fallet som det andra torde fortplantningsorganet utgöras 

af ett ombildadt cell-endochrom, som efter olika moderceller kan hafva olika storlek och form; efter 

afbörden till en början icke omgifvet af någon yttre (membran) betäckning och då vanligen an- 
tagande en tillrundad form. Det förekommer mig som skulle dessa förhållanden antyda att hos lågt 

stående former rådde en större obestämdhet, äfven med afseende på vextlifvets vigtigaste organer, än 

hos högre vexter. Drager man consequenserne af denna, som det synes, allmänna lag, så borde det 
knapt vara oväntadt om kommande observationer skulle ådagalägga att i stället för att alla celler hos 
de lägste vexterne kunde utbilda fortplantningsorganer, samma function hos de något högre stående 
Florideerne, hos hvilka bålen oftast differentierat sig i olika lager, kunde vara tilldelad vissa celler i 

hvardera lagret, eller att olika celler kunde utbilda hvardera sina fortplantningskroppar. Tikasom 
sporer och gemmidier blifva slutligen till utseende och function lika, antingen de producerats af en 
tidigare eller sednare generation af moderceller och antingen modercellerne hafva den ena formen 
eller den andra, så kunde det väl tänkas att äfven sporer och gemmidier voro till funcetioner lika, 

ehuru utvecklade i olika lager. 
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Tab. I. CALLITHAMNIEAE. 

Pandorea Traversii. 

Del af vexten i naturlig storlek. 
Mindre gren deraf, svagt förstorad. 
Öfversta delen af en gren, på hvilken spheerospor-frukten redan är anlagd; det näst öfversta ledet 
har genom ett nytt diaphragma blifvit deladt i en nedre steril del, som är nästan dubbelt längre 
än den öfre fertila; denna sednare är delad uti ett stort antal jemte hvarandra stälda celler (de 
blifvande involueral-cellerne), hvilka här tydligen visa sig vara inre och omslutna af det frukt- 
bärande ledets yttre membran. Det sterila toppledet utgöres här endast af en kortare conisk spets. 
Motsvarande grenspets i ett sednare tillstånd, med fullt utvecklad spheerospor-frukt. Det sterila 
toppledet har här skjutit ut till ett nästan päronformigt toppled, som af den svällande frukten 
tyckes likasom trängas upp, och hvilket äfven saknas i mera mogna frukter —i andra utgöres den 
frukten öfverskjutande delen af flere led. Involucral-cellerne hafva skjutit ut och bilda nu en full- 
komligt yttre involucral-korg, inom hvilken man ser det slemmiga innehållet välla oregelbundet ut 
öfver bräddarne. Man urskiljer talrika spharosporer inom den slemmiga massan, som väl delvis 
är en produkt af talrika upplösta modercells-membraner. Genom förändringen har korgen blifvit öppen. 
Del af involucral-korgens yttre membran sedd inifrån, och med den svagt crenelerade kanten vänd 
mot ögat. 
Tvärsnitt genom frukten i något yngre tillstånd. Man ser innerst det fruktbärande ledets slem- 
miga och skiktade membran samt dess svagt färgade endochrom. Utikring det centrala ledet äro 
i en krets ordnade involucral-korgens eeller, som äro något långsträcktare i riktning af radien och 
visa ett omvändt äggrundt genomsnitt. Jag räknade 26—28 sådane. Snittet torde hafva skurit 
frukten något snedt, så att på den ena —i figuren öfre — sidan involucral-cellerne afskurits högre 
upp, der de ännu förekomma odelade; de öfriga synas delade i mindre celler. Delningen i en af 
dessa involucral-korgens celler är på den bredvid stående figuren något tydligare antydd. Jag 
trodde mig se den första generationen af dotterceller anordnade i leder på tvären; och inom dessa 
endochromet flikadt eller deladt, och delarne sammanhängande i rader. "I det dessa endochromets 
delar allt tydligare anordna sig till trådar, skjutande ut inåt och uppåt, torde de utgöra anlaget 
till de trådar, som i den mogna frukten upptaga hela fruktkorgens inre. 
Ett par af de trådar, som i oräkneligt antal upptaga den mogna fruktkorgens inre; såsom det 
synes mycket tätt och kanske knippevis utgående ifrån bottnen och nedre delar af involueral-korgen, 
utgöra de delar af och likasom ligga de inbäddade uti den slemmiga massa, som synes välla fram 
ur fruktkorgen. De äro ledade och bära vid ledernes öfre ända motsittande eller verticillerade 
klubbformiga grenar, deraf de öfre synas ledade, de nedre ombildas till en sphaerospora. Närmast 
torde dessa trådar vara jemförliga med de sphaerospor-bärande trådarne hos Griffithsia barbata 
(Harv. Phyc. Br. tab. 281). 

Griffithsia phyllamphora. 

Grenar med mognande spharospor-frukt; på figuren till venster finnes ofvanom frukten ett enda 
sterilt toppled, nedtill afrnndadt mot det fertila ledets öfre ända; på figuren till höger finnes of- 
vanom frukten en längre tråd (som på det afbildade exemplaret äfven var delad i nya grenar). 

9. Griffithsia Opuntioides. 

Gren med sphaerospor-frukt. Fruktkorgen förekommer här terminal — enär det sterila toppledet 
saknas — sannolikt hos denna art tidigare abortierande. 



Fi 

Fi 

160 

& 013. 
Fig. 10. 

Pig. 11. 

Pig. 12. 

Fig. 13. 

J. G. AGARDH, FLORIDEFRNES MORPHOLOGI. 

Griffithsia corallina. 

Ett par öfversta spetsar af en yngre steril gren. BEndochromet inom de öfversta, tydligen yngsta 
och minst utvecklade cellerne, är här redan flikadt eller deladt i flera, ännu nästan linsformiga 
kroppar, hvilka i det de snart hvar för sig skjuta ut utanför modercellens gränser, synas utgöra 
anlaget till nya leder. Der den enkla tråden skall fortsättas af ett enkelt toppled, finnes en enda 
sådan linsformig del under det förutvarande toppledets öfversta hvälfning. Skall den enkla tråden 
grenas, synes förgreningen anläggas genom endochromets delning i 2:ne, ungefär jemustarka flikar. 
Vid utskjutningen (prolifieripgen) af det nya ledet synes detta tillvexa likasom genom sin egen 
verksamhet, och man kan påträffa sådane utskjutande nya toppled, som synas fästade vid en obe- 
tydlig del af moderledets yta — hvilket allt likasom sjelfva formen af lederne, synes antyda ett 
annat bildningssätt än det som oftast förekommer hos ledade Alger. 
iDel a CM fertil gren, vid hvars ena (öfre) led det sessila aystocsame förekommer, sannolikt ut- 
görande en ombildning af moderledets ena tvilling-gren, och bestående af flera tillrundade lober, 
utvändigt skyddade af korta krökta involucral-grenar. Vid det nedre sterila ledets öfre ända utgår 
en flock af hårlika grenar, närmast motsvarande dem som förekomma hos Gr. barbata, men hos 
denna art bärande sphaerosporerne. 
innersta och öfversta delen af den till favella ombildade, outvecklade grenen, som vid ett verticalt 
genomsnitt af cystocarpiet blifvit frånskiljd de yttre och mera utbildade loberne. Likasom andra 
mycket unga delar af en sig utvecklande frukt utmärkte den sig genom en ljus, nästan gul-grå 
färg. De yttre i ett slags verticill omgifvande grenarne, utgående ifrån ett centralt stamled, torde 
väl motsvara den utbildade fruktens involucral-grenar, men här likasom åter sammansatta för att 
bilda en ny generation af liknande delar. På toppen af stamledet syntes en grupp af mera oord- 
nade celler, sannolikt motsvarande den första generationen af moderceller till en ny nucleus. 
a—e delar af den genomskurna nucleus, sådane de visa sig i olika utvecklingsskeden inom olika 

lober af frukten. I de yngsta (innersta och nedersta loberne) påträffar man enkla celler (fig. a), 
inom hvilka endochromet syntes likasom hopviket, med flikarne divergerande för att sednare ut- 
skjuta till nya lober; den nedre delen af detta flikade endochrom synes snart öfvergå till ett slags 
stamcell under det fikarne åter delas (fig. b). Uti mera utbildade lober synas de sålunda inom 
modercellex anlagda öfre cellerne skjnatits mera ut under form af dichotoma perlbandslika trådar, 
radierande från det nedre mer eller mindre tydliga stamledet (fig. c och d); uti de äldste loberne 

syntes gemmidierne större och mera packade, här och hvar förenade genom en utdragen tipfel- 
gång (fig. e). 

2. 14.  Griffthsia Tasmaniea. 

a—d delar af sphaerospor-frukten. Hos denna, hkasom hos flera andra australiska arter, synes i 
den mogna frukten "det involuerum af skyddande grenar saknas, som vanligen förekommer hos nor- 
diska arter; uti den mycket unga sphaerospor-frukten torde dessa involucral-grenar motsvaras af 
några få och från de inre fertila mindre skiljda trådar (fig. 6). De fertila trådarne, som i den 
mogna frukten i täta verticiller omgifva de starkt sammansnörda genicula (Harv. Phyc. austr. tab. 
203) utgöras i den unga frukten af kortare tråd-knippen, med några starkare utbildade hufvud- 
grenar, från hvilka verticiller af mindre synas radierande utgå (fig. a); i det hufvudgrenarne skjuta 

vidare ut, ombildas de till de trådlika stammar, som i sina yttre förgreningar uppbära sphaerospo- 
rerne; vid fig. ce synes en sådan stamdel i tvärsnitt, från hvilken 3:ne sphieerospor-bildande grenar 
i olika utvecklingsstadier utgå; i det den ena visar en odelad nucieus; 1 den andra har nucleus 
delats i sina 4 delar; i den tredje äro dottercellerne omgifna af sin nybildade membran; fig. d 
framställer spharosporan fullt utvecklad. 

15. Callithamnion fruticulosum. 

a—c laterala pinnulae ombildade till så kallad sammansatt sphaerospor; a och b yngre frukter med 
endochromet redan deladt 1 4 knotigt utstående delar, och 1 öfrigt utmärkande sig genom blekare 
färg och något större storlek än "Callithamnieernes vanliga sphierosporer. Uti sednare stadium 
(fig. ce) har hvardera af de knotigt utstående modercellerne delats i 4 dotterceller, inom hvilka de 
enkla sporerne komma till utveckling. 

Callithamnion tetragonum. 

Pinna från ett mycket ungt exemplar; den derpå redan anlagda favellan är delad i några färre 
relativt större moderceller, som synas alla likasom utskjutna från ett enda fertilt led. Ofvanom 
detta fortsattes den enkla sterila grenspetsen oförändrad, här bestående af 4 led. På den ena 
sidan af den unga favellan synas några af de utskjutna cellerne redan hafva undergått en delning. 



Fig. 17. 

(9 6) Fig. 18. 

KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND. I5. N:o 6. 161 

Favella från ett äldre exemplar med fullt utvecklade frukter. Favellan synes här skjuta ut från 
en något äldre grens nedre ledeell, som sjelf är moderled för en vidare utvecklad plumula. Sjelfva 
den här afbildade favella-loben syntes uppbäras af några blekare plancentar-celler, kanske motsva- 
rande några af den första generationen af de från det fertila ledet utskjutande modercellerne. 

Callithamnion polyspermum. 

a—d nedre fertila ledceller från exemplar med fullt utbildade faveller. a—b sjelfva de fertila led- 
cellerne, oregelbundet delade, delarne sannolikt motsvarande de moderceller, som uppbära olika 
delar af de utskjutande loberne. c—d fertila grendelar med några vidsittande lober af en på läng- 
den genomskuren, mera sammansatt favella. I den mån äldre lober afbörda sig sitt innehåll, synas 
nya framskjuta från de äldres basala delar (placentar-celler). 

Fig. 19.  Callithamnion gracillimum. 

Yngre grenspets från exemplar, som vid nedre och äldre grenar buro fullt utbildade faveller. Flera 
af de öfversta pinnul&e syntes ombildas till lober i favellan; i det allt flera sådana synas in- 
dragas i fruktbildningen, torde den stora, hos denna art af talrika små lober sammansatta favellan 
utbildas. Hos de ombildade pinnule voro spetsarne ofta tvärt tillbakaböjde och de öfversta leden 
förlängda till en tråd med tjockare och slemmig yttre membran, inom hvilken lederne stundom 
syntes försvunna och det trånga inre röret upptaget af ett mörkare, mer eller mindre samman- 
flytande pigment. Dessa förlängda spetsar torde utgöra första anlaget till de långa, men något 
gröfre trådar (”vartenrötter”), som ofta förekomma 1 närheten af favellan och stundom äfven synas 

utgå ifrån dess inre. (PRINGSHEIM har afbildat dylika trådar hos Spermothamnion roseolum, stun- 
dom utgående från sterila grenspetsar, stundom framkommande ifrån organer, som han ansåg ut- 
göra cystocarpier). 

Fig. 20. Callithamnion cruciatum. 

Delar af favellan, i olika utvecklingsstadier. 
a. öfversta spetsen af en gren, från ett med mera utbildade faveller försedt exemplar, sådan den vi- 

sade sig något utspärrad under täckglaset. Huruvida denna gren kan anses framställa favellan i 
sin första anläggning, vågar jag icke afgöra. 

b—d. delar af en och samma utvecklade favella, som blifvit på längden genomskuren. 
b. 

C. 

d. 

den innersta och öfversta axila delen, uppburen af ett stamled, med de derifrån utgående (i den 

sterila vexten verticillerade) pinnul&e på väg att öfvergå till en, eller sannolikt flera skiljda lober. 
Af modercellernes anordning synes man kunna urskilja åtminstone 3:ne synliga pinnula (under täck- 
glaset syntes dessa mera sammanflyta; utan täckglas och vid svagare förstoring syntes pinnulae 
tydligen åtskiljas, hvardera med sin svagt utskjutande spets). 
de yttersta och mognande loberne af den sammansatta favellan; hvardera af dessa uppbäres af ett 
sterilt led, som väl motsvarar basal-ledet till den gren, som ombildats till fruktlob. 
en af de inre och något yngre loberne. Vid olika inställning sågos här de slemmiga modercells- 
membranerne ännu omsluta de särskilda grupper bildande gemmidierne. 

Tab. II. CALLITHAMNIEAE. 

Crouania gracilis. 

Vexten i naturlig storlek. 
Yngre del af en stam, jemte en gren, svagt förstorade. Vid knäna utgå verticiller af mindre 
grenar (plumula), hvilkas basal-celler ligga inbäddade (emellan det öfre och undre ledet) inom 
stammens tjocka och något slemmiga membran. Ifrån nedersta ändan af dessa celler utgår en 
finare rottråd, som tränger ned mellan den gelatinösa stam-membranens lameller. Till en början 
består den af ett enda led; men tillvexande nedåt förlänges detta och delas genom ett transverselt 
diaphragma i en öfre, icke vidare delad ledeell, och ett toppled, som åter delas och förlänges på 
samma sätt. Ifrån de verticillerade knippenas basäl-celler kunna nya rottrådar utskjuta, och då 
derjemte öfre verticillers rottrådar tränga ned mellan de nedre verticillernes, så kommer den äldre 
stammen småningom att omgifvas af ett hela stammen omklädande lager af rottrådar, derifrån i 
sin ordning nya yttre grenar torde kunna utskjuta. 
Ett af verticillernes knippen nogare afbildadt; den från basal-cellen utgående rottråden består här . 
af ett enda led. 

2 K. Vet. Akad. Handl. Bd. 15. N:o G. 21 
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Tvärsnitt af en öfre del af en något äldre stam. Inom den lamellösa ytterväggen ser man äfven 
genomsnitt af talrika deri inbäddade rottrådar. 
Motsvarande stamparti i längdsnitt och sedt utifrån. Man ser förgrenade trådar, tillhörande äldre 
och förlängda plumulze; samt enklare rottrådar, som inbäddade i membranen bilda likasom ett sär- 
skildt, stamcellerne omgifvande lager; vid b äro ett par af dessa trådar, utgående ifrån samma 
basal-cell afbildade. 
Tvärsnitt af en nedre del af stammen. Inom den tjocka stamcellen hafva nya membran-lameller 
tillkommit på insidan af de äldre. På den yttre sidan torde de äldsta deremot successivt oblite- 
reras, och ett mägtigt lager af nedåt vexande rottrådar (blandade med de uppåt vexande gren- 
knippenas nedersta delar) förekommer således här såsom ett mägtigt yttre cortical-lager, derifrån 
yngre trådar, som inkläda den äldre stammen likasom med ett finare ludd, i sin ordning framkomma. 

Längdsnitt af en yngre gren, som blottat den axila cellraden. De på den ena sidan qvarsittande 
grenknippena bära mogna sphaerosporer, som det synes en inom hvarje knippe. 

Crouania vestita. 

Favella (på undre sidan) omsluten af det fertila knippets skyddande grenar; (på den öfre sidan 
hafva dessa bortskurits). (Figuren copierad ifrån HARVEY.) 

Genomsnitt af ett fertilt grenknippe, som blottat dels en mogen favella, dels flera af det omgif- 
vande knippets leder, mer och mindre utsvällda och med deladt endochrom, hvilka torde utgöra 
yngre stadier till nya favella-lober. 

Seirospora sp. (Callithamnion interruptum ?) 

Tvärsnitt af stammens nedre del på ett ännu ungt exemplar, visande samma structur som före- 
kommer hos Crouania gracilis, till följe af rottrådar, som ifrån grenarnes bas utvexa nedåt inom 
stammens membran. Afven rottrådarnes relativt tjocka membran synes bestå af flera membran- 
lameller (fig. 11). 

Tab. III. CALLITHAMNIE/E—CERAMIEZE. 

Ballia ceallitricha. 

1—3 yngre grenar med spetsigt toppled; i fig. 1 delar sig toppledet i en ledceell och en ny tillvexande 
toppeell; i fig. 2 har på ena sidan ledceellen skjutit ut i en grencell, som redan är frånskiljd ge- 
nom ett mot stamcellen snedt diaphragma; på andra sidan har den motsvarande grencellen börjat 
skjuta ut, men sammanhänger ännu med stamecellen; i fig. 3 ser man grenarnes fotled redan börja 
antaga den egendomliga plattade, uppåt, nedåt samt åt sidorne sig utbredande form, som sednare 
blir än mera märkbar. Å 

ig. 4—5 motsvarande yngre grenar med trubbigt toppled; i fig. 4 synas ledeellernes inre ännu mjuka 
membraner skjuta förbi hvarandra uppåt och nedåt. 

. 6—7 delar af äldre stamtrådar, hvilka i detta stadium voro enkla och ogrenade, och bestående af äldre 
grofva och fasta ledceller, åtskiljda af diaphragmer, hvilka, från utsidan sedda, förekomma som ett 

bredare hyalint bälte. Vid olika inställning (af den inre tråden) ser man det öfre ledets botten 
skjuta ned som en trubbig conisk spets inom det nedre ledets öfversta del; denna nedskjutande 
del torde omsluta en täpfelgång. hvars inre rör stundom synes utfyldt af ett vid tillsats af Chl.- 
Z.-Jod något olika färgadt innebåll. Från dessa de förut enkla trådarnes utbildade stamleder ut- 
skjuter sednare en ny generation af sammansatta pinne. Dessas fotled antaga snart en mycket 
egendomlig plattad form, och delas i talrika celler, från hvilka nya grengenerationer utskjuta; i fig. 6 
är ett sådant deladt fotled afbildadt till en generation af spetsiga grenar; 1 fig. 7 äro båda sidor- 
nes fotled med utskjutande grengenerationer, som hafva trubbiga toppled, afbildade. 
Tvärsnitt genom en äldre stam; i midten synes stammens ledcell; på de båda sidorne 2:ne redan 
äldre grenars äfven på tvären genomskurne fotled; i det dessa delat sig i mindre celler, som för- 
längas i stamtrådens riktning hufvudsakligen nedåt och skjuta med sina spetsar förbi hvarandra, 
omklädes ledet af ett cortical-lager, hvars celler jemväl i snittet blifvit på tvären genomskurne. 
Längdsnitt af en äldre stamdel, så att de grenbärande kantsidorne blifvit bortskurne; på snittet 
synas således paginalsidornes membraner; i den nedersta cellen synes en qvarsittande bit af den 
vägg, som afskiljt grenens fotled ifrån stamcellen, 
Tvärsnitt genom den nedre delen af ett stamled, kring hvilket cortical-cellerne utskjutit de sphee- 
rospor-bildande grenarne; några fragmenter af dessa sitta qvar. 
Preparat af en stamdel, som erhållits genom rullning under täckglaset; vid a synes nedre delen 
af en stam-cell, vid 6 synes en del af cortieal-cellernes vid skufningen frånskiljda lager. 
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Ceramium sp. (ifr. N. Zeland). 

Groddplantor, vexande på fastare underlag och här ej utskjutande rottrådar, som ofta förekomma 
på exemplar i kultur; a yngsta tillstånd, med ännu odelade ledeeller; > något äldre, med begyn- 
nande delning af de först bildade ledeellerne; c spetsen af något äldre exemplar; inom de öfversta 
leden syntes de anlagde tvilling-grenarne utvändigt knapt åtskiljde. På a och 6 syntes hvartannat 
led tydligt skjutande ut uppåt, hvartannat nedåt, hvilket stundom förekommer äfven på äldre exem- 
plars yngre delar; vid ledceellernes ytterligare delning försvinner detta utseende. 

Ceramium gracillimum, ung grenspets; upptill delad i sina tvillinggrenar; längre ned utgår en (san- 
nolikt i utveckling efterblifven) sidogren; dess toppled är genom ett snedt diaphragma delad i 2:ne 
hälfter, som sednare skjuta ut i något divergerande riktningar och bilda ett nytt par tvilling-grenar. 

Ceramium circinnatum. 

Del af stammen i längdsnitt; den yttre membranen tydligt skiktad af talrika lameller; genom cor- 
tical-lagrets ifrån diaphragma-regionen utbildade och till nedlöpande trådar förenade celler ser man 
stamtrådens membran skiljd i en yttre del (trådens allmänna membran) och en inre, som åtmin- 

stone till en början torde motsvara de olika ledernes säregna membraner; uppåt ifrån diaphragma- 
regionen utskjuta cortical-cellerne till kortare skiljda körtlar af mindre celler — antagligen mot- 
svarande yttre grenar (plumul&e) hos t. ex. Callithamnieernes slägten. 
Tvärsnitt af en äldre stamtråd vid knäet; 1 internodiet emellan det öfre och undre ledet före- 
kommer här en krets af inre celler, som utvändigt omgifvas af cortical-lagret (figuren kopierad 
ifrån KUTZING Phyc.). 
Tvärsnitt af ledets medlersta del. 
Cortical-lagrets nedlöpande trådar, frånskiljda genom rullning under täckglaset; man ser de sär- 
skilda lederne bildas genom celldelning, och dottercellerne förenade genom täpfelrör (i fig. b); i 
stället för att här dottercellerne ordnas i rader, ordnas de mera klumpvis vid och ofvanom dia- 
phragmat och grupperne få derigenom ett olika utseende; hvarje grupp synes utgå ifrån en något 
större modercell i diaphragma-regionen. 
yngre och fig. 19 äldre och väl med fastare membran försedda innerceller, genom rullning under 
täckglaset fullkomligt skiljda ifrån den omgifvande cuticulan och cortical-lagrets celler; i fig. 19 
syntes membranen slät vid cellens midt; mot de skarpt framträdande kanterne syntes den streckad, 
möjligen här fastare, månne antydande någon mekanik för membranens contractilitet? 

Ceramium nitens. 

ad. 

3 Kö 

Fragment af en tråd i längdsnitt; inom den yttre cuticulan synas cortical-lagrets celler, de inre 
långsträcktare i trådens riktning, de yttre korta och nästan förlängde 1 riktning af radien; den 
inre cellens säregna membran likaledes skiktad; dess endochrom sammanfallet hängande fast vid 
det ena diaphragmats täpfelgång. 
Tvärsnitt genom medlersta delen af ett led; man ser den säregna inre cellens membran skiktad; 
inom trådens allmänna yttre cuticula synas cortical-lagrets celler till utseendet ordnade likasom till 
verticalt utgående trådar. 

Ceramium rubrum. 

Fragment af ett mycket starkt utbildadt exemplar, der i vissa inre led (på fig. det öfre) en egen- 
domlig trådbildning förekom, som syntes saknas i andra. 
Fragment af ett fertilt exemplar. der den unga ännu aflånga och krökta favellan syntes motsvara 
en ombildad gren. 
Tunnt genomsnitt af en mognande nucleus, något pressadt 1 sär af täckglaset; gemmidii-knippena 
syntes utgå ifrån inre placentariska celler, nätlikt sammanbundne genom utdragne spetsar. 

Ceramium strictum. ”Tunnt tvärsnitt genom cortical-bältet af ett sphaerospor-bärande exemplar. Inom 
hvardera af de inre internodiala cellerne har en spharospor kommit till utveckling med en af de 
4 sporerne inåt vänd, 3 utåt vända; alternerande med dessa synas cortical-lagrets sterila celler; 
uppåt i snittet syntes den inre ledeellens membran. 

Centroceras cinnabarinum. Sterilt led af en tråd, sedt utifrån. Ifrån de internodiala cellerne, som 
äro knapt märkbart skiljda ifrån cortical-lagrets till regelbundna rader nedåt ordnade celler, utgå 
dels prolifierande grenar, liknande dem som förekomma hos många Ceramieer, och hvilka jag sett 
hos dem vid rullning under täckglaset afskiljas med cortical-lagret och således icke uppkomma 
genom cellförgrening ifrån de inre ledeellerne; dels fina och mjuka hår, hvars inre trånga kanal 
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syntes mig sammanhänga med internodialcellen; dels ett par cellrader utgående uppåt, lätt för- 
blandade med de nedåtgående cortical-cellerne; dessa syntes stälda i dichotomt delade rader och 
torde motsvara många Callithamnieers plumulze, men som hos Ceramieerne icke komma till utveckling. 

Tab. IV. CRYPTONEMIACEZE (Nemastomee). 

Nemastoma cervicornis. 

Vexten i naturlig storlek. 
Tunnt tvärsnitt af en gren. 
Del af ett längdsnitt. 
Moderceller omslutande gemmidier, ur en yngre nucleus. 

Fig. 53. Nemastoma dichotoma. 

Fig. 6—10. 
Fig. 6. 

Trådar af det corticala lagret med urmoder-celler (?) till nucleus; a med en sådan cell utan om- 

gifvande sterila grenar; b med sådane, omgifvande den fertila cellen. Hos denna art, likasom hos 
några andra af slägtet, och hos Lygistes m.fl. är den omgifvande gelatinan mindre fast, eller kanske 
löses lättare 1i vatten, och man ser således hos sådane arter det corticala lagrets radade celler 
skilja sig på objectglaset och bilda dichotoma eller flocklikt förgrenade trådar. 

Lygistes vermicularis. 

Tunnt tvärsnitt af en öfre, men redan utbildad och fructificerande gren (utsvälld efter tillsats af 
syra). Det inre upptages af fina trådar, mellan hvilka glesare större celler synas utan ordning 
spridda kring en knapt märkbart större axil-cell. Dessa större celler synas bestå af en mycket 
slemmig membran och diflueras snart. På gränsen emellan det inre och yttre lagret ligga de 
mycket små cystocarpierne inbäddade. 

Fig. 7 och 8. Tunna tvärsnitt af en äldre gren och af den tjockare stammens nedre del, bestående af 

Hoa 9 

Fig. 10. 
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samma elementer; någon axil cellrad såg jag icke uti stam-genomsnittet; innanför en rad af större 
celler syntes hela det inre här upptaget af de fina trådarne. Afven här syntes de större cellerne 
snart försvinna för ögat; tillsättes en droppe alcohol till det ännu friska snittet, framträda deras 
tjocka och lamellösa väggar mera tydliga. Vid stark förstorimg ser man då de större cellerne om- 
gifna dels af de i radiens riktning utlöpande, och då i längddirecetion sedda fina trådarne, dels 
af talrika genomsnitt af dessa (af de i grenens längddirection utlöpande), utvisande imom en tjock 
och fast membran ett inre, mycket trångt rör, inom hvilket ett mörkare pigment förefinnes. 

a. Längdsnitt af en mycket ung grens öfversta spets; man ser här tydligt en axil cell-rad, med 
derifrån utgående verticillerade grenar, bilda uppränningen till hela vexten (det uppåt vexande 
systemets elementer). 
b. Längdsnitt af en något äldre gren, som nedtill blottat en del af den axila cellraden; upptill 
har snittet i sned riktning gått utanför densamma. Utom de i fig. 9 a synliga, det uppåt vexande 
systemets elementer, hvilka utmärka sig genom större diameter och sitt rikare endochrom inom en 
relativt tunnare membran, börja här blifva synliga finare hyphalika trådar, hvilka utgående ifrån 
det uppåtvexande systemets större celler, tydligen tillvexa nedåt. Inom en relativt tjock membran 
innehålla dessa ett mycket trångt rör med ett mörkare pigment. Det är dessa trådar, som allt 
starkare utbildade i nedre och äldre delar här upptaga nästan hela det inre; krökande sig förbi 
och emellan det uppåtvexande systemets trådar skola dessa sednare då förekomma såsom glesare 
spridda och möjligen slutligen äfven endast bestå af ifrån hvarandra trängda lösa celler, som 
kanske äfven slutligen oblitereras. — Ibland cortical-lagrets perlbandslika trådar förekomma större 
celler, som synas motsvara de hos Nemastoma förekommande (se ofvan fig. 5) och hvilka möjligen 
utgöra cystocarpiernes urmoderceller. 
a. Mogen favella, utgående ifrån en starkare utvecklad placentar-cell och omgifven af det corticala 
lagrets (här något starkare utvecklade) verticala trådar. I det dessa på alla sidor böja sig kring 
nucleus, lemna de utåt mellan sig en öppning, som blir till utgångskanal (carpostomium) för gem- 
midierne. 
b. Ett något tunnare tvärsnitt af nucleus, deri delarne under trycket af täckglaset blifvit mera 
spärrade 1 sär. 

Schizymenia obovata. 

Tunnt genomsnitt af en del af bålen. Det inre lagret synes bestå af oräkneliga, i olika riktningar 
hvarandra korsande trådar. Vid starkare förstoring trodde jag mig se dessa sims emellan något 
olika; några tydligare ledade och med starkare utbildadt endochrom, andra byphalika och inom en 



Fig. 12. 

Fig. 14—16. 

Fig. 14. 

Ng. 5 

Rts 
Fig. 2. 
PiSk3: 

Fig. 4—5. 

KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND. I5. N:o 6. 165 

tjockare och fastare membran, omslutande ett trängre rör med ett mörkare pigment, som vid till- 
sats af jod gulnade, under det de andras endochrom blånade. — På gränsen emellan det inre och 
yttre lagret ligga cystocarpierne inbäddade. 
a. Tunnt genomsnitt af ett yngre cystocarpium. Ifrån ett par något olika bildade placentar- 
celler utgå moderceller till olika lober, deraf endochromet inom den ena ännu är odeladt; inom 
de andra äro talrika dotterceller anlagda. Flera af de hyphalika trådarne synas utgå 1 närheten 
af nucleus, dels ifrån den subplacentara cellen, dels ifrån de närmaste af det inre lagrets trådar. 

b. Carpostomiets öppning sedd utifrån; den synes då ha en större diameter emellan cortical-lagrets 
omgifvande grenspetsar, deraf jag räknade omkring 30. 
Tunnt genomsnitt af en mognande nucleus, med delarne under täckglaset mera divergerande. De 
i olika lober utvecklade gemmidierne syntes utgå ifrån ett knippe af placentariska celler af blekare 
innehåll; måhända blifva äfven dessa sednare till moderceller för nya gemmidii-lober. 

Gloiosiphonia capillaris. 

Tunnt genomsnitt af ett nära moget cystocarpium, med delarne spärrade i sär under trycket af 
täckglaset. Nucleus består af talrika lober, utgående ifrån särskilda placentariska celler, hvilka 
med endochromernes utdragna spetsar syntes sins emellan ha varit förenade. Det i grenens längd- 
riktning förda snittet har blottat några leder af den axila tråden, och delar af cortical-lagrets 
knippen, ifrån hvilkas basal-celler ett par mycket finare trådar synas utgå. Likasom hos närstå- 
ende slägten blifva dessa fina trådar talrikare i äldre delar af vexten; stundom trodde jag mig se 
dem förena olika cortical-knippen med hvarandra. Hos Gloiosiphonia syntes dessa trådar ledade 
med mycket långsträckta led och oftast utan synbart endochrom. 
Mycket ungt anlag till cystocarpiet. Ifrån några placentariska celler utgår ett knippe af perl- 
bandslika trådar med korta led och inböjda spetsar. Blaud dessa trådar såg jag några få större 
celler med mörkare innehåll, hvilka måhända utgöra moderceller för olika lober af nucleus. Hvil- 
ken betydelse de moniliforma trådarne böra anses hafva, torde vara svårt afgöra. På den ena såg 
jag spetsen förlängas utåt till en tunnare tråd, som syntes närmast öfverensstämma med de under 
fig. 14 omtalade. 
Tvärsnitt af en ung nucleus i något sednare stadium. 

Tab. V. CRYPTONEMIACEZE (Gastrocarpece). 

Halymenia spathulata. 

Del af vexten i naturlig storlek. 
Tunnt tvärsnitt af en yngre lacinia. 
Fragment af ett längdsnitt, starkare förstoradt. 

Halymenia ligulata. 

Icke fullt mogen nucleus, med något (genom tryckning) i sär trängda delar. Den placentariska, 
något förlängda stamecell, som uppbär de till de olika lober utgående grenarne, är fästad vid cor- 
tical-lagrets till en fastare membran förenade celler. Sjelfva nucleus förekommer sålunda likasom 
vänd inåt, mot den inre hålighet, som omslutes af cortical-lagrets yttre membran. (Figuren co- 
pierad ifrån KUTZINGS Phycologia tab. 74 TI. fig. 2.) 
Fruktanlag 1 yngre utvecklingsstadier. Tig. 3a. Frukten 1 sitt första anlag. Den på en kort 
stam fästade, ännu odelade modercellen till nucleus, omgifves af ett knippe förlängda sterila trå- 
dar, hvilka synas utgå ifrån några på insidan af ytterlagret befintliga förstärknings-celler. I det 
knippets sterila trådar böja sig concentriskt kring nucleus och vidare ombildas, öfvergå de till det 
tätare lager af sterila trådar, som omgifver den mogna nucleus. Fig. 50. Annat preparat, i 
hvilket den unga modercellen syntes visa en begynnande delning. Fig. 5c. Några lober af en 
betydligt äldre mnucleus; urmodercellens anlagda delar syhas hafva skjutit ut i åt olika håll rik- 
tade dotterceller, som genom vidare delning ombildas till skiljda lober. De nedre cellerne i dessa 
förgreningar synas ombildas till de placentariska stammar, som enligt fig. 4 uppbära gemmidier- 
nes moderceller. KUTzING har l. c. fig. 3—4, andra preparat, som synas ligga emellan de yngste 
och de äldre af mig här afbildade. 

Fig. 6. Halymenia Durvillei. 

Tunnt genomsnitt af frons med fullmogen nucleus, omgifven af det corticala lagrets perlbandslika 
trådar. (Snittet har gått utanför så väl de placentariska celler, som uppbära nucleus, som det 
egentliga carpostomiet.) 
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Halymenia Floresia. 

a. Cystocarpiet i sin första anläggning. Ifrån en inre placentar-stam utgår ett knippe af nästan 
verticillerade trådar, bestående af korta, likasom genom korta sammanbindningsrör sammankoplade 
led, hvilka utlöpande mot cortical-lagret, der synas lemna ett carpostomium mellan sina samman- 
böjda spetsar. Innanför dessa trådar såg jag några större celler med rikligare endochrom, som 
måhända jemväl varit sins emellan sammankoplade, eller kanske ursprungligen utgjort några leder 
i en inre tråd af samma beskaffenhet som de yttre omgifvande. 
b. Något sednare stadium. De yttre och sterila verticillerade trådarnes leder hafva här blifvit 
betydligt förlängda. Några af de inre urmodercellerne till nucleus synas här delade i talrika 
dotterceller — utgörande hvardera modercellen sannolikt anlag till en särskild lob. Dessa lober 
syntes här tydligen uppburne af trådlika placentar-stammar. Uti den mognande nucleus smälta 
de särskilda loberne mera tillsamman, och nucleus förekommer såsom en oordnad massa af gem- 
midier, sammanhållne inom den yttre gelatinan (Kitz. Phyc. tab. 74 III, figuren dock icke syn- 
nerligen upplysande). 

Tab. VI. CRYPTONEMIACEZE (Grateloupiece). 

Polyopes constrictus (efter exemplar ifrån Australien). 

Vexten i naturlig storlek. 
Ofre gren af vexten svagt förstorad. På den öfre delen synas talrika stricturer; på de föga bre- 
dare toppgrenarnes paginalsidor finnas nematheciösa fläckar (tydligare på det bredvid tecknade 
fragmentet), uti hvilka spherosporerne utvecklas. 
Del af ett längdsnitt, visande några af de nätlikt förenade trådar, som bilda den axila delen af 
det inre lagret; utåt mot peripherien blifva lederne kortare och nätets maskor mindre utdragne 
på längden. 
Del af ett tvärsnitt genom den nematheciösa fruktfläcken; man ser några få af det inre lagrets 
yttre trådar. Det corticala lagrets inre celler äro här något större och fastare förenade; de yttre 
bilda långa perlbandslika, verticalt utgående trådar, med nästan rundade led i den sterila delen 
— till venster på figuren; med förlängda led i den fertila; mellan dessa ligga de långsträckta, 
cruciat delade sphaerosporerne inbäddade. 

Polyopes constrictus (efter exemplar från Cap). 

Tvärsnitt af en af de fertila toppgrenar, inom hvilka cystocarpierne komma till utveckling, svagt 
förstoradt. Man ser cystocarpiernes cryptor bilda flera zoner inom det mycket starkt utvecklade 
corticala lagret. De yttre cerypterne hafva synts mig yngre och sednare anlagda än den inre zo- 
nens. De inre anläggas (såsom vanligt) på gränsen emellan det inre och yttre lagret; men under 
det dessa fertila ställen ombildas till frukter, tillvexa de omgifvande sterila delarne af det corti- 
cala lagret utåt och likasom framskjutas, dess nedre celler öfvergå till trådar af det inre lagret 
och nya crypter komma till utveckling i en ny zon utanför den äldre. 
Tunnt genomsnitt af ett mycket ungt fruktanlag. Ifrån några, vid det inre lagret fästade placen- 
tariska celler utgå några knippen af trådar, som hafva utseende af, och måhända äfven motsvara 
knippen af det corticala lagret, men till en inre gren, som här ombildas för särskildt ändamål. 
Utikring och öfver den sålunda anlagda nucleus sluta sig det corticala lagrets oombildade trådar, 
men dessa äro något glesare stälda öfver sjelfva ceryptan, der carpostomiet kommer till utveckling. 
Något äldre, ehuru ännu mycket ungt anlag till nucleus, 1 tunnt genomsnitt. De yttre tråd- 
raderne äro mera bågformigt böjda kring de tätare inre delarne, och bilda med nytillkomna för- 
greningar anlaget till de nucleus närmast omgifvande involucrala trådarne i den något äldre frukten. 
Flera af de nedre cellerne äro större och bilda placentariska celler till inre nytillkomna tråd- 
knippen. Bland dessas leder, eller kanske rättare såsom grenar ifrån dessa, utgå här och hvar 
större celler, hvilka torde utgöra moderceller för de olika, nucleus sedermera sammansättande lo- 
berne. Vid tillsats af Chl.-Z.-Jod antog hela nucleus-anlaget, som syntes sammanhållas af ett lö- 
sare slemmigt lager, en i grått stötande färg — såsom vanligen är förhållandet med mycket unga 
fruktdelar. De placentariska cellerne såg jag här och hvar anastomoserande medelst endochromets 
utdragne spetsar. 
Genomsnitt af en nära mogen nucleus. De här synlige 2:ne, måhända af snittet i sär skjutne, 
nucleus-delarne synas fästade vid ett knippe af inre placentariska celler; några af de concentriskt 
omgifvande trådarne utgå ifrån samma knippe (af placentariska celler). Inom nucleus synas full- 
bildade gemmidier blandade med ännu qvarvarande (delade) moderceller. 
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Genomsnitt af en något yngre nucleus, hvars delar under svagt tryck på täckglaset blifvit mera 
trängda i sär. 
Moderceller till gemmidierne från en icke fullt mogen nucleus. 
Tunnt genomsnitt af den fertila cryptan, under ett något tidigare stadium. Nuecleus synes här 
omgifven af ett (måhända transitoriskt) lager af finare trådar, hvilkas yttre concentriskt utlöpande 
förgreningar synas utmynna i carpostomiet; de inre motsvara måhända rester af de fina trådar, 
vid hvilkas nedre leder den första generationen af moderceller till nucleus utbildats (motsvarande 
de i fig. 7 i yngre stadium framstälde). Vid tillsats af Chl-Z.-Jod såg jag gemmidierne antaga 
en mörkare brun-blå färg; underliggande placentariska celler och de nucleus närmast omgifvande 
trådarne blefvo ljusare med en i gult och grått stötande skiftning. 

Tab. VII. CRYPTONEMIACEZIE (Grateloupiee). 

Grateloupia prolifera. 

Vexten i naturlig storlek. Här och hvar synas knotigt utstående mörkare punkter (på stam och 
grenar), hvilka antyda mognande cystocarpier. 
Genomsnitt af en fertil gren, svagare förstoradt. Man ser 2:ne utvecklade cystocarpier. Den fer- 
tila cryptan begränsas inåt af ett lager tätare trådar (stratum circumnucleare) och är öppen utåt 
af ett tydligt carpostomium. 
Mindre del af ett genomsnitt af en steril gren, visande structuren af det inre lagrets trådar (vid 7) 
och af det corticala lagret (vid c). 
Några trådar från omgifningen till ett mycket ungt fruktanlag — tillhörande dem som ingå i 
bildningen af stratum circumnucleare på den carpostomiet närmade delen; vid c synas några af det 
corticala lagrets innersta celler; som det synes utgående ifrån dessa, skjuta några förlängda led 
(en) inåt (mot det inre lagrets yttre förgreningar); dessa med ett rikligt endochrom försedda (ännu 

korta) trådar såg jag utlöpa 1 mycket finare trådspetsar (vid A), möjligen motsvarande de fina, 
ofta hyphalika trådar, som stundom synas förekomma 1 närheten af andra Florideers cystocarpier. 
Några trådar af den nucleus närmast underliggande delen af stratum circumnucleare från en yngre 
frukt, utgörande, som det synes, den placentariska väfnad, derifrån nucleus-bildningen synes utgå. 
De placentariska cellerne sammanbindas genom anastomoser. 
Mycket ungt fruktanlag (erhållet vid genomsnitt af en till utseendet steril spets af en gren, som 
i nedre delar har utbildade frukter. Man ser (vid p) en af det placentariska lagrets celler, der- 
ifrån ett knippe af radade och förgrenade trådar med rikligt endochrom (vid n) synes utgöra an- 
laget till nucleus. Närmast omgifvande mnucleus finnas andra knippen af trådar (cn) utgående 
ifrån samma placentar-cell, hvilkas nedre leder måhända successivt öfvergå till nya placentar-celler, 
under det de öfre torde utbildas till de nucleus närmast omgifvande trådar, hvilkas fria spetsar 
utmynna mot carpostomiet (jfr fig. 8). Omslutande denna inre del af nucleus syntes andra knip- 
pen utgå från cortical-lagrets inre celler och tillvexande i motsatt riktning torde de bilda de yttre 
lagren af stratum circumnucleare. Det är dessa som i än yngre tillstånd blifvit i fig. 4 nogare 
afbildade. 
Fragment af en nära mogen nucleus, delarne trängda i sär under svagt tryck på täckglaset. Det 
placentariska lagrets anastomoserande celler syntes här hafva öfvergått till långsträcktare trådar 
och bilda måhända slutligen sjelfve moderceller för gemmidier. 
Ofversta spetsar af det nucleus omgifvande lagrets innersta, i carpostomii-kanalen nästan fritt ut- 
mynnande trådar. 

Fig. 9. Grateloupia pinnata. 

Fragment af det placentariska lagret i motsvarande tillstånd till det i fig. 7 afbildade, med nu- 
eleoli utgående från olika ställen. De äfven här till längre trådar utdragne cellerne voro nätlikt 
förenade. Tydligare än hos Gr. prolifera såg jag här gemmidiernes moderceller utgå ifrån olika 
ställen af det fruktbärande lagret, bildande skiljda knippen af gemmidier, som sednare torde sam- 
mansmälta till en större, efter utseendet enkel nucleus. Man har således hos Grateloupia en bild- 
ning, som kanske närmare ansluter sig till Gigartineernes sammansatta nucleus, ehuru de särskilda 
nucleoli icke afskiljas i den mogna frukten af sterila elementer. Vid tillsats af Chl.-Z.-Jod såg 
jag de placentariska trådarne antaga en ljus, nästan svafvelgul färg, under det gemmidiernes moder- 
celler blefvo mörka (mörkbruna). 
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Tab. VIII. CRYPTONEMIACEZAE (Cryptonemiec). 

Cryptonemia denticulata. 

Vexten i naturlig storlek. En yngre lacinia af något olika form skjuter fram strax ofvanom basen 
af den utvecklade. Uti de öfre laciniernes ofta trubbiga ändar, med en ljusare färg och af en lika- 
som något slemmigare consistens, ligga spharosporerne inbäddade innanför kanten. 
Stycken af kanten för att visa creneleringen, svagare (b), eller obetydligt starkare (a) förstorade. 
Fragment af en fertil toppflik, sedd ifrån paginalsidan, svagt förstorad. 
Genomsnitt af en äldre del af den fertila arean; med relativt stora spharosporer utvecklade på 
båda paginalsidorne. | 
Tunnt längdsnitt genom öfversta spetsen af en toppflik. Uti lacinians riktning förlängda, ehuru 
ännu kortare, i spetsen utdragne och sins emellan anastomoserande celler bilda det inre lagret; 
uppåt och utåt begränsas detta af det corticala lagrets perlbandslika trådar. 
Ett motsvarande längdsnitt något längre ned genom den fertila delen af lacinian, med samma 
elementer. Mellan det knapt märkbart starkare utvecklade cortical-lagrets trådar ligga de cruciat 
delade spheerosporerne, hvarje omgifven af ett knippe af finare involucrala trådar. Vid tillsats af 
Chl.-Z.-Jod såg jag spheerosporerne blåna, under det cellerne i det omgifvande lagret blefvo gula. 

Cryptonemia lomation. 

Tunnt genomsnitt af ett af de öfre och yngre blad, i hvilka cystocarpierne komma till utveckling. 
På den ena paginalsidan har frukten svällt ut och bildar ett nästan yttre hemispheriskt pericar- 
pium, utåt öppet med ett vidare carpostomium. Den tillrundade nucleus omgifves af ett särskildt 
lager långsträcktare trådar, hvilka utlöpa mot carpostomiet och här omgifva den inre carpostomii- 
kanalen. Vid tillsats af Chl.tZ.-Jod såg jag det nucleus omgifvande lagrets trådar antaga en i 
gul-grått stötande färg, under det endochromet i de yttre trådarne blef mörkare, nästan blånande. 
Mycket tunnt genomsnitt af en mogen frukt, derur nucleus med närmast omgifvande lager vid 
snittet blifvit utträngd. Man ser det inre lagrets trådar betydligt förlängda och glesare än 1 den 
sterila delen, utåt uppbärande det corticala lagrets knappast förändrade trådknippen (trådarne i 
det inre lagret äro framstälda något glesare än de förekomma — för att göra structuren tydligare). 
a. Genomsnitt af den mogna, ur frukten utglidna nucleus. Det omgifvanda lagrets trådar hafva 
på placentar-sidan likasom en klumpigare ända, men afsmalna uppåt och utlöpa i fina slemmiga 
spetsar, som omsluta den inre carpostomii-kanalen. Inom deras slemmiga och något vida mem- 
bran ser man ett relativt trängre endochrom; de öfre trådspetsarne syntes mig oledade. Sannolikt 
utlöpa de inre trådarne i snedt uppstigande riktning och torde sålunda, der nucleus blifvit genom- 
skuren, visa sig i genomsnitt. Man ser då tydligare endochromets förhållande till den vidare mem- 
branen. Inom nucleus syntes gemmidierne utan synbar ordning tätare sammanpackade. 
b. Några gemmidier, genom tryckning under täckglaset, skiljda ur sitt läge i nucleus. De syntes 
då omgifna af ett slemmigt öfverdrag. 

Tab. IX. CORYPTONEMIACEZE (Cryptonemiee). 

Thamnoelonium Bunburyense. 

Vexten i naturlig storlek. Vid de stora bladens öfre kanter synas mindre blad af egen form, i 
hvilka frukterne komma till utveckling (såsom det hos Florideerne ofta är förhållandet att fruk- 
terne framkomma i yngre delar). Ifrån den starkt utvecklade, i sin öfre del rännformigt bildade 
stammen utbreda sig de något strutformigt hopböjda bladen, med en öfre och en undre paginal- 
sida; den öfre nästan utan synliga coste (vid ps); den undre med starkt framträdande costa och 

nervgrenar (vid pi). 
Fragment af ett sterilt blad, svagt förstoradt, visande en nervstam, med derifrån utgående anasto- 
moserande fina förgreningar, hvilka sammansätta sjelfva laminan. 
Del af ett tvärsnitt genom en äldre stamgren, svagt förstoradt. Man ser stammen utgöras af 
ett yttre mägtigt cortical-lager, som omgifver några rader af större celler, innanför hvilka ett starkt 
utveckladt innerlager förekommer. 
Fragment af ett tvärsnitt, något starkare förstoradt. 
Ett par af de från de stora bladens kanter utgående fertila bladen, svagt förstorade. 
Genomsnitt af ett sådant, med cruciat delade spheerosporer, utvecklade på båda paginal-sidorne, 
emellan cortical-lagrets verticala cellrader. 
En af dessa cellrader, med en vidsittande, ännu outbildad spheerospora (?). 
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Thamnoclonium proliferum. 

Öfre del af en gren i naturlig storlek. Vid flera af de mindre grenarnes spetsar synas blad af 
egen form, släta och ofta handlikt delta, i hvilka cystocarpierne komma till utveckling. 
Genomsnitt af det sterila bladet, svagt förstoradt; bladets yta är betäckt af korta vårtlika utvexter, 
hvilka i sin ordning betäckas af mindre sådane. 

. Halft tvärsnitt af en lob af de fertila bladen. Vid peripherien af det starkt utvecklade inre la- 
gret rara NS FR i en frse bunden krets stälda frukter (nuclei), utvändigt omslutne 

Del af ett dylikt nde Nice det inre lagret sammansatt af fina nätlikt förenade trådar, 
hvilkas maskor i det inre af bladet (nedtill på figuren) äro sträckta på längden, utåt, der de om- 
gifva mnuclei, vidga sig med större mellanrum. Utanför detta mägtiga inre lager förekommer ett 
subcorticalt lager af tätare förenade parenchymatiska celler, hvilka utåt betäckas af det corticala 
lagrets verticala trådar. Utanför mnucleus, som synes bestå af talrika, utan tydlig ordning i en 
slemmig massa sammanbäddade gemmidier, synes ett tydligt carpostomium, uti hvars inre kanal 
glesare spetsar af det inre lagrets, nucleus omgifvande trådar synas utmynna. 
Ett par lober af en halfmogen nucleus, som synas visa att nucleus uppstår genom delning af om- 
bildade trådar från det placentariska underlaget. 

Thamnoclonium Spongioides. 

Vexten i naturlig storlek. Den massiva, något plattryckta stammen uppbär talrika, ofta likasom 
i rader (på stammen) nedlöpande grenar, hvilkas utåt allt finare förgreningar sins emellan sam- 
manbindas till en spongie-lik väfnad. De inre och något äldre af dessa anastomoserande grenar 
äro trådlika, de yttre och yngre mera flata och bladlika, men af mera oregelbunden form — må- 
hända slutligen fertila. 
Fragment är en sådan yttre och yngre gren med fria blad af oregelbunden föras svagt förstoradt. 

Tvärsnitt genom en nodus, i hvilken 2:ne grenar synas förenade. 

Tab. X. GIGARTINEZ. 

Iridea membranacea. 

Vexten i naturlig storlek. De mörka fläckar, som förekomma på flera af de större bladen, inne- 
hålla de till sori i det inre bladet samlade och mogne spharosporerne. 
Genomsnitt af en sådan fertil blad-del. Det inre lagret består af celler med utdragna spetsar, 
sammanvuxne till en nätlik väfnad; de yttre af dessa celler uppbära det corticala lagrets verticalt 
utgående knippen af perlbandslika trådar. Nästan i sjelfva midten af det inre lagret synas talrika 
spharosporer sammanbäddade. 
Fragment af ett blad med cystocarpier, i naturlig storlek. De fertila fläckarne äro tätare, men 
ungefär af samma storlek som spharosporernes. 
Tunnt genomsnitt af en fertil blad-del; man ser 2:ne cystocarpier: en något äldre genomskuren; 
en något yngre, knapt berörd af snittet, båda liggande insänkta i det inre lagrets axila del; det 
på båda paginalsidorne nästan lika utsvällda bladet visar det corticala lagret knapt märkbart för- 
ändradt. Nucleus närmast omgifven af det inre lagrets knapt märkbart förandrade nätlika väfnad, 
består af talrika nucleoli, sins emellan åtskiljda af sterila trådar. 
Delar af den inre nucleus starkare förstorade; de visa fragmenter af det nucleoli omgifvande pla- 
centariska lagrets trådar (innerlagrets något ombildade och mera utdragne celler), ifrån hvilka nu- 
eleoli utgå såsom utsvällda grenspetsar, innehållande hvardera ett fåtal af mognande gemmidier, 
tydligen uppkomne under successiva delningar af den utsvällda grenspetsen. (Talrika nucleoli, 
med mellanliggande trådar, ingå i en nucleus.) 

Tab. XI. GIGARTINEA. 

Rhodoglossum polyearpums. 

Vexten i naturlig storlek (mindre exemplar). Några af bladen synas glesare punkterade af sphee- 
rosporernes sori. 
Tunnt genomsnitt af det fertila bladet. Det inre lagret består (likasom hos TIridea) af nätlikt för- 
enade celler; de yttre af dessa uppbära cortical-lagrets knippen af verticalt utgående perlbandslika 
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trådar. Spharosporernes sorus finnes här på endera paginal-sidan, omedelbart under ytan; af 
sphaerosporernes anordning synes tydligt nog att de uppkommit inom ett (eller flera) af de knip- 
pen, som bilda det corticala lagret; i den mån spherosporerne svälla ut inom det ombildade 
knippets trådar, måste dessas nedre förgreningar komma att allt mera divergera, och de i dem 
utbildade spharosporerne intaga i längdriktning de innersta bågformigt krökta raderne, som figuren 
visar. De yttre lederne i de fertila trådarne, som genom de inres förändrade riktning fått mera 
plats, bibehålla sim utåt radierande ställning. Men genom ledernes förstoring tränges väl äfven 
hela sorus djupare in, så att den med sin nedre del ligger likasom insänkt inom det inre lagret, 
hvars nätlikt sammanbundne celler också under. sorus synas likasom hopträngde. (Hos Gigartina 
äro sori hos några arter mera närmade ytan, såsom hos Rhodoglossum, hos andra djupare in- 
sänkte såsom hos Iridea, men sphierosporerne något mera radvis ordnade.) 
Några ur modercellerne emitterade, cruciat delade spheerosporer. 

Rhodoglossum foliiferum. 

Vexten i naturlig storlek. De mörka fläckarne utgöra cystocarpier. 
Delar af bladet; visande de på båda paginal-sidorne nästan lika utsvällda frukterne; på det 
hvälfda pericarpiets topp synes (på endera paginal-sidan) en mamillalik upphöjning, som torde 
sednare utbrytas och sålunda lemna en utförsgång för gemmidierne. 
Fragment af ett tunnt genomsnitt af ett cystocarpium (icke fullt motsvarande den ena fjerde- 
delen). Nucleus ligger insänkt uti och på alla sidor ungefär lika omgifven af det inre lagrets 
nätlika väfnad, närmast omsluten af ett starkt utbildadt stratum circumnucleare. Nucleus består 

af talrika nucleoli, mellan hvilka sterila, ledade trådar utlöpa. MHvarje nucleolus innehåller ett 
mindre antal gemmidier. 
Nucleolus, som vid ett snitt blifvit blottad; gemmidierne ligga inbäddade inom en slemmig 
membran. 
Det slemmiga hyllet af en nucleolus, hvars gemmidier blifvit vid snittet frånskiljde. 

Tab. XII. GIGARTINE/E—TYLOCARPEZE. 

. 1-4. Rhodoglossum Tasmanicum,. 

Vexten i naturlig storlek; de mörka fläckarne angifva de relativt stora, öfver hela bladet spridda 
cystocarpierne. 
Genomsnitt af den på de båda paginal-sidorne nästan lika utsvällda frukten. Tnre och yttre lager 
hafva samma structur som hos förut afbildade arter; det hela nucleus omgifvande lagret synes 
något svagare utveckladt; väggarne mellan olika nucleoli starkare — olikheter som måhända an- 
tyda att frukten här förefunnits i ett något sednare stadium. (De flesta nucleoli hafva på figuren 
lemnats tomma, likasom den ena halfvan af frukten endast blifvit antydd genom de yttre gräns- 
linierne.) 

Fragment af samma, något starkare förstoradt. 
Några inre nucleoli, med yngre och äldre sammanbäddade gemmidier. Jag trodde mig här tyd- 
ligt se nucleoli fästade vid och såsom grenar utgående ifrån de trådar, som åtskilja olika nucleoli 
(på enahanda sätt som hos Iridea membranacea.) 

Gymnogongrus Griffithsia. 

Figurerne, som äro copierade från KöTtzInNGs Phycologia tab. 70 II, framställa den egen- 
domligt bildade spharospor-frukten hos Tylocarpeerne. 

Tunnt genomsnitt af en stamdel, som nästan på alla sidor omgifves af en nematheciöst utbildad 
puta af radierande trådar. De eruptiva trådarne synas framkomma på vissa ställen såsom vidare 
utvecklade delar af det corticala lagret och välla derifrån ut öfver den fruktbärande stammens 
yta och betäcka större eller mindre del deraf. De fertila trådarne äro icke här åtsklljde af mellan- 
liggande sterila trådar, såsom vanligen är fallet, då spheerosporerne komma till utveckling inom 
det corticala lagrets nematheciöst förlängda trådar. Sphaerosporerne förefinnas icke heller ensamma 
inom samma tråd, utan de ligga radade en inom hvarje led af den fertila tråden, kanske en- 
dast med undantag af de öfversta cellerne, hvilka måhända vid fruktens mognad afsöndras för att 
lemna utgång åt de närmaste ledernes, som det synes, nästan samtidigt mogna sporer. 
Motsvarande trådar af en yngre sphierospor-frukt. 
Trådar af den fullmogna frukten, med fullt utvecklade, eruciat delade sphaerosporer. 
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Gymmogongrus furcellatus var. nodiferus. 

Grenspets med derå utvecklade cystocarpier i naturlig storlek; bredvid stående figurer, som äro 
delar af samma svagt förstorade, visa den nästan klotrunda fruktens utseende, den ena uppifrån, 

och den andra från sidan, der en knapt märkbar kant antyder eggen af den mera plattade ste- 
rila tråden. 
Genomsnitt af den nästan på alla sidor lika utsvällda frukten. Granskar man nogare det corti- 
cala lagret, så visar sig detta på den ena sidan (i figuren, uppåt) vida starkare utveckladt och 
här försedt med en tydlig utförsgång för gemmidierne. Det inre lagrets parenchymatiska, rundadt 
kantiga celler voro till form knapt skiljda från de i sterila delar förekommande. 
Mera utvecklade celler af det inre fertila lagret, visande vid a endochromet såsom en odelad slem- 
mig massa, stundom mellan olika celler sammanbundet medelst utdragna spetsar; vid 6 detsamma 

deladt i ett färre antal delar, hvilka vid c syntes hafva undergått en ny delning. 

Gymnogongrus norvegicus. 

Tunnt genomsnitt af en fertil gren, med samma structur som de andra, här afbildade arterne af 

slägtet. Det inre lagret bestående af rundadt kantiga, något större celler; det corticala lagret af 
korta perlbandslika trådar, som dock blifvit betydligt starkare utvecklade på den ena paginal-sidan, 
öfver 2:ne der befintliga nuclei. Mellan trådarne af detta cortical-lager trodde jag mig se 2:ne 
olika kanaler (deraf den ena något krokig), som torde utgöra olika utförsgångar för gemmidierne 
ifrån samma nucleus. 
Celler ifrån det inre af nucleus; några med odeladt slemmigt endochrom, som genom utdragna 
spetsar syntes genom täpfelgångarne stå i förbindelse med tillgränsande cellers; andra med deladt 
endochrom, och delarne (blifvande gemmidier) tydligt radade och sins emellan sammanhängande 
med utdragna spetsar. 

Tab. XIII. GIGARTINEZE (Kallymeniee). 

Fig. 1—4. Polycoelia australis. 
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Del af vexten i naturlig storlek: 
iDellsarett genomsnitt från en yngre steril aeinat Det inre lagret utgöres af stora lacunlika 
celler, stälda i en enda rad till ett plan jemte hvarandra, omgifna TG tjocka slemmiga väggar, och 
innehållande ett oftast i midten af cellen sammanfallet ädocktom. men som man stundom ser 

återtaga sin ursprungliga form och då består af protoplasmans fina nätlikt förenade, hela cellens 
lumen genomkorsande trådar. 

Det yttre lagret består i sin inre del af mycket små celler, hvilka medelst utdragna fina 
spetsar förenas till trådar, som åter på samma sätt sammanbindas med tillgränsande trådar till en 
glesare nätlik väfnad. Innersta delen af denna väfnad breder sig öfver och synes nästan intryckt 
uti de stora lacunlika cellernes gelatinösa vägg; ifrån detta underlag skjuta de närmaste trådarne 
ut, bildande större maskor (vid är) från dessas yttre förgreningar utgå det corticala lagrets knip- 

pen af perlbandslika trådar (vid ec). Hela den sammansatta väfnaden synes sammanhållas af en 
ymnig, men lösare gelatina. 
Motsvarande genomsnitt af en något äldre, spharosporbärande lacinia, visande enahanda structur 
af de olika lagren. Mellan de stora lacunlika cellernes, i yngre tillstånd intill hvarandra omedel- 
bart gränsande, väggar hafva trådar ifrån det yttre lagret likasom trängt in, så att äfven bott- 
narne af de stora cellerne öfverspinnas af det yttre lagrets nätformiga väfnad. Det yttre lagret 
synes något starkare utveckladt, och man ser mellan dess verticalt utgående trådknippen spridda 
spherosporer ligga inbäddade. 
Spheerosporer. De festa af dessa såg jag enkla, aflånga och cruciat delade, men en och annan 
var större än de öfriga, och omslöt inom en vidare tunn membran flera enkla spheerosporer. 

Fig. 9—8. Polycoelia fastigiata. 

Hig. 9. En af de stora lacunlika inre cellerne från ett exemplar, som i andra dylika celler bar fullbildade nuclei; 
på utsidan af den tjocka, men här mindre synliga yttre väggen synes det yttre lagrets nätformiga 
väfnad hafva blifvit tätare, och öfverspinner hela den stora cellens yta med sina deri intryckta små 
sammankoplade celler (im). På insidan af den stora cellens vägg synes protoplasman likasom coa- 
gulerad i större, längs åt väggen ordnade, eller. i den intryckta klumpar (vid «), med hvilka det inre 
protoplasma-nätets trådar, som här voro likasom starkare utbildade och med tydligare contourer, 
sammanbundos. Här och hvar i det inre, men isynnerhet närmast väggen, syntes mindre knutar (blif- 
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vande celler) blifva tydligare (vid pr). Det yttre lagrets celler, på utsidan af den stora cellens 
vägg (vid im), och protoplasmans inre knutar (vid &x och pr) syntes här och hvar närmade genom 
i väggen inskjutne blindändar eller sammanbundne genom trådar, som tycktes obehindradt genom- 
korsa den tjocka gelatinösa cellväggen. Vid tillsats af Chl.-Z.-Jod såg jag endochromet inom det 
corticala lagrets yngsta och yttersta leder, likasom protoplasmans små knutar antaga en ljus, i 
gult stötande färg, under det cortical-lagrets äldre och inre nätformigt förenade celler blånade. 
Tunnt genomsnitt genom en af de stora lacunlika cellerne med utbildad frukt (nucleus). Den 
tjocka gelatinösa yttre cellväggen är knapt synlig. Man ser den sammansatta nucleus omgifven 
af ett yttre nät af något gröfre trådar (vid im), motsvarande det corticala lagrets, i den yngre 
slemmiga cellväggen likasom intryckta nät af mindre celler, sammanbundne genom utdragne spetsar; 
på ringa afstånd inom det yttre nätet bilda något finare trådar likasom ett inre lager af nätfor- 
migt förenade celler (vid pr), hvilka omgifva den fertila delen af nucleus; sannolikt hafva dessa 

uppkommit af protoplasmans nätformigt förenade och till celler med egen membran ombildade 
trådar. Det inre och yttre nätets trådar i den nybildade frukten torde kunna anses motsvara 
stratum circumnucleare hos andra slägten, ehuru hos Polycoelia utbildadt på annat sätt. Ifrån det 

inre nätets trådar skjuta förgreningar inåt, hvilka uppbära mindre grupper af gemmidier (särskilda 
nucleoli, sins emellan åtskiljda af sterila elementer). 

a. Några maskor af det den stora cellväggen öfverspinnande, och i den likasom intryckta nätet, 
i mycket ungt tillstånd, sedda i horizontel utbredning. 
b. Några af de inre trådarne från en yngre frukt; de klubbformigt utsvällande blindändarne torde 
utgöra. moderceller för nya nucleoli. 
ce. Del af en nucleus, i tidigare utvecklingsstadium. 
Del af ett mycket tunnt genomsnitt af en yttre del af bålen. Man ser några knippen af det cor- 
ticala lagrets verticalt utgående perlbandslika trådar. Oftast utgående ifrån basal-cellerne till dessa 
knippen, såg jag här och hvar egendomligt bildade, mycket fina trådar, hvilka syntes oledade och 
sparsamt förgrenade. Med en sned riktning inåt syntes de ofta genomgå det corticala lagrets inre 
del och intränga uti de stora lacunlika cellernes tjocka och slemmiga vägg, inom hvilken de syntes 
friare utbreda sig 1 olika riktningar. Något inre rör med särskildt endochrom kunde jag icke ur- 
skilja. Sannolikt torde dessa trådar motsvara de här och hvar hos andra slägten observerade, 
hvilka jag antagit kunna jemföras med de ”tubes connecteurs”, som af THURET tagits i anspråk 
för vigtiga functioner vid foecundationen, äfvensom med vissa andra trådar, med större dimensioner, 

hvilka jag närmare beskrifvit såsom hypha-lika trådar och förekomma 1 mägtiga lager hos vissa slägten. 

Tab. XIV. GIGARTINEZE (Kallymeniee). 

Callophyllis obtusifolia (J. AG., nec HARVEY). 

Del af vexten i naturlig storlek. De på öfre lacinier strödda, mörka, större och mindre fläckarne 
antyda cystocarpier af större och mindre utsträckning. 
Genomsnitt af en fertil del af bålen, som svällt ut på båda paginalsidorne öfver den stora sam- 
mansatta nucleus. Det inre lagret 1 den sterila delen utgöres af stora rundadt kantiga celler, på 
alla sidor omspunna af ett nät af mycket mindre celler, med ofta 3—4-kantigt lumen och ut- 
löpande i spetsar, medelst hvilka de anastomosera med tillgränsande liknande celler. Dessa små 
celler upptaga till en början intercellular-rummen mellan de sammanstötande stora rundadt kantiga 
cellerne, men förekomma slutligen öfverallt emellan de stora cellernes sammanstötande väggar. De 
små cellernes nät kring den ena cellen sammanbindes med nätet kring de andras, tills de ytterstas 
förgreningar sammanbindas med det corticala lagrets verticalt utgående trådknippen. 

Frukten synes visa en motsvarande structur; inom särskilda smårum (n) antagligen mot- 

svarande det inre lagrets större celler, ligga särskilda nucleoli, omgifna af sterila, nätlikt förenade 

trådar, motsvarande dem som i den sterila delen öfverspinna de stora cellernes yta. Ett starkare 
utbildadt lager af dessa trådar omgifver hela den sammansatta nucleus såsom stratum circumnucle- 
are. Frukten syntes något mera höjd öfver den ena paginal-sidan; men det corticala lagret var 
knapt märkbart mera utveckladt på den ena, än på den andra sidan. 
Delar af ett par genomskurne nucleoli. Jag trodde mig här mycket tydligt se gemmidierne fästade 
med trådlika utsprång från de sterila trådar, som särskilja nucleoli. Ofta synas de ligga lösa, 
sammanbäddade inom fruktrummet. 

Callophyllis angustifolia. 

Fig. 4. Del af vexten i naturlig storlek. 
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En yttre lacinia deraf svagt förstorad, visande den medelst små upp- och nedåtböjda flikar vå- 
giga kanten. 
Tunnut genomsnitt. Det inre lagrets stora eeller omslutas af tjocka lamellösa väggar och innehöllo 
här en ofärgad, i midten af cellen samlad massa, bestående af runda korn, som mycket tydligt 
blåna för jod. Uti de stora cellerne hos C. obtusifolia, likasom 1 vissa tillstånd hos andra arter 
af slägtet, syntes detta innehåll saknas; måhända utgör det en uppsamlad reservnäring, som under 
vissa förhållanden (under fruktutvecklingen) torde förbrukas. 

De mellan de stora cellerne förekommande, till nätlikt förenade trådar sammankoplade små- 
cellerne med utdragna spetsar torde i det föreliggande snittet, likasom i andra yngre delar, visa 

sig ursprungligen intaga de mellan de stora cellerne förekommande intercellular-rummen. I det 
des sa torde osmotiskt fyllas med ett från de omgifvande cellerne upptaget endochrom, som snart 
torde sjelf utbilda en sig omgifvande membran, öfvergår intercellular-rummet till interstitial-cell. 
I den mån denna tillvexer, Skola dess spetsar — såsom kilar inträngande mellan de stora cellernes mem- 
braner — tendera att skilja dessa och mellan dem bilda nya intercellular-rum, som i sin tur öfvergå 
till interstitial-celler. Till en början, då de sammansättande (sedermera stora) cellerne äro mindre, 
äro interstitial-cellerne mera spridda och regelbundnare upptagande intercellular-rummen. Men ja 
mera de äldre cellerne förstoras, skola interstitial-cellerne jemväl blifva större, nya intercellular rum 
uppkomma, och interstitial-cellernes nät sålunda fullbildas. 

Tab. XV. GIGARTINELE (Kallymeniece). 

Erythrophyllum Delesserioides. 

Blad af vexten i naturlig storlek. 
Genomsnitt af bladet, visande en structur, som synes närmast öfverensstämma med den hos Callo- 
phyllis förekommande. Det inre lagret består af stora rundadt kantiga celler, mellan hvilkas slem- 
miga väggar ett starkt utbildadt lager af interstitial-celler kommit till utveckling. Det corticala 
lagret består af nästan en enda rad rundade små celler. ” 
Några af de långsträckta celler, som bilda det axila knippet i stipes och costa. 

Fig. 4. Ectophora dichotoma. 
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Vexten i naturlig storlek. 
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Vexten i naturlig storlek. De rosettlikt sammanhållne, från roten utgående bladen äro mer eller 
mindre bågformigt tillbakaböjde, med något krusiga, uppåt och nedåt inböjda kanter. De mör- 
kare punkterne motsvara temligen stora, öfver den öfre paginal-sidan uppböjda cystocarpier, med 
ojemn yta. 
Genomsnitt af det mognande cystocarpiet. Den tjocka pericarpii-väggen visar samma Callophyllis- 
structur, som förekommer i den frukten uppbärande sterila delen. På olika ställen af pericarpiet 
synas fördjupningar, i hvilka måhända särskilda carpostomier komma till utveckling. Nucleus om- 
gifves af ett starkt utbildadt stratum circumnucleare. Talrika nucleoli, åtskiljda af sterila trådar, 
ligga nästan concentriskt sammanbäddade. 
Celler af det inre lagret med tjocka concentriskt skiktade väggar, och det slemmiga i midten af 
cellen sammandragna endochromet förenadt (genom täpfelrörens spetsar) med tillgränsande cellers. 
Fragment af pericarpiet visande dess olika lager något tydligare. Innanför pericarpii-väggens olika 
lager synas mera långsträckta celler af stratum circumnucleare, och innanför dessa — till venster 
på figuren — synas nucleoli åtskiljda af sterila trådar. 
Moderceller till gemmidier, i olika stadier af utveckling. 

Tab. XVI. DUDRESNAJE/ZE—SPYRIDIEZE-—RHODYMENIEZE. 

Dudresnaja coccinea. 

Det mogna cystocarpiet med omgifvande sterila grenar. (Fig. copierad ifrån HARVEYS Phyc. Br. 
tab. 244. fig. 6.) 
Några af de egendomligt krökta, fruktbildande trådarne, före eller strax efter det första utskjutan- 
det af gemmidiernes urmoderceller, svagt förstorade. Nedtill och vid öfre ändan, mera sällan i 
medlerta delen af er tråd förekomma några led oförändrade, eller sådane de finnas i de sterila 



Fig. 

174 

[SV] 

ig. 13. 

. 14. 

ig. 15. 

ig. 16. 

J. AGARDH, FLORIDEERNES MORPHOLOGI. 

trådarne; de flesta hafva genom de långa ledernes delning i flera kortare ombildats och tråden 
består då af korta klotrunda eller stundom mera på bredden utsvällda, nästan skiflika led, perl- 
bandslikt hoplänkade. På 3:ne af de afbildade trådarne hafva de medlersta af de sålunda ombil- 
dade lederne undergått en ny delning, och delarne skjutit ut, utgörande den första generationen 
af moderceller till nucleus. 
Del af en mindre gren, hemtad från den öfre, till utseendet sterila spetsen af en nedtill med mogna 

cystocarpier försedd gren. Från ett stamled utgå 2:ne sidogrenar, som ofvanom det första eller 
andra ledet ånyo förgrenas; vid f synes den ena dottergrenens basal-led, med ännu bibehållen form, 
deladt i 4 nya korta led; uti de andra dottergrenarne hafva alla de nedre lederne delats och trå- 

darne bestå här af korta, på bredden mera förlängda tillrundade led (vid f); endast de öfversta 
lederne hafva bibehållit den form och längd, som de hafva 1 vanliga sterila grenar. 

. 4—5. Fertila trådar med begynnande vidare utveckling. Uti fig. 4 är den fertila tråden — såsom 
ofta är fallet — nästan tvärt tillbakaböjd; några af dess medlersta led hafva börjat delas i mindre, 
oregelbundet stälda doötterceller, som sednare skjuta ut hvar för sig i olika riktningar; i Fig. 5 
har denna utskjutning redan försiggått, och tråden omgifves af tätt hopgyttrade celler, deraf de 
flesta här blifvit frånskiljda. Man ser de qvarvarande hänga fast vid modercellerne, medelst ut- 
dragne spetsar. Flera af de fertila cellerne i tråden syntes äfven här sammanbundne medelst sina 
genom täpfelrören sammanflytande endochrompartier. 
Ett knippe af ombildade fertila grenar, af hvilka flera äro på olika sätt tillbakaböjda, med en upp- 
till steril grenspets skjutande fram från knippets inre. Sannolikt sammansmälter här hela det om- 
bildade knippet till en enda nucleus. 
Genomsnitt af en nära mogen nucleus. Den fertila trådens — eller kanske en af de fertila trå- 
darnes — öfre ända, som här varit tvärt tillbakaböjd, synes vid basen af nucleus skjuta med sin 
spets nedåt. Ett par sterila involucral-grenar hafva vid snittet blifvit afskurna ifrån sitt fäste. 

. 8—9. Stamtråden från ett ungt exemplar (som synes hafva tillvuxit hastigt), utmärkt genom renhet 
och serdeles pellucida membraner, sedd i längd-direction i fig. 8 och i tvärsnitt fig. 9. De inre 
ledceellerne (i fig. 8) syntes här mycket tydligt skiljda från trådens yttre allmänna membran 
(cuticula-lagret). Den inre membranen, som omslöt ledets endochrom, syntes tydligen strierad, med 

mycket fina streck. Andarne voro trattformigt förlängda och likasom bestående af en tunnare 
membran, omslutande en inre täipfelgång, genom hvars runda öppning det ena ledet syntes com- 
municera med det andra. Sedt utifrån förekommer mellanrummet mellan de olika ledernes endo- 
chrom-partier såsom ett bredt genomskinligt diaphragma. Vid olika inställning framkom den inre 
structuren. | 

Till spheerosporer öfvergående grenspetsar. Uti den ena, ännu odelade, synas 2:ne cellkärnor. Uti 
den andra de 2:ne cellkärnorne åtskiljde af ett utbildadt diaphragma. Uti den tredje synes hvar- 
dera delen hafva undergått en ny delning i samma direction, och den zonat delade spharosporan 
hade således sina 4 sporer. Uti dessa voro sjelfva cellkärnorne för mig ej synliga. 

Spyridia filamentosa. 

Del af en stam med olika grenar och ett mognande cystocarpium (figuren copierad ifrån KUTZING 
Phycol. tab. 48. I. Pericarpiet är deladt i flera lober. 
Fragment af ett tunnt längdsnitt af den mognande fruktens nedre och inre del. Man ser några 
trådar af det mera sammansatta knippe, som uppstiger från fruktbottnen och med clika grenar 
utlöper till fruktens olika lober; nedtill äro dessa trådar tätare förgrenade och äfven här och hvar 
sammanhållne genom anastomoser; under det vissa trådgrenar ombildats till fertila lober, förblifva 
andra oförändrade och utlöpa såsom sterila trådar mot pericarpiet, åtskiljande de fertila loberne 
från hvarandra. 
Motsvarande preparat från fruktens öfre och yttre del; man ser de sterila trådarnes yttersta för- 
greningar böja sig mera divergerande utåt och bilda med sina kortare led pericarpiets yttre tunna 
membran, som utvändigt beklädes af ett relativt tjockt lager af genomskinlig gelatina. 
Genomsnitt af en yngre frukt, innan den svällt ut i flera yttre lober. De inre sterila trådarne 
äro tätare och de redan anlagda fertila knippena färre. 
Särskilda starkare förstorade delar af samma frukt; vid a nedre delen af en af de sterila trådarne; 
vid ledernes knän syntes likasom agglomerationer af mycket små kornlika celler (2). Vid tillsats 
af jod syntes dessa bestå af en yttre membran, omgifvande en inre hålighet (vid b). Trådarnes 
yttersta leder (vid c), hvilka bilda den tunna pericarpii-väggen, voro här korta och tillrundade. - 

En till frukt (2) sig ombildande gren i sitt yngsta tillstånd, från ett exemplar, som i nedre delar 
bar utvecklade cystocarpier. Den hade, till sitt yttre utseende, någon likhet med de som Anthe- 
ridier af några författare betecknade kroppar, hvilka förekomma hos Bonnemaisonia på samma exem- 
plar som bära Keramidier. Omgifven af en rikligare gelatina, syntes den unga frukten bestå af 
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talrika smågrenar, som hvardera afslutas af en terminal-cell, genom hvars tillvext och delning grenar- 
nes nedre, mera rundade celler torde bildas. Uti det inre syntes några få större och med ett mör- 
kare endochrom försedda celler, som måhända torde motsvara de första modercellerne till nucleoli. 
Del af det yttre pericarpiet, sedt utifrån, från en mycket ung frukt. De rundade cellerne äro ra- 
dade, raderne bildande grenar till nedre stammar; i det dessa rader utbreda sig tangentialt öfver 
det inre fruktanlaget — ungefär som de yttre cellerne i Polysiphoniernes pericarpium — torde de 
bilda den yttre pericarpii-väggen, som inåt sammanhänger med liknande celler, hvilka småningom 
förlängas till de inre, pericarpiet uppbärande sterila trådarne. Man torde väl kunna tänka sig att 
de nedre grenarne till de i figuren 16 i än yngre stadium afbildade småningom ordna sig till de 
tangentialt utbredda knippen, som sednare bilda pericarpii-väggen. 

Chrysymenia vesiculosa. 

Vexten i naturlig storlek. 
Fragment af ett genomsnitt af vextens yttre membran, som omsluter den blåsformigt utsvällda 
bålen. Sjelfva membranen synes sammansatt af 2:ne lager; 1 det inre lagret äro de innersta cel- 
lerne relativt mycket stora, och stundom brustna, likasom hade de under bålens successiva utsvällning 

allt mera förstorats, tills de slutligen brista och upplösas. Under det på yttre sidan allt jemt nya 
celler tillkomma torde de inre sålunda småningom försvinna, och deras upplösnings-producter före- 
finnas i den något slemmiga vätska, som mer och mindre upptager bålens inre. 

Chrysymenia uvaria. 

Genomsnitt af det mogna cystocarpiet (fig. copierad ifrån HaArvrys Ner. Bor. Americ. tab. XX. B. 
fig. 3. Inom den yttre membran, som omsluter de blåsformigt utsvällda grenarne, har frukten 
kommit till utveckling; under det den inre (mot grenens inre hålighet vända) delen af innerlaget 
bildar det underlag som bär nucleus, har den yttre delen höjt sig till pericarpiets hvälfda tak. 
Den af snittet oberörda nucleus hvilar på ett placentariskt underlag af mindre celler. 
Genomsnitt af en mogen nucleus, som visar sig här vara sammansatt af flera olika lober, hvilka 
af snittet genomskurits i olika riktning och äro i olika utvecklingsstadier. Den öfre och äldsta 
loben (vid a) har blifvit genomskuren mera på tvären; mellan olika grupper af mognande gem- 
midier synas rester af modercells-membraner. (Vid 6) har en under och på sidan om den förra 
utskjutande yngre lob genomskurits mera på längden. Man ser de gemmidii-bildande trådarnes 
öfre leder utgå ifrån inre placentariska stammar, hvilka bestå af leder som delvis sammanflyta och 
hafva ett slemmigt blekare endochrom. Trådarnes yttre leder bilda särskilda nucleoli, som i den 
mera mogna mnucleus torde sammansmälta. Vid (c) och (d) synas än yngre lober skjuta fram i 
olika riktningar. Hela nucleus sammanhålles af en genomskinlig gelatina. Uti mycket unga frukter 
har jag sett cystocarpiets inre hålighet upptagen af från bottnen utgående trådar, men som synas 
snart försvinna (tidigare eller sednare hos olika arter). 

Fig. 22. Naågra af de celler, som bilda det placentariska underlag, som uppbär nucleus. De äro sins emellan 
förenade genom utdragna spetsar, såsom ofta förekommer hos de placentariska cellerne hos Flori- 
deerne. Hos olika Chrysymenia-arter har jag sett denna nätlika väfnad på utsidan om nucleus 
öfvergå till det transitoriska lager af mera förlängda trådar, som i yngre tillstånd upptaga den 
inre håligheten. 

Tab. XVII. DUMONTIACEALE. 

Cryptosiphonia Grayana. 

Vexten i naturlig storlek. 
Mindre gren, svagt förstorad. Inom flera af trådarnes utsvällda skid-lika ändar synas frukterne 
inbäddade, flera nuclei inom hvarje. 
Tvärsnitt af en något äldre gren: vid (ax) den axila tuben, derifrån bitar af en af snittet träffad 

inre gren synes utgå emot det yttre lagret. 
Längdsnitt af en fruktbärande grenspets. Vid ar den axila ledade tuben, derifrån inre grenar utgå 
åt olika sidor, med sina yttersta förgreningar uppbärande och bildande det corticala lager, som 
omsluter såsom yttre membran den inre håligheten. Vid sidogrenarnes inre förgreningar synas de 
favella-lika frukterne vara fästade. 
En inre gren frånskiljd och något starkare förstorad. Vid ar synes grenens nedre stamdel hafva 
blifvit snedt genomskuren. De andra i längdutbredning framstälda mindre grenarne bestå af längre 
Callithamnii-lika led, som blifva kortare i de yttersta förgreningarne, der de uppbära cortical-lagrets 
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i tangential riktning något utdragna celler. Vid p synas, utgående från olika små grenar, de frukt- 
bildande trådarne; dessa bestå af korta klotrunda eller mera på tvären vidgade discus-lika led, 
sammankoplade till korta egendomligt krökta trådar. TI det lederne likasom glida ut ur sitt sam- 
manhang, synas de bilda oregelbundna hopgyttringar och blifva till moderceller för gemmidierne. 
Vid a synes en nucleus anlagd; den nedre delen af den fruktbildande tråden synes här ännu 
oförändrad. 

Pikea californica. 

Genomsnitt af en fertil grenspets, svagare förstoradt. Den axila tråden synes i midten, och på 
ena sidan (i figuren nedåt) synes genomsnittet af en derifrån utgående axil tråd till en sidogren. 
Innanför det corticala lagret synas rundtikring talrika frukter inbäddade, likasom inom hvar sin 
crypta, hvilken begränsas af concentriskt omgifvande glesare trådar. 
En af de fertila erypterne, med delarne trängda mera isär under tryck af täckglaset. Vid p synes 
en af de fruktbildande trådarne ännu oförändrad; vid (n) hafva andra sådane trådar ombildats till 
ännu skiljda nucleoli. 
Fragment af ett tunnt längdsnitt genom en fertil grenspets. Snittet visar ett par af det inre la- 
grets i grenens längd-direction utlöpande trådar. Från dessa utgå mera verticalt knippen af yttre 
trådar, mellan hvilka de fertila crypterne utbildas. Inom de sålunda anlagda crypterne synes ett 
knippe af fruktbildande trådar (vid p) utgöra anlaget till nucleus. 
a. Del af ett verticalt utgående trådknippe. Trådarne äro dichotomt förgrenade, och de ytterste 
lederne bilda det corticala lagrets tätare hopförda celler, hvilka bilda bålens yttre membran. Vid 
p har den ena af det verticala knippets tvillinggrenar ombildats till fruktbildande tråd. 
b. Ett annat sådant knippe med flera af de fertila trådarne, något starkare förstorade. Uti de 
celler, derifrån trådarne utgå, syntes ett rikligare endochrom uppsamladt, som med utdragna spetsar 
syntes anastomosera med tillgränsande cellers. Den yttre membranen till dessa syntes nästan för- 
svunnen. Dessa basala celler torde sålunda kunna sägas motsvara de placentariska celler, hvilka hos 
andra Florideer starkare utbildade utgöra det subhymeniala lager, som synes ämnadt att nära nu- 
eleus. Afven några af det inre lagrets långsträckta celler visade sig 1 preparatet försedda med 
ett rikligare endochrom, lederne voro här oftast omslutne af en tydlig cellmembran. 
2:ne tvillinggrenar, utgående från ett basalt stamled, båda förändrade till fruktbildande trådar. 

Nizzophlxea Tasmanica (= Dasyphlea Tasmanica Harv. Ph. Austr. tab. 115). 

a. Fragment af ett genomsnitt af en till utseendet steril spets af en gren, som nedtill bär ut- 
vecklade cystocarpier. Snittet visar ett par af de verticalt utgående knippenas yttre förgreningar. 
Af flera, ifrån en inre cell utgående, grenar har den ena (vid p) ombildats till en med kortare led 

försedd tillbakaböjd tråd, liknande dem som utgöra första anlaget till nucleus hos Pikea och Cryp- 
tosiphonia. 
b. Del af den fruktbildande tråden, starkare förstorad. De olika ledernes starkt utbildade endo- 

chrom synas på väg att förenas medelst dem emellan utskjutande spetsar (täpfelrör). 
En dylik tråd i sednare utvecklingsstadium. Den krökta trådens leder voro "här mera utsvällda 
och deras olika endochromer närmare förenade. De olika ledernes membraner syntes vara borta 
och tråden sålunda på väg att öfvergå till en sammanhängande placentarisk massa (sådan den icke 
sällan förekommer hos HFlorideerne). Ifrån några af lederne hafva dotterceller skjutit ut såsom 
yttre exostoser, inom hvilka en ny generation af oordnade celler kommit till utveckling. 
Genomsnitt af en halfmogen nucleus. De fruktbildande trådarnes leder hafva än mera samman- 
smält till en stor inre, stundom likasom förgrenad placenta-massa, hvarifrån de åt alla sidor ut- 
skjutande gemmidii-trådarne synas utgå. Uti snittet (till venster) synas några af de från placentan 
utskjutande exostoserne hafva dottercellerne mera oordnade; i det dessa vidare utbildas torde de 
skjuta fram mera radvis och ombildas till knippen af förgrenade nästan perlbandslika trådar (jfr 
Harv. I. e.). Vid tillsats af Chl-Z.-Jod blifva placentar-endochromerne grå-gula, under det gem- 
midierne i mån som de blifva äldre mera blåna. 

Fig. 14. Farlowia cerassa. 

Fragment af en fruktbildande tråd, af hvars 8 ifrån p till p afbildade led de medlersta, som svällt 
mera ut och äro försedda med ett rikligare endochrom, blifvit fertila. Ifrån dessa utskjuta talrika 
exostoser. I stället för att hos MNizzophlea de fertila lederne synas sammansmälta till större pla- 
centariska och fastare trådar eller massor, torde de hos Farlowia trängas isär, för att måhända 

bilda anlag till särskilda fruktlober (mogna frukter har jag här icke sett). 
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Fig. 15. Dumontia filiformis. 

ma. 

Fig. 1. 

Fig. 2, 
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En inre förgrenad tråd ifrån det subeorticala lagret. Man ser några af den förgrenade trådens 
leder i längd-direction, andra hafva på tvären genomskurits och synas runda. Inom 2:ne leder 
(vid p) har ledet delats i en rad af kortare, på bredden utdragna celler. Det sålunda ombildade 
ledet motsvarar tydligen de fruktbildande trådarne hos de andra, här afbildade slägtena; men trå- 
darne synas kortare och mindre krökta. Likasom hos Cryptosiphonia torde de korta lederne små- 
ningom skjutas ur sitt läge och mera omedelbart öfvergå till de relativt små, och af ett fåtal gem- 
midier bildade nuclei, som förekomma hos Dumontia. 

Tab. XVIII. ARESCHOUGIEZE. 

Areschougia ligulata. 

Del af den äldre stammen i längdsnitt, svagt förstoradt. (Figuren copierad ifrån HARVEYS Ph. austr. 
tab. XIII. fig. 3.) Man urskiljer 1:o den axila ledade tråd, som genomgår hela vexten; 2:0o det 
starkt utbildade inre lagret af tätt packade, hvarandra korsande trådar; 3:o ett intermediärt lager 

af rundadt kantiga celler, som synas mera oordnade; 4:0o cortical-lagret bestående af korta perl- 
bandslika, verticalt utgående trådar. 
Tunnt längdsnitt af ett nyss utskjutet, mycket ungt blad. Man ser den axila tråden utgöra en inre 
stam och uppbära laterala knippen af ledade och dichotomt förgrenade trådar, hvilkas yttersta leder 
bilda det corticala lagret. Uti detta utvecklingsstadium innehålla trådarnes alla leder ett ljusare 
färgadt och jemnare (sannolikt flytande) endochrom. 
a. Längdsnitt af en något äldre grens öfre ända; man igenkänner här samma elementer som i 
fig. 2; men de laterala knippena synas i nedre och inre delar likasom afbrutne, och i än äldre 
förekomma de som från hvarandra lossnade celler eller korta trådbitar, spridda mellan det då tä- 
tare inre lagrets trådar. Uti de laterala knippenas mera yttre delar hafva trådarnes leder svällt 
mera ut, och väl derigenom trängts ur sitt ursprungliga läge — såsom tydliga leder i trådar — 
och öfvergå nedåt allt mera till det intermediära lagrets oordnade, större, rundadt kantiga celler. 
Uti tomrummet mellan den axila tråden och det intermediära lagret har tillkommit några glesare 
långsträckta trådar, hvilka synas utgå från det intermediära lagrets inre celler, fortvexande nedåt; 
inom en relativt tjock och fast membran omsluta dessa ett trångt inre rör, upptaget af ett mör- 
kare pigment, som synes tätare afbrutet i delar, hvilka lätt kunde tagas för leder. Dessa trådar 
blifva nedåt allt talrikare och bilda slutligen det inre lager af tätt packade trådar, som i den fullt 
utvecklade stammen närmast omgifver den axila tråden. Dessa sednare tillkomna trådar motsvara 
tydligen dem, som förekomma hos andra Florideer och utvecklas på liknande sätt. Jag har kallat 
dem hypha-lika trådar. Den vid snittets nedersta kant (vid a) afbildade tråden har jag endast 
sett på ett preparat; om dess betydelse vågar jag icke uttala någon menin$. 
b. äldre del af den axila tuben, visande olika leders endochromer förenade genom en täpfelgång. 
c. Tvärsnitt af en äldre del af den axila tuben; inom dess tjocka membran synas talrika rot- 
trådar, deraf några blifvit på tvären genomskurna, andra synas utlöpa i sned direction. Antagligen 
motsvara dessa trådar de hos Crouania gracilis (jfr Tab. II) beskrifne. 
Tvärsnitt genom en fertil gren med deri utveckladt mognande cystocarpium. (Fig. copierad ifrån 
HARVEYS Phyc. austr. tab. XIII. fig. 4.) Ofvanom nucleus, som omgifves af ett starkt utveckladt 
stratum circumnucleare, finnes ett tydligt carpostomium. 
Del af placentan, med derifrån utgående icke fullt mogna, dichotoma och ledade, gemmidii-trådar; 

ifrån en yttre och nedre del af placentan utgå några knippen af sterila trådar, hvilka förgrenade 
och ledade utlöpa kring nucleus och slutligen utmynna mot carpostomii-kanalen; i det dessa blifva 
tätare, och lederne delvis ombildas, utgöra dessa trådar fruktens ofta starkt utvecklade stratum 

circumnucleare. Nedanför på figuren synas några knippen af det corticala lagrets trådar. Sjelfva 
placentan uppkommer af det fertila knippets inre och öfre trådar, som successivt blifvit allt mera 
ombildade. I det de olika öfre ledernes endochromer sammanflyta genom de allt mera vidgade 
täpfelrören, bildas den stora, likasom af en enda oafbruten massa bestående, men i olika grenar 

utlöpande placentan. De olika ledernes yttre membraner synas dervid småningom försvinna, och 
tyckas i äldre tillstånd ofta saknas. 
Genomsnitt af en nucleus, som blottat en större del af den starkt förgrenade placentan, med de 
gemmidii-bildande trådarne utgående ifrån grenarnes spetsar. Utikring nucleus synes stratum circum- 
nucleare, här bestående af kortare, nästan elliptiska celler, ibland hvilka ännu förekomma mindre 

stycken af de trådar, som i yngre tillstånd bilda detta lager. Inom de elliptiska cellerne synes 

Ak. Handl. Bd. 15. N:o 6. 23 
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Fig. 

Fig. 

det med en intensivt röd färg försedda endochromet deladt i flera, ofta i 4 delar, som lätt kunde 
tagas för sporer. Den stora placentan har en mera i gult dragande färg, och omgafs här af en 
slemmig membran. 

Fig. 7. Gemmidii-trådar, i hvilka lederne börjat delas på tvären, hvarefter de mogna gemmidierne synas 
mera oordnade; visande stundom likasom flera rader af gemmidier inom samma slemmiga ombhölje. 

;. 8. Tichocarpus crinitus. 

Tvärsnitt genom en fruktgren. Cellerne i det starkt utvecklade pericarpiet bilda concentriska 
rader och äro sträckta 1 tangentens riktning, utom på ett ställe der de mera rundade cellerne 
äro tydligare ordnade i riktning af radien. De bilda på detta sätt ett carpostomium (motsva- 
rande det som ofta förekommer hos Rhodophyllis-arter). Placenta och gemmidii-trådar öfverens- 
stämma med de hos Areschougia ofvan beskrifna. 

9. Rissoella verruculosa. 

Fragment af ett tunnt genomsnitt af cystocarpiet. Det yttre pericarpiet är bildadt af samma 
elementer som .sammansätta den sterila bålen. Den med talrika divergerande grenar försedda 
placentan har (likasom hos de föregående) bildats genom särskilda och talrika leders samman- 
flytande endochrom-partier. Nucleus är tydligare delad i särskilda lober, mellan hvilka sterila 
trådar utlöpa och likasom uppbära pericarpiet. Gemmidii-trådarne äro mindre tydligt dichotoma 
än hos de andra slägtena, och mindre jemnhöga. De sammanhållas af ett ymnigare slem. I: 
yngre tillstånd äro lederne mindre utsvällda och sammanbindas ofta af tydliga täpfelrör. 

g. 10. Gloiopeltis intricata. 

a. Genomsnitt af den fertila grenen, 2:ne nuclei synas utgå från laterala grenar på olika sidor 
om den axila tråden. Någon ombildning af de omgifvande trådarne till yttre pericarpium synes 
knapt märkbar. (Snittet af den mycket slemmiga vexten har här blifvit uppblötadt med tillsats 
af sprit; i vatten upplöses slemmet nästan genast och organisationen blir otydlig.) 
b. Fragment af föregående figur. Sterila trådar utlöpa mellan nucleoli. Gemmidii-trådarne af 
samma form som hos Areschougia och Tichocarpus, men alla delar inbäddade i ett ymnigare slem. 

Tab. XIX. CHAMPIE.E. 

. 14. Horea Halymenioides. 

Fig. 1. Den yngre vexten i naturlig storlek — motsvarande (enligt mitt antagande) nedre delen af äldre 

exemplar, hos hvilka den öfre delen af vexten har ett något olika utseende (jfr Harv. Phyc. austr. 

tab. OM). Till en början synas sådane nedre delar af vexten utbreda sig mera horizontelt; då de 

närmast följande pinnerade laciniernes spetsar, utlöpande här och hvar i sned direction, komma 

i beröring med den öfre slemmiga ytan af de underliggande, sammanvexa de dermed (vid a) och 

bilda likasom anastomoser mellan de olika lacinierne. Hela den nedre delen af vexten har jag 

stundom sett på detta sätt sammanvuxen till en nästan outredbar härfva af grenar, som icke utan 

sönderslitning kunna åtskiljas. 
Fig. 2. En fri öfre gren af samma frons. : 
Fig. 3. Del af vexten, sedd från paginal-sidan, svagt förstorad. Man ser contourerne af de inre stora 

lacunlika cellerne, här mycket regelbundet ordnade i rader. j | 

Fig. 4. Tvärsnitt af en flik af vexten; i midten synas det inre lagrets stora lacunlika celler ordnade i 

ett plan, parallelt med paginal-sidorne; de närmast utanför dessa förekommande äro betydligt - 

mindre och öfvergå utåt i det corticala lagrets perlbandslika trådar. Dessa synas nägot starkare 

utvecklade mot den öfre paginal-sidan hos spherospor-bärande exemplar. De cruciat delade sphee- 

rosporerne ligga spridda mellan cortical-lagrets trådar. 

5—7. Fauchea coronata (= Callophyllis coronata Harv. Ph. austr. tab. 97). 

Fig. 5. Tunnt genomsnitt af en del af bålen, med ett derifrån utskjutande cystocarpium i mycket ungt 

tillstånd. Uti bålen förekomma mindre interstitial-celler mellan det inre lagrets relativt stora 

celler, likasom hos Callophyllis, ehuru sparsammare utvecklade. Uti den slemmiga väggen till den 

stora cell, som här låg midt under frukten, såg jag en rad af inre celler inbäddade, på enahanda 

sätt, som hos flera andra Florideer (med axil stamtråd) descenderande trådar utveckla sig inom 

sjelfva membranen. Det yttre pericarpii-lagret syntes utgöra en fortsättning af det corticala lagret 

i bålen. Det inre, nucleus bildande lagret utgöres af mycket fina ledade trådar, som utgå ifrån 

fruktbottnen, radierande uppåt och utåt. Deras leder äro utdragna till amastomoserande spetsar. 
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Uti det inre synes en, eller stundom flera grupper af dylika anastomoserande celler, som äro 
tydligen större och fyllda med ett rikare endochrom, af en grå-gul färg — såsom ofta förekommer 
i de yngre celler, deraf placentan och inre delar af nucleus bildas. Dessa celler torde utgöra an- 
laget till nueleus (de placentariska stammar, som uppbära de olika loberne i den mognande frukten). 
Motsvarande längdsnitt af det mera mogna cystocarpiet. Pericarpiet har skjutit ut de hornlika 
utvexter, som likasom hos Horea förekomma på den mogna frukten; de synas hufvudsakligen 
vara en utveckling af det corticala lagret. Innanför pericarpil-väggen förekommer ett starkt ut- 
bildadt lager af fina spindelväfslika till ett nät förenade trådar. Nedtill concentriskt omgifvande 
nucleus synas dessa trådar upptill sammandragne till en trängre hals, som utlöper mot carposto- 
mii-mynningen. Sjelfva mnucleus, till utseendet bestående af en tät massa af gemmidier, har af 
snittet lemnats orörd, likasom carpostomiet och nuclei fäste icke blifvit synlige. 
Delar af samma frukt. 
a. Fragment af det omgifvande nätet, starkare förstoradt. 
b. Tunnt genomsnitt af nucleus, som genomgått frukten i något sned riktning; de inre placenta- 
stammarnes nedre delar synas radiera från en central punkt (nuclei nedersta del, som vid olika 
inställning blef synlig. Af fruktens olika yttre gemmidii-bildande lober syntes några redan äldre 
och omslutande mognande gemmidier; andra nedre (vid x) omslutande i delning ännu stadda 
moderceller. 
c. Mogna gemmidier från de äldre loberne. 

Fig. 8. Fauchea repens. 

Motsvarande längdsnitt af en mogen nucleus. 

Fig. 9. Champia lumbricalis. 

Fig. 10—12. 

Fig. 10. 

Fig. 11. 

Del af ett längdsnitt genom en med spherosporer försedd gren (fig. copierad ifrån KutzINGS 
Phyc. Gen. tab. 34. fig. 14) omfattande ett af de led, hvari bålen är delad. Man ser de båda, 
af ett enda lager af parenchymatiska celler bestående, diaphragmerne i genomsnitt. Ifrån dessas 
celler synas utgå fina trådar, som glest synas på längden genomlöpa den inre håligheten. HLedets 
ytterväggar bestå dels af inre gröfre, i bålens längdriktning utlöpande trådar, dels af finare, ver- 
ticalt utgående perlbandslika trådar (det corticala lagret). Mellan dessa sednare ligga sphaero- 
sporerne tätare inbäddade — några af dessa synas mera oregelbundet delade, möjligen här och 
hvar sammansatta (?). 

Champia Tasmanica. 

Längdsnitt genom öfre delen af en gren. Uti de inre delarnes anordning torde den som före- 
kommer i den utvuxna grenen (fig. 9) redan kunna spåras. Tillvexten torde tydligt nog ske i 
grenens spets, 1 ett knippe uppåt tillvexande trådar; 1 det de mera centrala af dessa ombildas 
och förlängas 1 grenens längdriktning, torde de yttre (af inre nytillkomna delar) trängas allt mera 
åt sidorne, och öfvergå till det corticala lagrets i en båge utlöpande trådar, tills de såsom än 
äldre få en nästan vertical riktning utåt. Afven diaphragmerne synas följa den allmänna riktnin- 
gen och blifva snart till plana, tunna membraner, som afdela grenen likasom i öfver hvarandra 

stälda leder. Vid de inre trådarne och i närheten af diaphragmerne synas här och hvar spridda 
något större (adventiva) celler. 

Några af de från en yngre gren hemtade elementerne framstälda särskilt. Vid a en af de inre, 
uti grenens längdriktning utlöpande trådarne; i sin nedre del vanligen utan grenar och här vi- 
sande mycket förlängda led, förgrenas den upptill, grenarne bågformigt utlöpande, och bildande 
särskilda knippen af cortical-lagret. Vid b ett af diaphragmerne 1 tvärsnitt, bestående af en enkel 
rad tunnare celler, som i det de ännu icke synas fastare förenade lemna på ett par ställen öpp- 
ningar, mellan hvilka de på längden utlöpande trådarne förekomma likasom genomvuxne. Vid c 
synes ett diaphragma, som genom någon tillfällighet vid utvecklingen missbildats. I stället för 
att de diaphragmat sammansättande cellerne annars utbreda sig mera på bredden, synas de här 
hafva blifvit mera förlängda till trådar, skjutande ut i ziczac uppåt och nedåt med förlängda 
spetsar; der dessa spetsar sammanstöta, förekomma talrika af de förut (under fig. 10) omtalade 

något större, rundade adventiva cellerne, hvilka tydligen visa sig utgå, vid lederne af de trådar, 
som här motsvara diaphragmats celler. Till höger synes ett af de corticala knippena, till venster 
en af de på längden genomlöpande inre trådarne; äfven vid denna synas ett par af de omnämnde 
cellerne fästade med sin tydligt afsmalnade bas. Vid d några af diaphragmats celler, sådane de 
visa sig i horizontel utbredning, då ett ungt diaphragma betraktas uppifrån. De visa sig bestå 
af 2:ne olika slag, nemligen dels några sins emellan sammanbundne medelst utdragna spetsar, 
dels ifrån de förra likasom utskjutna mera omvändt äggrunda, fästade med en smalare bas, och 
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motsvarande de i flg. c lateralt utgående. Der flera af dessa sednare stöta tillhopa med sina 
trubbigare ändar torde de snart sammanvexa. Diaphragmat torde sålunda anläggas såsom ett 
slags stjernformig väfnad, mellan hvars sammanstötande celler öppningar förefinnas, genom hvilka 
de i grenens längdriktning fortvexande trådarne till en början kunna synas fria och sednare lika- 

som genomvuxne. 
a och b. Tunna längdsnitt af öfversta spetsen (kalotten) på mycket unga, ännu föga öfver stam- 
mens yta utskjutande grenar. Likasom korshvalfvens bågar i en dom uppbära det hvälfda taket, 
så utlöper här emot grenens ända talrika rader — färre 1 en smalare (fig. 12 a), flera i en tjoc- 
kare och trubbigare gren (fig. 12 b) — af öfver hvarandra stälda celler, raderne bågformigt con- 
vergerande mot den öfversta och centrala toppen. Uti fig. 12 b trodde jag mig kunna räkna 
10-—-12 sådane rader, som genom olika inställning af snittets öfre och undre sida blefvo synliga. 
Från dem som i snittet voro laterala (och från hvilka ingen yttre del bortskurits) syntes några 
korta och af rundade celler bestående cellrader utgå, hvilka utgöra anlaget till de nedåt allt mera 
förlängda trådar, som bilda det corticala lagret. Uti den öfversta delen af de bågformigt con- 
vergerande inre raderne äro cellerne nästan runda; de nedåt följande vidgas något mera på bred- 
den, och de hvarandra närmaste uppåt och nedåt syntes ofta sammanbundne genom utdragne 
spetsar (täpfelrör). Itt stycke nedanom spetsen fanns en rad af celler, i hvilka utvidgningen på 
tvären syntes starkast, och dessa celler voro sins emellan förenade medelst en eller ett par kor- 

tare eller i samma riktning förlängda celler. Det är af dessa, på bredden vidgade tafvelformiga 
celler, som diaphragmerne bildas. De dessa närmast 1 raden nedåt följande sträckas mera på 
längden och öfvergå nedåt till de längre trådar, som i grenens längd-direction synas utlöpa emellan 
diaphragmerne. I den mån grenen tillvexer i toppen, medelst der bildade nya celler, uppstår 
nedtill en ny rad (på sannolikt bestämdt afstånd) af på bredden vidgade celler, som förenas till 
ett nytt diaphragma. Emellan de näst öfversta af de redan anlagda diaphragmerne påträffar man 
ofta flera af de förut omtalade runda (adventiva) cellerne, fästade vid de förlängda lederne med 

en mycket tunnare stjelk, förekommande stundom ensamma, stundom flera hvarandra motsittande. 
De motsvara utan tvifvel de till en början mera runda (fig. 12 a), sedan mera utdragna celler 
(fig. 12 b) som sammanbinda de bågformiga convergerande längd-radernes nedersta, på bredden 
vidgade celler, med hvilka de sammansätta diaphragmerne. Men utgångna ifrån leder, som icke 
torde vara afsedde att bilda diaphragmer, få de här icke något användande. 
c visar några af dessa, icke till användande komna cellerne, fästade vid de långsträckta trådarnes 
leder... Uti fig. till höger är en tråd afbildad, som med sin fria spets var bågformigt utåt böjd 
mot peripherien af grenen. Afven de öfversta lederne voro här förlängda. Den syntes likasom 
hafva förlorat sitt fäste i grenens topp, och kanske derför blifvit efter 1 tillvexten och antagit en 
annan direction. Skulle en dylik tråd kunna utgöra första anlaget till de adventivt utskjutande 
grenar, som ofta förekomma? 

Tab. XX. RHODYMENIEZE. 

Hymenocladia lanceolata. 

Del af vexten i naturlig storlek (medelstort exemplar). Lacinierne omgifvas af en tjockare kant, 
och bära här och hvar glesare blåsformiga utsvällningar på ytan (glesare och mindre än hos 
Hym. polymorpha). 
Tvärsnitt af ett sphierospor-bärande exemplar, som genomgått såväl den utsvällda kanten som 
en del af den inre laminan. Uti denna sednare ser man sphöaerosporerne utan ordning spridda, 
men ofta mycket talrika. Det inre lagret utgöres af större och mindre celler, temligen oregel- 
bundet grupperade; de större cellerne omgifvas ofta af ett lager af mindre. Af de mindre 
cellerne synas några tillvexa mera än de andra och bilda de större; 1 det några af dessa ännu 
starkare förstoras, torde deras förtunnade membran slutligen upplösas och i cellens ställe upp- 
komma ett tomrum (som vid »). Uti den utsvällda kanten af bålen synas de stora cellerne vara 
talrikare, och sannolikt föranleda utsvällningen. 
Genomsnitt af ett cystocarpium, jemte närmaste del af bålen. Uti det till pericarpium hvälfda 
taket har i synnerhet det corticala lagret fått en mycket stark utveckling; dess annars verticala 
cellrader böja sig bågformigt och mynna ut i den tydliga carpostomii-canalen. Det temligen 
oförändrade inre lagret bildar det bottenplan, som uppbär nucleus; under sjelfva nucleus äro cel- 
lerne något mindre, men rikare på endochrom. Rundt ikring pericarpiets inre kant synas rester 
af flnare trådar, som 1 yngre tillstånd torde hafva utfyllt det nucleus omgifvande rummet. Sjelfva 
nucleus, som genom det verticala snittet blifvit genomskuren, visar ett inre knippe af förgrenade 
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trådar, hvilkas yttre leder ombildats till nucleoli. I den fullt mogna frukten synas nucleoli mera 
sammansmälta, och de nedre sterila lederne torde blifva mindre synliga. 
Några af det corticala och subcorticala lagrets celler starkare förstorade; i yngre tillstånd äro inre 
och yttre celler mera jemnstora och ligga tätare intill hvarandra, men endochromerne från olika 
celler förenade med hvarandra genom täpfelgångar; i det de inre cellerne svälla mera ut, trängas 
väl de rundade cellerne mera i sär, och täpfelgångarne torde dervid utdragas till rör, som ännu 
sammanbinda de ifrån hvarandra dragne cellerne. Vid den inre mynningen af täpfelrören såg jag 
rundade klumpar, som antagligen utgöra rester af de till täpfelrören utlöpande, vanligen tråd- 
formiga delarne af plasman, hvilka måhända vid cellernes starka förstoring blifvit afslitna. 
Fragment af ett tunnt genomsnitt, från ett mycket ungt fruktanlag. Snittet har blottat några 
större, genom utdragna spetsar förenade och med ett rikare endochrom försedda celler, hvilka i 
ett tunnt och glesare lager utbreda sig öfver det unga cystocarpiets bottenplan. Ifrån midten 
synas några af dessa celler taga en riktning uppåt och uti olika förgreningar uppbära moderceller 
till olika nucleoli. Den öfver bottnen utbredda delen torde sednare öfvergå till det subhymeniala 
lager, hvarpå nucleus hvilar; och de uppåt sig förgrenande trådarne bilda de placentariska stam- 
mar, som bära de mognande loberne. Ifrån andra delar af det öfver fruktbottnen utbredda lagret 

syntes utgå finare trådar, hvilkas leder jemväl syntes nätformigt sammanbundne. I det dessa vid 
fruktens vidare utsvällning allt mera förlängas, torde de bilda det transitoriska lager, hvaraf man 
endast ser rester vid de inre väggarne af den mera mogna frukten (i fig. 3). 

Tab. XXI. RHIZOPHYLLEZE. 

Ochtodes filiformis. 

Vexten i naturlig storlek. 
Del af en öfre gren, svagt förstorad. 
Tvärsnilt af en yngre gren; 1 midten synes den axila tråd, som genomlöper yngre delar och der 
uppbär de verticalt utgående trådar, hvilka här bilda det yttre lagret. 
Del af ett sådant genomsnitt af en något äldre gren. De verticala trådarnes inre leder hafva svällt 
betydligt ut och bilda nu större rundadt kantiga celler, som tydligt skilja sig ifrån det corticala 
lagrets trådar. 
Genomsnitt af nedre delen af en gren, der förändringarne äro tydligare genomförde; cortical-lagret 
består af kortare trådar; den ursprungliga axila cellraden är knapt urskiljbar; uti den mycket ge- 
latinösa bålen synas alla de inre cellernes ombildning vara ett medel att åt den gifva mera sam- 
manhållning och styrka. 
Gren med cystocarpier i olika stadier af utveckling, svagare förstorad. Frukterne utskjuta lateralt 
ifrån grenarnes sidor, ofta flera tätt intill hvarandra, såsom små nematheciösa utvexter; i det dessa 
hvar för sig förstoras sammansmälta ofta flera, och frukten får sålunda utseendet att utgöras af 
flera lober. I den mån frukten blir äldre, skiljer sig pericarpiet, såsom en ljusare kant utikring 
en inre mörkare nucleus. 
Tvärsnitt af en gren med derifrån utskjutande frukt. Uti den sterila hälften af grenen igenkänner 
man samma structur som i den yngre sterila grenen (fig. 3); den andra fertila hälftens trådar 
hafva efter en stark tillvext ombildats till frukt. Emellan den sterila och fertila hälften igenfinnes 
äpnu genomsnittet af den axila tråden. Uti den genomskurna frukten kan man urskilja delar af 
3:ne sammansmältande frukter; der de närmat sig hvarandra är pericarpii-väggens radierande trådar 
(vid 2) starkare utvecklade; vid y äro delar af sidofrukterne genom snittet bortskurne. Afven 
den medlersta helt genomskurna frukten är sammansatt af flera särskilda fertila lober, mellan 
hvilka sterila trådar utlöpa i radiens riktning. I det dessa sterila trådar ofvanom nuclei starkare 
förgrenas och grenarne böja sig bågformigt convergerande mot hvarandra, synas de bilda och upp- 
bära pericarpiets hvälfda tak. Något carpostomium synes icke förekomma, och torde knappast be- 
höfvas för att lemna utgång åt gemmidierne genom det slemmiga pericarpiets löst hopfogade väf- 
nad. Sjelfve nuclei äro relativt mycket stora och synas bestå af en oräknelig mängd till utseendet 
oordnade gemmidier, hvilka ligga sammanbäddade uti och omgifna af ett slemmigt hylle. Hvarje 
nucleus synes uppbäras af några starkare trådstammar. 
a. Del af en mycket ung frukt. Nedtill synes en bit af en fertil trådstam i längd-direction; de 
närmast derintill belägna cellerne (vid v) syntes på väg att öfvergå till något slags placentariska 
celler, med utdragna spetsar sins emellan sammanbundne, och innehållande ett grå-gult endochrom 
— möjligen sednare utgörande placentariska stammar inom nucleus. Från dessa anastomoserande 
celler utgå mindre trådknippen, bestående i detta stadium dels af sterila trådar (vid x), som upp- 
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till med kortare leder förenas med pericarpiet, dels af dervid fästa grenar (vid y), hvilkas leder börjat 
delas och torde utgöra anlag till särskilda nucleoli; i det allt flera sådane grenar utskjuta och 
ombildas, torde trådknippet i sin helhet eller till större del ombildas och öfvergå till större nuclei. 
b. Några längre utvecklade, men ännu unga lober af en halfmogen nucleus. 
c. Några af de sterila trådarnes yttersta förgreningar, som bilda den yttre pericarpii-väggen; de 
yttersta lederne voro här större, rundade, och visade sig såsom moderceller ofta delade, delarne 
sannolikt sednare skjutande ut och bilda de yttersta, ofta likasom i grupper radierande tråd- 
spetsarne. 

Desmia coccinea. 

Tvärsnitt af en frukt, och den gren, från hvars ena sida frukten utskjutit; frukten tydligen bildad 
efter samma typ som hos Ochtodes. 
Ett af de fertila knippena, tydligen sammansatt af olika lober; nedtill synas det till frukt ombil- 
dade trådknippets nedre leder utgöra de stammar, som uppbära hela (den sammansatta) nucleus. 

Vid &z en af de sterila — olika nuclei särskiljande trådarne — som likasom en bractea jemväl 
utgår på sidan af den nedersta stamcellen. 

Tab. XXIII. RHODOPHYLLEAE. 

Rhodophyllis Goodwiniz. 

Del af vexten i naturlig storlek; de mörka punkter, som här och hvar äro synliga längs kanterne, 
motsvara de relativt små frukterne. 
Del af en lacinia, svagare förstorad. Man ser några af de 1 kanten fästade frukterne. Uti det 
inre äro svagt antydda nerv-förgreningar synliga. 
Ofversta delen af en mindre lacinia, något starkare förstorad, för att visa ytans utseende utifrån; 
längs åt kanterne synes det genomskinliga slemlager, hvilket som en tunn hinna synes omgifva 
alla vextens yngre delar. 
Genomsnitt af ett halfmoget cystocarpium, taget så att fruktens fäste (i kanten af en lacinia) 
blifvit på längden genomskuret. Ett tunnt knippe af de trådar, som utvändigt äro synliga, såsom 
bålens äldre delar genomlöpande nervförgreningar, synas ingå 1 frukten, och jemte det inre lagrets 
något större celler bilda nucleus och dess närmast omgifvande trådar. Pericarpiets yttre lager ut- 
göres här (likasom hos BRhod. Hypneoides Harv. Phyc. austr. tab. 199) öfverallt af utåt radierande 
perlbandslika trådar — i motsats till hvad som är förhållandet hos flertalet Rhodophyllis-arter, der 
pericarpiet endast på ett ställe (motsvarande carpostomiet) består af radierande trådar. I midten 
af nucleus synas några placentariska stammar, hvilkas leder innehålla ett rikligare endochromj; 
från dessa stammar utgå dels knippen af de gemmidii-bildande trådarne ännu i yngre tillstånd, 
dels de sterila trådar, som utlöpa mellan olika nucleoli och skilja dessa ifrån hvarandra. 
Liknande genomsnitt af en nästan mogen frukt. Den i centrum af frukten likasom upphängda 
nueleus består af talrika nucleoli, radierande nästan lika åt alla sidor. De i yngre tillstånd så- 
som knippen af perlbandslika trådar förekommande anlagen till nucleoli, hafva under fortsatt del- 
ning i olika riktningar svällt ut och förekomma nu såsom lober af mera obestämd form med oord- 
nade gemmidier sammanbäddade uti och omslutne af en genomskinlig gelatina. De sterila trå- 
darne hafva, der de utlöpa mellan nucleoli, utdragits till längre och finare leder. 
Del af en nucleolus med omgifvande sterila trådar ur en mogen frukt. 
Genomsnitt af en mycket ung frukt, i hvilken hela den inre väfnaden syntes utgöras af mycket 
små rundade celler, sins emellan förenade medelst utdragna spetsar; under fruktens vidare utveck- 
ling torde dessa celler på alla sidor dragas ut i radiens riktning och bilda de sterila trådar, som 
i den äldre frukten omgifva nucleus. Mellan de små cellerne förekomma några större, försedda 
med ett rikligare endochrom, jemväl sins emellan förenade genom utdragna spetsar, hvilka torde 
motsvara de inre placentariska trådar, som i den mera utvecklade frukten uppbära särskilda nu- 
cleoli. De yttersta af dessa hafva svällt mera ut och börjat delas i dotterceller, som sednare vid 

fruktens åt alla håll tilltagande storlek, torde jemväl utdragas i radiens riktning och förekomma 
som knippen af trådar. (Det här afbildade utvecklingsstadiet torde motsvara det på Tab. XX. fig. 5 
hos Hymenocladia lanceolata afbildade; men der öfvergå de små, fruktens tomrum likasom utfyl- 
lande cellerne till ett transitoriskt lager, deraf endast rester förekomma 1 den mognande frukten; 
hos BRhodophyllis Goodwinie ombildas de små cellerne i fyllnadslagret till de sterila trådar, som 
sammanhålla det lösare sammanfogade pericarpiets yttre delar. 
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Tab. XXIII. SPHAZEROCOCCOIDELE (Phacelocarpee—Melanthaliece). 

Fig. 1—4. Phacelocarpus apodus. 

Fig. 
Fig. do 

Gren af vexten i naturlig storlek. 
Mindre gren, svagt förstorad. Tänderne eller lacmierne (”bladen”) på den likasom vingkantade 
rachis anläggas och framskjuta alternerande i grenspetsen. Midt emot ett blad framkommer något 
sednare anlaget till en gren; i den yngsta grenspetsen, nedanför det tredje bladet, har jag sett an- 
laget till en gren under form af en enda, utskjutande cell; det näst öfversta grenanlaget bestod 
af 2:ne öfver hvarandra stälda celler. Men utvecklingen af de flesta grenanlagen afstadnar snart 
och bladen kunna då synas, utan afbrott af grenar, alternerande följa på hvarandra. Sednare kan 
utvecklingen återupptagas af ett grenanlag för att antingen utvexa till en större gren, eller om- 
bildas till en frukt. På rikt fruktbärande exemplar kunna således talrika grenanlag hafva kommit 
till utveckling. Frukternes plats midt emot ett blad är således en följd af grenanlagens ställning. 
Del af ett längdsnitt från en yngre stam. I midten synas några af den axila stamtrådens leder; 
de synas medelst en bred töpfelgång genom diaphragmat stå 1 förbindelse med hvarandra. Ifrån 
ledernes öfre ända utgå knippen af förgrenade Callithamnii-lika trådar, hvilka bilda de yttre lagren 
i den öfversta delen af stammen; i den något äldre svälla de medlersta lederne af dessa trådar 
mera ut och bilda mera rundade celler (de öfre och yttersta af de på figuren tecknade) och öfvergå 
sednare, men snart, till det intermediära lager af stora och oordnade celler, som förekommer i alla 
äldre delar (jemför fig. 4). De callithamnii-lika trådarnes yttersta förgreningar (hvilka på fig. 3 
icke blifvit tecknade) utgöra det corticala lagrets knippen, som under utvecklingen icke synas 
undergå någon formförändring. Jemte de från den axila trådens leder utgående, uppåt tillvexande 
grenknippena, synas andra trådar framkomma vid deras fotled (likasom här och hvar från andra 
leders nedre ända), hvilka genast taga en riktning nedåt och synas bestå af en något fastare och 
tjockare yttermembran, med ett inre pigment som har utseende af att vara afdeladt i längre leder. 
I äldre delar blifva dessa nedåt vexande trådar talrikare och bilda här det mägtiga lager af trådar, 
som omgifver den axila cellraden. De motsvara utan tvifvel de ”hyphalika” trådarne hos Steno- 
eladia och Areschougia. 
Längdsnitt, fördt så att det på längden genomskurit så väl fruktstjelken, som det uppåt (emot 
endera paginalsidan) vända, nästan apothecii-lika och vidöppna cystocarpiet. De lager som bilda 
pericarpiet (excipulum) äro tydligen fortsättningar af de lager, hvaraf den sterila delen (frukt- 
stjelken) sammansättes och för hvilkas successiva utveckling (under fig. 3) förut redogjordes. Snittet 
har fullständigt blottat den axila tråden och visar att hela nucleus utgår ifrån dennas öfversta, till 
en mägtig placenta ombildade del. De relativt mycket långa och talrika gemmidii-bildande trå- 
darne utgöra, som det synes, ett enda mägtigt knippe. I stället för den trånga kanal, som bildar 
andra frukters carpostomium, synes den mognande frukten hos Phacelocarpus vara vidöppen, och 
de pericarpiets inre sidor beklädande fina trådarne böja sig (redan längre ned under nucleus) båg- 
formigt inåt, likasom de carpostomiet begränsande trådarne 1 andra frukter med sina mera fria 
spetsar bekläda äfven inre delar af carpostomii-väggen. 

Phacelocarpus alatus. 

Gemmidii-trådar 1 olika stadier af utveckling. Uti figuren till höger synas några af de cellrader, af 
hvilka nucleus i yngre tillstånd (efter hvad jag antagit) är sammansatt. Hela det stora vigglika 
knippet af de från placentan utgående trådarne utgöres nemligen här af tätt intill hvarandra stälda 
cellrader, 1 hvilkas, nästan regelbundna zoner bildande leder ett tydligen begränsadt rundadt eller aflångt 
endochrom förefinnes. De olika trådarnes midt för hvarandra stälda leder äro mera utvidgade och 
utbildade i den öfversta zonen, och blifva inåt och nedåt mot basen af nucleus successivt mindre. 
Utanför den öfversta zonen har jag stundom (hos Phac. Labillardieri) sett ett lager af fastare ge- 
latina omsluta hela nucleus. Vid snitt med en slöare knif har jag sett endochromerne inom de 
öfre zonerne utträngda ur sina celler. 

Uti figuren till venster synas några af de gemmidii-bildande trådarne ur en (som jag an- 
tagit) nära mogen nucleus. Trådarne äro här betydligt längre och sammansättas af mycket tal- 
rikare leder; de nedre lederne äro tunnare och cylindriska, de öfre tillrundade, och allt större i de 
yttersta zonerne. I det endochromerne här svälla betydligt ut, synas de successivt öfvergå till ra- 
dade gemmidier; och i den mån de öfversta ledernes membraner öfvergå till gelatina, torde de 
mogna gemmidierne synas likasom inbäddade i denna, stundom bildande oordnade klumpar innan 
de afsöndras från frukten. 
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Fig. 6—7. Phacelocarpus apoduss. 

Fig. 6. Längdsnitt af en spheerosporfrukt; fruktens yttre yta är något ojemn, likasom af obetydligt ut- 

skjutande lober. Utgående ifrån fruktstjelken, synes ett knippe af inre trådar dels genomgå fruk- 
ten på längden, dels utsända förgreningar till de olika loberne. 

Fig. 7. Fragment af samma snitt, något starkare förstoradt. Ett knippe af de inre trådarne utgår till 
hvarje af de öfver ytan svagt höjda loberne; knippets öfversta qvastlikt radierande corticala 
trådar bilda de yttre svaga upphöjningarne på ytan. Kunippets nedre laterala förgreningar böja 
sig bågformigt åt sidorne, och deras spetsar ombildas till zonat delade spherosporer. Uti knip- 
penas nedre hufvudgrenar torde ledernes endochromer småningom sammanflyta och likasom ofta i 
cystocarpiernes placenta bilda större oledade massor, utikring hvilka cellernes membraner slutligen 
synas oblitererade. c 

Fig. 8—9. Nizymenia australis. 

Fig. 8. a. Verticalt genomsnitt af en mognande frukt. Det på ytan ojemna pericarpiet, som torde upp- 
komma af ett ombildadt blads mot hvarandra inböjda kanter, visar (vid cs) ett slags carpostomium 
mellan flera liksom mot hvarandra inböjda flikar. Från bottnen uppstiger en starkt utbildad pla- 
centa, sannolikt uppkommen af någon eller några det inre lagrets trådar, inom hvilkas ombildade 
och utsvällda leder endochromerne på vanligt sätt förenats till en sammanhängande massa, som 
slutligen saknar yttre membran. Utikring nucleus förefinnes ett lager af mindre och rundade ceiler, 
som synas vara af transitorisk natur, och motsvara det stratum circumnucleare som ofvanför (Tab. 

XVIII) blifvit beskrifvet hos Areschougia, och i hvars celler ofta ett starkt färgadt endochrom före- 
finnes. Sjelfva nucleus utgöres af ett mägtigt knippe af utåt och uppåt radierande trådar, hvilka 
i olika utvecklingsstadier förete nästan samma förändringar som hos Phacelocarpus. Uti yngre 
tillstånd synas de ligga tätare pressade mot hvarandra och liksom ordnade i zoner. 
b visar några af gemmidii-trådarne mera förlängda. De yttre rundadt kantiga cellerne tillhöra 
stratum circumnucleare; några af dessa såg jag tydligare delade, andra som syntes på väg att 
upplösas. 

Fig. 9. Fragment af det inre lagret ur ett mycket ungt blad i längdsnitt. Det inre lagret utgöres af le- 
dade trådar, hvilka äro mera cylindriska och tätare 1 den axila delen, men blifva glesare och mera 

anastomoserande medelst utdragna spetsar, der de närma sig det intermediära lagrets rundade och 
oordnade celler. Från de anastomoserande och ledade trådarne synas här och hvar utgå något 
finare trådar, hvilka inom en relativt tjockare yttermembran omsluta ett mycket trångt inre rör. 
Dessa trådar synas motsvara de hyphalika trådarne hos Stenocladia, Areschougia m. fl. Vid tillsats 
af jod blir skillnaden emellan de båda slagen trådar tydligare, 1 det endochromet blånar inom det 
ena slagets leder, men knapt märkbart förändras hos de hyphalika. 

Fig. 10—11. Melanthalia intermedia. 

Fig. 10. Genomsnitt af ett cystocarpium, som skurit frukten straxt på sidan om det upptill synliga carpo- 
stomiet (vid cs) och verticalt genomgått nucleus. Den ifrån fruktbottnen utgående, stora cellulösa 
placentan öfvergår upptill i ett mägtigt knippe af uppåt och utåt radierande trådar. 

Fig. 11 visar några af de gemmidii-bildande trådarne, tydligare utförde. De äro nedtill förgrenade och 
väl äfven sparsamt anastomoserande, med längre och cylindriska led; upptill öfvergå de till nästan 
enkla trådar, bestående af långa rader af tillrundade led. TI det de öfversta af dessa svälla mera 
ut, ombildas de till aflångt rundade gemmidier. 

Tab. XXIV. SPH/EROCOCCOIDEZE (Gracilariee). 

Fig. 1—6. Gracilaria flagellifera. 

Fig. 1. Vexten i naturlig storlek; sphaerosporbärande exemplar. 
Fig. 2. Stam med cystocarpbärande grenar. 
Fig. 3. Del af ett längdsnitt, utvisande cellernes form i det inre och yttre lagret. 
Fig. 4. a. Tvärsnitt genom bålen, som derjemte genomgår det vidsittande cystocarpiet på längden, så att 

carpostomiet synes såsom en öppen kanal. Det starkt utvecklade pericarpiets inre lager utgöres af 
flera concentriska rader af celler, som äro sträckta i tangential riktning och sins emellan förenade 
genom mycket tydliga täpfelgångar; det yttre lagret utgöres af verticalt utgående cellrader, något 
starkare utvecklade än i bålen. Den stora från fruktens botten uppstigande placentan består af 
mindre celler, som äro stälda intill hvarandra och något förlängda i fruktens längd-riktning. Mot 
peripherien öfvergå de i gemmidii-trådarnes något glesare stälda, uppåt och utåt radierande knippen. 
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65. Delar af det subhymeniala lager, som utåt bekläder placentan och bildar gränsen emellan pla- 
centans inre tätare och fastare förenade celler och gemmidii-trådarnes knippen. Cellerne i detta 
subhymeniala lager (vid p) äro glesare stälda, men sins emellan förenade genom anastomoser 
(täpfelgångarnes utdragne spetsar), och deras yttre membran föga synlig, om icke helt och hållet 
borta — såsom ofta är fallet hos de placentariska celler, som tyckas egentligen nära nucleus. I 
det dessa subhymeniala celler skjuta på vissa ställen mera ut, likasom bildande särskilda yttre 
flikar, som närma sig pericarpiet, på andra äro kortare, blir placentans yta ojemn, delad likasom 
i höjder och fördjupningar, hvarigenom det mellan pericarpiets innervägg och placentan befintliga 
rummet i yngre tillstånd (och i synnerhet hos några arter af slägtet) DL likasom afdeladt. I den 

mån det subhymeniala lagrets celler förbrukas, torde närmaste lager af den stora placentans celler 
ombildas och nya gemmidii- trådar derifrån utskjuta, så att i äldre frukter placentan torde blifva 
allt mindre. Gemmidii-trådarne (vid fg) bestå af kortare knippen af perlbandslika förgrenade 
trådar, hvilkas leder torde öfvergå till mogna gemmidier uppifrån nedåt; här och hvar (vid mm) 

synas moderceller med klumpvis förenade dotterceller, hvilka sednare torde skjuta ut till nya knip- 
pen af radade leder. De 3 här afbildade fragmenterne äro tagne från olika delar af placentan; 
det till venster ifrån dess nedersta, bottnen närmaste del, det till höger från den öfversta delen. 

ce. Delade moderceller (vid m) och moget gemmidium (vid g). 

Del af pericarpiet i tunnt genomsnitt, tydligare visande cellernes anordning 1 de olika lagren. 
Genomsnitt af en spharospor-bärande gren; de cruciat delade sphaerosporerne ligga spridda mellan 
det i öfrigt oförändrade corticala lagrets celler. 

Tylotus obtusatus. (Curdiea obtusata Harv. Phyc. austr. tab. 210.) 

Genomsnitt af bålen och det ifrån dess ena paginal-sida utgående, likasom nedtryckta och utplat- 
tade cystocarpiet, i ett mera framskridet tillstånd. Pericarpiet utgöres nu nästan endast af det 
corticala lagrets knippen af perlbandslika trådar; mellan de öfversta af dessa synes carpostomiet. 
Den öfver fruktbottnen svagt upphöjda placentan skjuter tydligare än hos de flesta arter af Gra- 
cilaria ut i framstående flikar, hvilka (i fruktens yngre tillstånd) sammanbindas med pericarpiets 
hvälfda tak, så att emellan dessa, frukten afdelande väggar, uppstå likasom urholkade partier 
(erypter), som upptaga gemmidii-trådarne. Väggarne, som utlöpa och förenas med pericarpiet, ut- 
göras af en enda eller några få rader tätare intill hvarandra stälda celler (eller trådar), som på 

insidan (mot crypterne) beklädas af det subhymeniala lagrets glesare och medelst utdragna spetsar 
anastomoserande celler. Sednare synas väggarne upptill försvimna och nya crypter, alternerande 
med de först anlagde, uppstå i det placentariska bottenlagret. På figuren synas således likasom 
2:ne våningar af öfver hvarandra stälda crypter, och den fertila bottendelen här fullkomligt skiljd 
ifrån pericarpiets öfre hvälfda del. 
a. Tunnt genomsnitt af en crypta, visande en rad af det subhymeniala lagrets trådar, hvilka i 
sednare utvecklingsstadier af frukten bilda mellanväggen, med derifrån åt olika erypter utgående 
knippen af gemmidii-trådar. 
b. Ett sådant mindre knippe, visande nogare trådarnes form och gemmidiernes utbildning i de 
successivt nedåt mognande lederne. 

Tab. XXV. SPHAEROCOCCOIDEZE (Sphaerococcece). 

Stenocladia Sonderiana. 

Vexten i naturlig storlek; på den nedersta stora grenen synas talrika ifrån kanterne utgående, nä- 
stan klotrunda cystocarpier. 
Del af ett tunnt tvärsnitt genom medlersta tillrundade delen af den tveeggade bålen. Man ser 
innerst i midten den axila tråd, som genomgår bålen, i tvärsnitt. Utanför den förekommer ett 
mägtigt lager (vid Ah) af hvarandra i olika riktningar korsande trådar, hvilka inom en relativt 
tjock och fast membran omsluta ett mycket finare rör, fyldt af ett mörkare pigment. Dessa, som 
Jag kallat ”hyphalika” trådar, synas här fullkomligt oledade och motsvara utan tvifvel dylika trådar 
hos Areschougia m. fl. Utanför dessa, det inre lagrets trådar, förekommer ett mägtigt lager af 
rundade celler, hvilka synas mera oordnade (vid im). Ytterst förekommer det corticala lagrets ver- 
ticalt utgående perlbandslika trådar (vid c). 

Fragment af ett tunnt längdsnitt, straxt nedanför spetsen af en yngre gren. Vid (ax) synas några 
af den axila trådens leder. vid hvilkas öfre ända motsittande (Cller Ventielllerd) callithamnii- Jika 

grenar utgå uppåt och utåt mot peripherien af bålen; grenarne sammansättas åter på liknande 

E. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd. 15, N:o 6. 24 
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sätt. Deras leder äro nedtill cylindriska, hvardera med sitt endochrom af liknande form; men 

snart börja lederne svälla ut och bilda kortare nästan klotrunda led, med ett i midten samladt 
rundare endochrom. I det dessa leder (vid im) svälla allt mera ut, närma de sig mera hvarandra, 

och likasom trängda ur sitt radade läge öfvergå de i äldre delar till det intermediära lagrets stora 
och till utseendet oordnade celler (im 1 fig. 2). De uppåt utgående grenarnes yttersta delar (som 
på figuren uteslutits) bilda det corticala lagrets perlbandslika trådar. Vid basen af den från den 
axila trådens nedre led uppåt utgående grenen framkommer en annan tråd, som straxt vid sin 
utgångspunkt böjer sig och synbarligen vexer nedåt; den visar närmast basen några korta, föga 
utsvällda led, men öfvergår derefter till en oledad tråd, som utmärker sig genom sin tjocka och 
fasta membran och sitt trånga inre rör, upptaget af ett mörkare pigment. Nedtill afslutas tråden 
af en trubbigare ända, ofvanför hvilken det inre röret synes afslutadt. Den nedre delen af denna 
tråd motsvarar fullkomligt de byphalika trådarne, hvilka i alla äldre delar af vexten bilda det mäg- 
tiga inre lager, som omgifver den axila tråden. Vid de öfre i snittet blottade, uppåt ifrån den 
axila tråden utgående grenarne hade ännu inga af de hyphalika trådarne kommit till utveckling. 
De framkomma således icke i samband med det uppåt sig utvecklande systemets elementer, utan 
äro en sednare bildning och blifva allt starkare utvecklade i nedre och äldre delar. 

Fig. 4. Genomsnitt af ett cystocarpium, som gått snedt öfver frukten, så att dels den axila tuben, dels 
den carpostomiet motsvarande öppningen blifvit snedt öfverskurne; af de till pericarpiet utlöpande 
sterila trådarne synas några på tvären genomskurne; af andra synas större och mindre på läng- 
den blottade bitar. Inom den stora centrala nucleus synas gemmidii-trådarne radiera utåt i alla 
riktningar. 

Fig. 5—6. Yngre och äldre gemmidii-trådar ifrån det mognande cystocarpiet. 
Fig. 7. Mindre del af ett tunnt längdsnitt af frukten. Vid ax synes en del af den i frukten ingående 
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axila tråden, hvars leder blifvit betydligt förkortade och utskjuta grenar i olika riktningar; nederst 
till venster synes nedersta delen af en af de sterila trådar, som utlöpa till pericarpiet; högre upp 
synes en del af ett fertilt knippe, med nedtill cylindriska, upptill rundade led (vid fg), utgörande 
den öfre delen af de gemmidii-bildande trådarne (ännu i yngre tillstånd). 

8. Ofre delen af en af de sterila trådarne; nedtill med cylindriska led, så länge de utlöpa emellan 
"nucleus och pericarpiet (vid fs); upptill med förkortade och tillrundade led, sådane de ingå uti 
och utgöra delar af pericarpiet (vid pc). 

Tab. XXVI. SPHAZEROCOCCEE—-DELESSERIEZE. 

. Spherococcus coronopifolius. 

1. Verticalt genomsnitt af cystocarpiet, som gått utanför den axila delen oah således icke visar hvar- 
ken placentans inre del eller carpostomiet. (Figuren copierad från KärzinGs Phyc. Tab. 61. I. fig. 7.) 

2. Del af ett dylikt snitt, visande nedtill några af det subhymeniala lagrets sins emellan genom ut- 
dragna spetsar anastomoserande celler, med knapt synlig yttermembran. Från dessa synas utgå 
dels ett sterilt knippe af trådar, hvilkas yttersta och öfre del ingår uti och bildar en del af peri- 
carpiets yttre lager, dels några knippen af de fertila trådarne, som nedtill äro nästan enkla, upp- 
till dichotoma. 
Några af de fertila trådarne (deras öfre del) med ett eller 2:ne mogna gemmidier i de terminala 
lederne. Det terminala ledet antager småningom en omvändt äggrund form och synes derefter 
ofta deladt genom ett transverselt diaphragma i ett öfre och ett undre led, som hvardera inne- 
håller sitt gemmidium. Till venster synes ett gemmidium som på objectglaset utträngt ur den i 
toppen genombrutna skiktade membranen. Straxt nedanför synes en annan tråd, på hvilken qvar- 
suto (efter föregående eruptioner) de likasom tvärt afskurna membranernes nedre delar, nästan er- 

indrande om de på Oedogonii-trådarne qvarsittande yttre membran-resterne. Det emitterade gem- 
midiet tillrundades snart; vid tillsats af en droppe syra, såg jag ytan blifva ojemn, sannolikt an- 
tydande att någon yttre membran ännu icke var bildad. Vid tillsats af Chl.-Z.-Jod såg jag de 
mogna gemmidierne blåna, medan endochromerne i gemmidii-trådarnes nedre leder och i det sub- 
hymeniala lagret blefvo ljusgula. 

(SG 

Diecranema Grevillei. (Jfr Harv. Phyc. austr. tab. 120.) 

4. Några af det inre lagrets, mera aflånga, genom anastomoser (täpfelrörens utdragne spetsar) sam- 
manbundne celler, under tryckning på täckglaset här mera utspärrade. 

. 9. Motsvarande celler af det subhymeniala lagrets yttre del, bärande ett par gemmidii-trådar, som 
äro klubblika, enkla och bestående af endast några få led, med ännu icke fullt moget gemmidium 
i toppledet. 
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Heringia mirabilis. 

Del af ett längdsnitt genom frukten. Vid p synes den tjocka placenta-stammen, med knapt någon 
yttre synlig membran, och sammansatt af några den axila trådens öfre leders sammansmältande 
endochromer; de härifrån utgående nätlikt sammanbundne grenarnes nedre delar visa enahanda 
sammansättning, under det deras öfre förgreningar öfvergå dels till knippen af fertila trådar (vid 
77), dels till sterila trådar, som der de utlöpa emellan de fertila knippena äro nästan enkla och 
ledade, men upptill, der de öfvergå till knippen i pericarpiet, ombildas till kortare och mera oord- 
nade celler (vid c). 

Fertila trådar med mognande gemmidier i de öfre lederne. 

Delesseria subcostata. 

Vexten i naturlig storlek, bärande spherosporer samlade i runda fläckar (sort). 
Ofre spetsen af en lacinia. 
Del af en äldre lacinia, med derpå utvecklade sphaerosporer. 
Tunnt tvärsnitt af en nedre del af bladet, som öfverskurit 2:ne af de till lacinierne utlöpande 

nervstammarne. Mellan dessa utgöres bladet af en enkel cellrad. Nervstammarne bestå efter olika 
ålder af ett olika antal celler; på bredden (i riktningen af bladets bredd) har jag räknat 5—9 

jemte hvarandra; i bladets tjocklek har jag sett 3—5 stå öfver och midt för hvarandra. I den 
medlersta raden, som syntes utgöra fortsättningen till bladskifvans enradiga celler, såg jag den 
medlersta cellen (med mera tillrundade kanter) omgifven af intercellulargångar, hvilka möjligen i 
äldre delar öfvergå till interstitial-celler. 

Delesseria Schousboei. 

Vexten i naturlig storlek. 
Ofre del af en lacinia, svagt förstorad. Spharosporernes sori bilda än skiljda, längs åt kanterne 
sträckta fläckar, än sammanfyta dessa till en enda. 
Del af en fruktbärande lacinia, med mognande sphierosporer. 
Tunnt tvärsnitt genom nedre delen af ett blad; närmast kanten utgöres bladet af en enda rad 
celler; innanför dessa synas 2:ne rader celler stälda öfver hvarandra (emellan bladytorne). Uti 
den medlersta delen, der den utvändigt mindre synliga costan förefinnes, har en inre rad af celler 
af annan form (interstitial-celler) tillkommit. 

länen IO-NG Öfre delar af en yngre lacinia, närmast spetsen (fig. 16) och något nedanför (fig. 17), sva- 
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gare förstorade. De till en början relativt små, nästan radade och rundade cellerne blifva längre 
ned större, rundadt kantiga och otydligare radade. 

Delesseria frondosa (Hemineura frondosa Harv. Ner. austr. tab. 45). 

Tunnt tvärsnitt af ett blad. I costa-regionen visar snittet 7 cellrader i riktning af bladets tjocklek; 
den medlersta i den axila cellraden omgifves af 4 tunnare intercellular-gångar (interstitial-celler); 
äfven de andra cellerne i den axila raden bafva något olika form och hafva sin längd-sträckning 
i riktningen af bladets bredd. Utanför costan finnes en rad större celler som bilda likasom midtel- 
linien ifrån kant till kant; det yttre lagrets celler äro ordnade i den inre delen af bladet i 
2:ne öfver hvarandra stälda rader; utåt motsvaras dessa äf en enda; närmast kanten visar genom- 
snittet en enda cellrad. 
Tunnt genomsnitt af ett mycket ungt cystocarpium. Bladets sammansättning af öfver hvarandra 
radade celler återfinnes äfven här, men vid pericarpiets höjning öfver fruktbottnen hafva cellraderne 
utdragits till trådar, hvars nedersta leder knapt sammanhänga med sina motsvarande cellrader i 
fruktbottnen. Dessa trådar bilda ett transitoriskt lager, hvaraf i den mogna frukten oftast väl en- 
dast rester förefinnas. Det synes vara några af dessa trådars nedre och inre leder, som förekomma 
betydligt förstorade och fylda med ett rikare endochrom. Sannolikt utgöra dessa moderceller för 
den sednare starkt utbildade placentan. Redan synes toppen af pericarpiet, med antydan af car- 
postomiet mellan de uppstigande cellraderne, skjuta betydligt fram; i den mogna frukten ombildas 
den anlagda keglan till en längre spets. Ur carpostomiets mynning har jag stundom sett en för- 
längd slemhylsa framskjuten. 
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Tab. XXVIIL. DELESSERIEZE. 

Nitophyllum litteratum. 

Vexten i naturlig storlek; den nedre delen genomkorsas af starka, nätlikt förenade nervstammar; 
upptill äro dessa tunnare och likasom försvinnande i det inre. 
Nedre delen af en lacinia, med utbildade rundade sori, sammanförde till rader mellan nervstam- 
marnes långsträckta maskor — svagt förstorad. 
Genomsnitt af den fertila bladfliken; bladets kanten närmaste celler äro sträckta i vertical riktning 

mot bladytorne; de inre äro hvardera delade 1 2:ne (mindre regelbundet än vanligt), som nu i sin 
längdriktning snarare äro parallela med paginalsidorne. Der snittet genomgår en sorus ser man 
bladet betydligt vidgadt i tjocklek; hvardera paginalsidan har sina sphaerosporer, som sins emellan 
åtskiljas af ett glest knippe mycket tunnare celler; och enahanda celler åtskilja de båda paginal- 
sidornes sori. Utåt mot den sterila bladkanten synas några af dessa celler inträngda mellan de 2 
rader af större celler, som här sammansätta laminan. Alla dessa finare, nästan trådlika celler torde 

utgöras af interstitial-celler. 
Genomsnitt af en ännu steril del af bladet. Mellan de 2:ne rader af större aflånga celler, som 
mot paginalsidorne utgöra de yttersta cellraderne, synas intercellular-gångar, hvilka sammanbindas 
genom utdragna spetsar, och sednare torde öfvergå till de på andra ställen förekommande inter- 
stitial-cellerne. 

Nitophyllum venosums. 

Genomsnitt af en äldre bladflik; cellerne närmast kanten äro ordnade i rader, som gå verticalt 

emot bladytorne. Uti de inåt följande äro de verticala raderne sneda och mera otydliga. 
Genomsnitt af cystocarpiet, svagare förstoradt. Den ena paginalsidan är föga förändrad; den öfre 
ombildad till ett öfver fruktens inre hvälfdt tak, som upptill öppnas uti ett tydligt carpostomium. 
Ofver fruktbottnen utbreder sig den stora greniga placentan, som med några nedåt gående grenar 
sammanbindes med ett i bottnen insänkt subhymenialt lager; under det andra uppåtgående grenar 
fortsättas af de gemmidii-bildande trådarne, hvilkas öfversta led successivt utbilda de mognande 
gemmidierne; de flesta af dessa bade här lossnat ifrån de genererande trådarne. 
Placentan (p) med tillhörande delar tydligare framstäld; den utgöres af en större sammanhängande 
massa, hvilken icke synes omgifven af någon yttre membran; dess nedåt utgående trådlika förgre- 
ningar sammanhänga tydligen med motsvarande endochrom-partier 1 det underliggande subhyme- 
niala lagrets celler, hvilka i sin ordning genom vidgade täpfelrör äro förenade med det dem när- 
mast underliggande cell-lagrets endochromer. Uppåt synes ett knippe gemmidii-trådar utgå; äfven 
i dessa synas de nedre ledernes endochromer sammanflyta. Det öfversta ledet omsluter ett nära 
moget gemmidium (g). 

Nitophyllum denticulatum. 

Det mycket unga pericarpiet sedt ofvanifrån, ännu blott svagt höjande sig öfver ytan. De coniskt 
utdragna, i en krets stälda cellerne lemna i midten ett mellanrum, som torde motsvara den blif- 

vande carpostomii-mynningen. Under de yttre pericarpii cellerne blefvo 3:ne aflånga mörkare celler 
vid olika inställning synliga, hvilka torde varit ur-moderceller till placentan. 
Genomsnitt af ett ännu ungt cystocarpium; öfver bottenplanet har dess innersta lager svällt ut till 
en rad (till ett plan) af runda celler, som märkbart skilja sig ifrån de andra lagren; endochromet 

i dessa celler är rikligare, och medelst täpfelrör förenas olika cellers endochromer. Genom utsväll- 
ningen tyckas de centrala cellerne skjutas uppåt och bilda möjligen de första anlagen till placentan. 
Membranerne kring dessa celler synas tunna och genomskinliga, likasom de voro stadde i upplös- 
ning, och kring en af de medlersta syntes membranen redan saknas. 
Några af de uppskjutne cellerne, sedda ofvanifrån; dessas sammansmältande endochrom-partier torde 
ombildas till den stora öfver bottenplanet utbredda placentan. 
Mycket ungt knippe af gemmidii-trådar. 
Ofre delen af ett par gemmidii-trådar. Ifrån den ena, blåslikt uttänjda toppcellen, synes ett gem- 
midium hålla på att tränga ut genom den vidgade membranen. TI några af de nedre cellerne 
synes endochromet deladt, sannolikt för att sednare skjuta ut som särskilda toppceeller. 

Fig. 13. Nitophyllum Gunnianum. 

Genomsnitt af en äldre lacinias yttre del. 
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Tab. XXVIII. HELMINTHOCLADIACEASE. 

Gloiophlea Scinaioides. 

Del af vexten i naturlig storlek. 
Längdsnitt af en äldre gren, svagare förstoradt. Det axila, grenen på längden genomlöpande 
knippet (vid ax) består af a vanamolea korsande trådar; bågformigt, eller nästan verticalt mot 
peripherien utlöpa det axila knippets yttre förgreningar, uti sin inre del (vid 7) bestående af lik- 
nande, något glesare trådar; 1 sin yttre del (vid e) bildande det corticala lagrets knippen af star- 
kare förgrenade perlbandslika trådar. Innanför det corticala lagrets knippen har snittet genomgått 
ett bälte af longitudinelt utlöpande trådar (vid 4); dessa äro oledade och synas motsvara de hypha- 

lika trådar, som förekomma hos flera andra slägten (Stenocladia, Areschougia m. 11.). 
Del af samma snitt; (vid 2) synes en del af de verticala trådarne, upptill uppbärande ett af det 
cortieala lagrets knippen (vid c). Ifrån den inre trådens näst öfversta leder synas de hyphbalika 
trådarne (vid Ah) framkomma. 

Tvärsnitt af en öfre och yngre gren. Det axila knippet, de glesare stälda verticalt utgående inre 
trådarne, och det corticala lagrets knippen återfinnas här. Det i den äldre grenen innanför cor- 
tical-lagret befintliga bältet af longitudinelt utlöpande hypha-lika trådar har ännn icke kommit till 
märkbar utveckling. Snittet har blottat 2:ne cystocarpier, af hvilka det ena blifvit genomskuret så 
att carpostomiets kanal blifvit synlig. 
Del af samma snitt, starkare förstoradt; visande (vid ax) en af de verticala trådarnes öfre del, 

som består af långsträckta cylindriska led, hvilka upptill förgrena sig, hvardera grenen utlöpande 
till ett af det corticala lagrets knippen (vid c). 

Verticalt genomskuret cystocarpium. Nucleus omgifves af ett starkt utbildadt stratum circumnucleare, 
bestående af trådar som nedtill korsa hvarandra i olika riktningar, för att slutligen utlöpa till car- 
postomiet och mellan sina här mera rakt utlöpande spetsar bilda dess inre utförskanal. Nucleus 
består af ett mycket stort antal tätt intill hvarandra stälda gemmidier, omslutna af och inbäddade 
uti en pellucid gelatina. Vid /fg synas några af de nucleus bildande trådarnes ytterste leder, så 
vidt jag kunnat genom tryckning under täckglaset särskilja dem. 
Del af ett genomsnitt, som omde visa fruktanlaget i ett mycket tidigt stadium. Utaf de inre trå- 
darnes något utsvällda ändar (sannolikt MOtsvar ande dem som uppbära cortical-lagrets sterila knip- 

pen) synes ett slags placenta (vid p) uppkomma, ifrån hvilken ett knippe af fömbildade trådar 
utgår. De yttre och nedre af dessa hafva leder, som äro mindre afvikande ifrån det sterila cor- 
fon knippets; de öfre och inre bestå af vida finare trådar med förlängda led, hvilka sannolikt 
ombildas till den mogna frnktens stratum circumnueleare. Innerst i knippet såg jag några större 
och med rikligt endochrom försedda celler, hvilka sannolikt utgöra ur-modercellerne till nucleus. 
På olika ställen syntes mycket finare trådar (vid Ah) utgå, dels under form af mot peripherien ut- 
löpande blindändar, dels sammanbindande olika placentar-celler med hvarandra. Jag har antagit 
dessa trådar motsvara de hyphalika trådarne i de sterila delarne, ehuru de i fruktens närhet syntes 
sakna det inre rör med mörkare pigment, som 1 de förra förefinnes. Jag förmodar dessa trådar 
motsvara de ”tubes connecteurs”, som antagas hafva en vigtig role vid foecundationen. 

Helminthora divaricata. 

Tunnt längdsnitt af en öfre del af vexten, svagt förstoradt. Ifrån det axila knippet af i grenens 
längdriktning utlöpande trådar utgå det corticala lagrets verticala knippen, hvilka synas sparsam- 
mare sins emellan förenade af mycket finare trådar (vid h). 
Tunnt tvärsnitt, med trådarne skjutna mera 1 sär genom tryck på täckglaset. De inre hafva en 
tydligen större diameter med ett rikligare endochrom; de yttre (hyphalika trådar) omsluta inom 
en relativt fastare membran ett mycket trängre rör med ett föga märkbart mörkare pigment. 
Nedre del af ett af det corticala lagrets knippen. Vid ax ändan af en af det axila knippets båg- 
formigt utåtböjda trådar, öfvergående utåt i det corticala knippet af tätare förgrenade och med 
mera utsvällda leder bestående trådar (vid c). Ifrån olika ställen af knippets nedre leder utgå 
finare oledade hypha-lika trådar (vid Ah). Vid » synes en cell med i spetsen, såsom det synes, 

utskjutande nya celler, som jag skulle hafva antagit bilda anlaget till en ny gren i det corticala 
knippet (adventiv-gren). Måhända torde denna ha någon motsvarighet i de bildningar, som af 
BoRrRNET och THuRET Not. Algol. förklaras såsom procarpier hos Scinaja. 
Genomsnitt af ett fertilt grenknippe, omslutande en mognande nucleus. De nucleus nästan såsom 
ett involucrum omgifvande trådarne synas föga ombildade och äro sins emellan fria, men inbäd- 
dade i en rikligare gelatina (hos Gloiophlea ombildas de till ett särskildt stratum circumnucleare, 
hvars trådar kanske ännu mera sammanvexa hos Scinaja. 



190 
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Tunnt verticalt genomsnitt af en yngre nueleus. Vid ce synes en af det corticala lagrets trådar 
föga ombildad, motsvarande i den mognande frukten en af de uucleus omgifvande inre involucrala 
trådarne. Vid AA synes derifrån utgående en af de hyphalika trådarne; vid p synas några tätare 
sammanförde rundade celler, som torde motsvara det placentariska underlag, hvarpå den mera 
mogna nucleus synes hvila. Det inre knippet af mera ombildade trådar synes utgöra anlaget till 
sjelfva nucleus; till venster på figuren synas nägra knapt förgrenade trådar; de inre äro mera för- 
grenade och torde i sina utsvällande spetsar och allt tätare utbildade sidogrenar bära de egentliga 
anlagen till gemmidii-trådarne (vid fy). De nedre delarne (med mindre ombildade och cylindriska 
led) torde motsvara placentariska stammar, som väl till största delen sednare försvinna. 
Tunont genomsnitt af ett än yngre fruktanlag; vid c en af det corticala lagrets knapt förändrade 
trådar, utgående (jemte andra mycket finare) ifrån några knippets nedre och inre förgreningar; 
dessa bestående af korta och mera rundade led, som redan här synas mera närmade intill hvar- 
andra och torde motsvara det med p betecknade placentariska underlaget i fig. 10. Det af dem 
uppburna knippet af enkla fina cylindriska trådar motsvara väl det corticala sterila knippets in- 
nersta trådar, som här börjat ombildas och väl nu utgöra anlaget till delar af sjelfva nucleus. I 

i fig. 10 framställas. Ifrån de runda placentariska cellerne såg jag flera af de hyphalika trådarne 
(vid 4) utgå på olika ställen. 

Tab. XXIX. HELMINTHOCLADIACEAE—CHAETANGIESE—GELIDIEZE-—HYPNEACEZE. 

Fig. 1. Nemalion multifidum. 

Fig. 2—6. 

2. 

Digi: 

Fig. 9. 

a. Tunnt verticalt genomsnitt genom cystocarpiets nucleus. Snittet har blottat den axila cellrad, 
som uppbär nucleus och som i den odelade frukten nästan betäckes af dess nedåt utgående delar. 
Ifrån den axila cellradens öfversta leder utgå de starkt förgrenade gemmidii-trådarne uppåt, utåt 
och nedåt. 
b. Den mogna nucleus i momentet för gemmidiernes eruption. Ett och ett i sender af de gem- 
midii-bildande trådarnes yttersta, tätt packade led ser man höja sig öfver fruktens knottriga yta, i 
det ledets membran uttänjes till ett nästan rörlikt utsprång, som slutligen brister i den yttre 
ändan och det nu aflånga gemmidiet glider, eller nästan kastas elastiskt ut till ett kort afstånd 
utanför nucleus. Efter eruptionen synes den uttänjda membranen såsom en genomskinlig hylsa 
med cirkelrund öppning, men som snart sammanfaller och försvinner. De utkomne gemmidierne 
synas till en början sakna yttre membran och man ser dem då vexla form; men de antaga snart 
en bestämdare aflång form och i deras inre ser man en (till en börjau fri (?), snart väggfast) cell- 
kärna jemte en fläck af färgadt endochrom (utanför cellkärnan). Den ena, något spetsigare ändan 
(den mot hvilken cellkärnan är belägen) synes småningom ljusare och skjuter ut till rotända, som 
snart afskiljes genom ett diaphragma. Efter eruptionen af talrika gemmidier syntes fruktens utse- 

Aerotylus australis. 

a. Gren af vexten i naturlig storlek; de yttersta segmenterne synas på paginal-sidorne utsvällda 
till en nematheciös puta, i hvilken spharosporerne komma till utveckling. 
b. Fertil grenspets svagt förstorad. 
Tunnt genomsnitt af det fertila segmentet. Man ser några trådar af det inre lagrets nätlika väf- 
nad; utåt följer ett intermediärt lager af större rundadt-kantiga celler. Uti den nematheciösa delen 
har cortical-lagret blifvit starkare utveckladt, bärande, mellan sina förlängda trådar, spridda zonat 
delade sphaerosporer. 
Tunnt genomsnitt af det mogna, 1 frons nedsänkta cystocarpiet. På den ena, något mera öfver den 
inre frukten upphöjda paginalsidan är den yttre betäckningen (pericarpiet) genombruten och visar 
en större öppning. HEtt tydligt utbildadt stratum circumnucleare omgifver nucleus med inåt tätare 
hvarandra korsande trådar; utåt med mjukare slemmiga spetsar bilda dessa likasom en inre car- 
postomii-kanal, som skjuter fram inom den yttre vidare öppningen. Inom det näste af trådar, 
som bilda stratum circumnucleare, och som i mån af fruktens fortskridande utveckling synes allt- 
jemt tillvexa utåt, bildas i det inre en hålighet, som jemväl efter fruktens första mognad synes tilltaga 
i vidd. Ifrån den sålunda vidgade cryptans inre väggar (eller de dem bildande trådarne) skjuta 
från alla sidor gemmidii-trådarnes knippen inåt, convergerande mot den centrala delen. 
Del af ett längdsnitt, tydligare visande de sterila lagrens sammansättning (i yngre delar af bålen). 
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Del af ett snitt, genom en äldre frukt visande några af gemmidii-trådarnes knippen. De utgöras 
af långsträckta cylindriska ledade trådar, i hvilkas öfversta klubbformigt utsvällande leder ett enda 
gemmidium synes komma till utveckling. 

Gelidium cornewuwm. 

Tunvnt tvärsnitt genom den mogna frukten, som här likasom består af 2:ne frukthalfvor, hvilka, 
höjande sig midt emot hvarandra på de båda paginalsidorne, sins emellan åtskiljas genom en från 
den ena kanten till den andra gående mellanvägg; mellanväggen bildar sålunda för hvardera frukt- 
halfvan det placentariska bottenplan, derifrån dels gemmidii-trådarne utgå, dels mer eller mindre 
utvecklade sterila trådar, hvilka likasom uppbära det öfver hvardera frukthalfvan hvälfda pericar- 
piet. Det placentariska bottenlagret utgöres här, likasom hos många andra Florideer, af celler, 
hvilkas endochromer med utdragna spetsar sammanbindas med andras, under det de dem omgif- 
vande membranerne blifva mindre synliga. Pericarpiets inre lager, motsvarande cortical-lagrets inre 
i spetsar utdragne basal-celler, består af liknande celler. Emellan dessa de båda lagrens anasto- 
moserande celler synas talrika runda trådar genomskurna, hvilka i mellanrummen utlöpa i den 
fruktbildande grenens längdriktning. Dessa trådar utmärka sig genom sin tjocka och fasta membran, 
omslutande ett mycket trångt inre rör. Uti de yngre grenspetsar, i hvilka cystocarpierne komma till 
utveckling, äro dessa hyphalika trådar glesare, i äldre delar utgöra de hufvudmassan af de inre 
longitudinelt utlöpande trådar. som tätt packade synas bilda bålens inre lager. Snittet visar dessa 
talrikare i dissepimentet emellan de båda frukthalfvorne, och i kanterne, der dissepimentet sam- 
manbindes med pericarpiet. 
Del af ett mycket tunnt längdsnitt genom den öfversta delen af en yngre gren, der de samman- 
sättande elementerne endast utgöras af det adscenderande systemets delar, och utan spår till de 
hyphalika trådarne, som sednare nästan uteslutande upptaga det inre. Det inre lagrets trådar visa 
sig i snittet tydligt ledade, förgrenade och anastomoserande. De öfvergå utåt i det corticala la- 
grets knippen af perlbandslika trådar; basal-leden i dessa knippen utgöras af celler som äro ut- 
dragna 1 spetsar (samtliga dessa trådar omsluta inom en relativt tunnare membran ett starkare 
utbildadt endochrom). 

Suhria vittata. 

Gren af ett äldre knippe af gemmidii-trådar, hvilka här voro förlängda och starkt förgrenade. 

Rhododactylis rubra. 

Genomsnitt af den från sidan af en gren verticalt utskjutande frukten. (Fig. copierad ifrån HARVEYS 
Phyc. austr. tab. 280. fig. 4.) 
Tunnt längdsnitt af en frukt (sidosnitt utanför carpostomiet), efter tillsats af syra. Pericarpiet 

utgöres af flera concentriska rader af celler, deraf de yttersta äro mera rundade, och innehålla ett 

färgadt endochrom; utvändigt omgifves hela frukten af ett mägtigare lager af genomskinlig gela- 
tina. Det inre upptages af en nätformig väfnad af cylindriska (och anastomoserande) trådar; uti 
hvardera af dessas, likasom skiljda kamrar bildande, mellanrum synes en mindre nucleolus komma 
till utveckling. Hvarje nucleolus synes fästad vid en kort stjelk och synes uppkomma af ett litet 
knippe gemmidii-bildande trådar. 
a. En sådan yngre nucleolus sedd ifrån sidan. 
b. En äldre nucleolus, sedd uppifrån. Ofta trodde jag mig se knippets gemmidier i olika stadier 
af utveckling, med ett eller några större i midten, på sidorne omgifne af mindre. 

Hypnea seticulosa. 

Tunot genomsnitt af en nära mogen frukt, som sväller ut från sidan af en gren. Man ser nedtill 
(vid z) modergrenen genomskuren; och dess genomsnitt visar en central och 5 pericentriska större 
celler, omgifna af cortical-lagrets mindre. En af de pericentriska cellernes endochrom synes här 
genom utdragna spetsar (täpfelrör) sammanbundet med och likasom utgöra utgångspunkten för den 
nätlika väfnad, som utfyller den starkt utsvällda fruktens inre och som mot peripherien öfvergår 
och likasom uppbär det corticala lagrets rundade celler. Smårummen emellan det inre nätets 
trådar äro i fruktens centrala del upptagne af ett eller några få knippen af korta gemmidii-trådar 
(nucleoli), inom hvilkas yttersta päronformiga led, ett lika formadt gemmidium inom hvardera torde 
komma till utveckling. Fruktens yttersta rad af corticala celler äro något glesare sammanfogade, 
men sammanhållne af det relativt tjocka yttre lagret af gelatina. 
Betraktas pericarpiet under starkare förstoring ifrån ytan, så visar sig det slemmiga yttre hyllet 
genowmkorsadt af ytterst fina, likasom knutiga (ledade?), i tangentens riktning utlöpande trådar (fig. 
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14 a); betraktas pericarpiets yttre hylle i tvärsnitt, så ser man jemväl under starkare förstoring 
ytterst fina dichotomt grenade trådar genomgå det slemmiga yttre lagret och likasom utvändigt 
afslutas af en tillrundad spets (fig. 14 0). Måhända utgöra dessa trådar de yttersta förgreningarne 
af den inre nätformiga väfnaden, men då mycket finare och utlöpande, som det synes, alldeles 
oberoende af cortical-lagret. (Jag har icke på annat ställe sett något motsvarande till denna 
bildning.) 

Fig. 15. Fragment af ett längdsnitt som gått snedt genom fruktens nedersta och centrala del. Vid e synes 
den axila cellen och vid p 2:ne af de pericentriska. Det frukten utfyllande nätet synes här tyd- 
ligen utgå ifrån den axila cellens endochrom, som sammanbindes med endochromet inom de peri- 
centriska genom täpfelrörens utdragne spetsar och bildar således de placentariska stammar, derifrån 
nätets öfre anastomoserande celler utgå. 

Fig. 16. Egendomligt utbildade cellkärnor (?), liggande inbäddade i en duplicatur af cellväggen, ofvanför 
beskrifna pag. 42 i noten. 

Tab. XXX. HYPNEACEZA. 

1—28. Eetoelinium dentatum. 

Fig. 1. Vexten 1 naturlig storlek. 
Fig. 2. Tvärsnitt af en något äldre gren. Mellan de större celler, som omgifva den axila cellraden, finnes 

ett lager af interstitial-celler, som närmast torde öfverensstämma med de hos Callophyllis före- 
kommande. 

Fig. 3. Ofre gren, svagt förstorad. 
Fig. 4. Fragment af samma, visande (vid «) under grenklyftorne små nematheciösa fläckar, i hvilka sphae- 

rosporerne komma till utveckling. 
Fig. 5. Tvärsnitt genom den fertila grenen. På den nematheciösa sidan af grenen ser man cortical-lagret 

ombildadt till perlbandslika trådar, mellan hvilka de aflånga zonat delade spherosporerne ligga 
inbäddade. 

Fig. 6. Fertil grenspets af ett cystocarp-bärande exemplar i tunnt längdsnitt. Den under spetsen utsvällda 
grenens inre är deladt i talrika (här större) fruktrum, bildande sålunda en likasom af talrika nu- 

cleoli sammansatt nucleus. 
Fig. 7. Del af samma, starkare förstorad. Man ser ett af de inre och äldre stora fruktrummen, från hvars 

väggar utgå, convergerande mot fruktrummets inre, talrika knippen af gemmidii-trådar, inom hvilkas 
klubblikt utsvällda toppled gemmidierne komma till utveckling, ett inom hvarje. 

Fig. 8. Del af en yngre nucleus med smärre fruktrum och med ett (eller få) fertila knippen inom hvarje. 
Antagligen sammanflyta 1 den äldre frukten flera af de mindre rummen till ett större, som sålunda 
kommer att omsluta talrika gemmidii-knippen. 

Oo Mychodea membranacea. 

Fragment af cortical-lagret med ett derifrån utgående hår, hvars rot-cell synes motsvara en af cor- 
tical-lagrets inre celler med rikare endochrom. 

Tab. XXXI. SOLIERIEZE. 

1—3. Meristotheca Duchassaingii. 

Fig. 1. Del af vexten i naturlig storlek. 
Fig. 2. En mindre lacinia, svagt förstorad; från kanter och paginalsidor utgå talrika, med bred bas fä- 

stade, 1 kanter eller spetsar utlöpande mindre flikar. 
Fig. 3. ”Tunnt genomsnitt af en lacinia, starkare förstoradt. Mellan cortical-lagrets verticala trådar ligga 

spridda, cruciat delade spheerosporer. 

4—7. Meristotheca papulosa. 

Fig. 4. Tvärsnitt genom öfre delen af en mera mogen frukt, svagare förstoradt. Nucleus omgifves af ett 
starkt utveckladt stratum circumnucleare. Uti det imre synas flera kamrar, åtskiljda af det placen- 
tariska lagrets inre delar; ifrån dessa utgå gemmidii-trådarnes knippen, alla radierande inifrån utåt. 

Fig. 5. Fragment af ett längdsnitt, starkare förstoradt, bättre visande det nucleus närmast omgifvande la- 

grets structur, jemte del af det corticala lagret. 
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Del af ett tvärsnitt genom en nedre del af en yngre frukt, deri den inre väfnaden utgöres af kor- 
tare rundade celler, mellan hvilka mindre interstitial-celler kommit till utveckling.  Sins emellan 
sammankedjade med sina utdragna spetsar, öfvergå dessa utåt till det placentariska (subhymeniala) 
lager (vid pl) som bära gemmidii-trådarnes utåt radierande knippen (fg). De fertila rummen åt- 
skiljas sins emellan och begränsas utåt af en liknande nätformig cellväf, som sålunda utgör stra- 
tum circumnucleare. Hela denna bildning, likasom formen af de nätformigt förenade subhymeniala 
cellerne, torde antyda ett yngre stadium; sednare torde de subhymeniala cellerne utdragas till 
längre leder, hela lagret blifva tätare och då antaga den form som i fig. 4 angifves. Afven de 
fertila knippena torde derunder förlängas och blifva mera förgrenade. 
Gren af ett äldre knippe gemmidii-trådar från fruktens öfre del (fig. 4). (Endochromet i trådarnes 
näst öfversta led har ej blifvit på figuren antydt.) 

Caulacanthus spinellus (efter Nyzeländska exemplar). 

Längdsnitt af frukten, svagt förstoradt. Af den i flera stammar från fruktstjelken utgående pla- 
centan hafva ett par blifvit blottade genom snittet. Vid es synes carpostomiet knapt berördt. 
Ifrån placentans nedersta grenar utgå finare och glesare concentriskt kring nucleus utlöpande trådar 
(stratum circumnueleare), hvilka på figuren blifvit allt för svagt angifne. 
Mindre del af ett sådant snitt, starkare förstoradt. Vid p synes en gren af placentan, genom sin 
form antydande sin uppkomst af olika leder, hvars endochrom varit sammanbundne genom vidgade 
täpfelgångar och slutligen sammansmält till en sammanhängande massa, likasom några af de yt- 
tersta förgreningarne på placentan visa sig genom laterala utskott vara på väg att förenas med 
närmaste grenar. Ifrån placentans olika grenar utgå dels sterila trådar (vid fs) som uppbära pe- 
ricarpiets yttre lager och likasom åtskilja olika nucleoli från hvarandra, dels de fertila knippena 
(vid fg), i hvilkas klubbformigt utsvällda toppled gemmidierne komma till utveckling. Vid cs 
synes det icke genomskurna carpostomiets sannolikt närmaste cellrader. Innanför dessa såg jag 
ett par ledade trådar, möjligen (?) motsvarande öfversta grenar af stratum circumnucleare, som vid 
snittet blifvit frånskurne. 

Tab. XXXII. WRANGELIEZE—SPONGIOCARPEZE--LOMENTARIEE—CHONDRIEZE 

Fig. 1—2. 
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Fig. 5. 

Fig. 6. 

Bio. 

—RHODOMELEZ. 

Wrangelia velutina. 

Ofversta delen af en gren, med nedtill bortskurna verticilterade grenar, upptill bärande talrika 
gemmidier emellan förlängda små grenar (paranemata). Stammen är utvändigt beklädd af ett cor- 
tical-lager. (Fig. copierad ifrån Harveys Phyc. austr. tab. 46. fig. 3.) 
Del af ett längdsnitt genom frukten. Man ser den axila siphonen 1 stammen, hvars leder sam- 
manflyta medelst starkt utvecklade täpfelrör. Ifrån det nedre ledet utgår ett knippe af de fertila 
trådarne, hvars nedre leder sammanbindas på enahanda sätt (begynnande placenta-bildning); det 
vid basen i flera grenar delade knippets trådar öfvergå snart till långa enkla paranemata (deraf 
snittet bortskurit hela den öfre delen); mellan hvilka de klubbformigt utsvällda gemmidierne sitta 

fästade på en längre ledad stjelk (= en tråd, hvars öfversta led ombildas till gemmidium). 

Wrangelia setigera. 

Del af ett af de fertila knippena. Paranemata, här bestående af dichotoma trådar. Gemmidierne, 
sessila vid ett nedre led, synas motsvara en ombildad trådgren. 

Polyides lumbricalis. 

Tvärsnitt af bålen med derifrån utskjutande spongiola, svagt förstoradt. Mellan spongiolans ra- 
dierande trådar synas talrika nuclei utvecklade (Fig. copierad ifr. Grev, Alg. Brit. tab. XI. fig. 3). 
Tunnt genomsnitt af en icke fullt mogen nucleus; man ser gemmidierne bildas i de yttersta leden 
af korta förgrenade trådar, som sjelfva utgöra grenar till en placentarisk stamtråd. 
Den placentariska stammen med närmaste leder af de gemmidii-bildande trådarne ifrån en mogen 
nucleus. (Placenta-apparaten synes här bestå af olika cellers genom vidgade täöpfelgångar sam- 
manbundne endochrom-partier). 
Trådar ur en yngre spongiolas eruptiva lager, närmast ett eruptionsställe. Trådarne äro nedtill 
starkare förgrenade och bestå af korta utsvällda led; upptill förlängas några, blifva enklare och 

K. Vet. Akad. Handl. Bd. 15. N:o 6. 25 



Fig 

1 

nn: 

Fig. 

g. 13. 

. 14. 

ig. 15. 

o UC) 

ig. 20. 

J. G. AGARDH, FLORIDEERNES MORPHOLOGI. 

utgöras af längre cylindriska led (tills de någonstädes börja åter förgrenas och skjuta ut ett nytt 
knippe af kortare perlbandslika grenar). 
Ett dylikt knippe från en mycket ung spongiolas eruptiva lager; nedtill synes en af det inter- 
mediära lagrets i stammen stora celler; sjelfva spongiolans trådar utgöras af omvexlande enklare 
trådar (med förlänga led) och mera förgrenade, med nästan till knippen samlade grenar med kor- 
tare led; de förgrenade knippena komma således att stå öfver hvarandra i flera zoner. (Uti äldre 
spongiole&e försvinner detta utseende i det samtlige de tätt packade trådarnes leder blifva cylin- 
driska och mera förlängda.) Mellan de kortare grenarnes öfversta och näst öfversta knippen synas 
nya nuclei anlagde, ännu bestående af ett färre antal till utseendet mera oordnade moderceller. 
Lateralt knippe utgående ifrån en af de radierande trådarne i en äldre spongiolas yttersta sterila 
del, möjligen utgörande anlag till ett nytt knippe af korta perlbandslika trådar till skydd för en 
ny nucleus. 

Lomentaria Kaliformis. 

Det runda, likasom af ett yttre genomskinligt hylle omgifna cystocarpiet, utskjutande ifrån sidan 
af en gren, svagt förstoradt. (Fig. copierad ifr. Harv. Phyc. Br. tab. 145.) 
Del af nucleus, visande ett knippe af utåt radierande, relativt stora, klubbformigt utsvällda gemmi- 
dier. (Fig. copierad ifr. Harv. l. c. fig. 4.) 
Mycket ungt fruktanlag, ännu endast bildande en hemispherisk upphöjning på sidan af en gren. 
I den unga fruktens centrala del synes en stor placentar-cell, nedåt genom utdragna spetsar com- 
municerande med andra af liknande form, men mycket mindre; uppåt på liknande sätt förenad 
med en rad af celler, som torde ombildas till gemmidier. (I analogi med hvad som synes tyd- 
ligare hos andra, torde de nedre kantiga cellerne kunna antagas motsvara endochrom-partier, som 
sammanflyta genom vidgade täöpfelrör, och den stora centrala placentan hafva uppkommit genom 
flera sådanes redan försiggångna sammansmältning.) Pericarpiets mycket mindre celler hafva börjat 
ordna sig till de olika lager, som förekomma i den något äldre frukten. 
Något äldre fruktanlag. Den stora placentar-cellen har vidgat sig mera; de blifvande gemmidii- 
cellerne äro talrikare; pericarpii-cellerne synas något mera radade nedifrån mot pericarpiets topp. 
Genomsnitt af ett än äldre fruktanlag. De inre pericarpii-cellerne äro sträckta i riktningen af 
tangenten och nätlikt sammanbundna i flera concentriskt utlöpande rader; de yttre radiera utåt 
och bestå af glesare och mindre celler inbäddade i gelatina. Nucleus har blifvit genomskuren och 
visar ännu en större mera central placenta, omgifven af spridda mindre, ifrån hvilka tillhopa gem- 
midiernes moderceller synas radiera utåt i alla riktningar. Måhända kan det antagas att i den 
mån dessa tilltaga i storlek och innehåll blifva 'placentar-cellerne mindre; och likasom uttömda, 
genom förbrukningen af deras innehåll, synas de nästan försvunna 1 den mogna frukten. 
Pericarpiet af en mycket ung frukt, sedt uppifrån. Man ser det svagt öfver den fertila grenens/ 
yta sig höjande pericarpiet bestå likasom af trådar, radierande emot en central punkt, som sanno- 
likt vidgas genom pericarpiets utsvällning; denna punkt, hvilken utan tvifvel motsvarar andra 
frukters carpostomium, döljes måhända i den mogna frukten af den rikt utbildade gelatinan. De 
nu pericarpiets hvälfda tak bildande trådarne torde till en början vara enkla med perlbandslikt 
radade led. I det de nedre af dessa vidgas på bredden och delas, torde trådarne komma att synas 
nedtill bestå af parvis bredvid hvarandra stälda celler, men uppåt fortsättas af enkla cellrader. 

Laurencia pinnatifida. 

Yngre receptaculum, med en carpostomii-lik öppning i toppen, genom hvilken några antheridier 
synas utskjutna. 
Äldre receptaculum mera vidgadt på bredden och med vid öppning, nästan efterbildande ett ez- 
cipulum; med ifrån botten uppstigande mycket tätt packade antheridier. 
Antheridierne starkare förstorade. (Fig. 16—18 copierade ifrån Grev. Alg. Brit. tab. XIV. fig. 
00 AHA : 
Antheridium, som vid ett längdsnitt blifvit nedtill afskaladt, så att en inre axil cellrad blifvit 
delvis synlig. 
Tvärsnitt af ett antheridium. Några af de inre cellerne synas större och försedda med rikligare 
färgadt endochrom (kanske en axil, omgifven af 3:ne, men snittet icke fullt tydligt); ifrån dessa 
syntes utgå korta radierande trådar, bestående af ett par led; de yttersta leden omvändt äggformiga. 
Några af dessa antheridiets yttre led, tryckta under täckglaset och starkare förstorade. Det ena 
af dessa afslutas af en genomskinlig spets (månne den sammanfallna membranen, sedan anthe- 
rozoen derifrån utträngt?). Den öfversta möjligen utgörande den utträngda antherozoen, fastnad 
i det antheridiet omgifvande slemmet. Jag trodde mig derpå se 2:ne temligen tydliga mör- 
kare punkter. 
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Fig. 22. Cliftonxa pectinata. 

Tvenne af de knippevis från costan utgående stichidierne, motsvarande, som det synes, ett om- 
bildadt, i spetsen under utvecklingen imrulladt blad. 

Fig. 23. Polyzonia ovalifolia. 

Den något förstorade häftskifvan, utbredd och sedd från undre sidan. I midten synes emellan 
de båda hälfterne likasom en fördjupad ränna, hvilken torde omsluta ett tomrum, som möjligtvis 
bidrager att hålla häftskifvan fast vid underlaget. I det rottrådens ända blifvit utplattad till 
skifva, torde denna komma att bestå af en öfre och en undre membran, mellan hvilka de 1 fig. 

synliga trådlika bildningarne torde utgrena sig. Så väl af skifvans rundade omkrets, som efter 
analogi med andra rotbildningar, torde det vara sannolikt att dessa inre förgrenade trådar till- 
kommit sednare än den yttre, häfskifvans omkrets bestämmande membranen. 

Fig. 24. Polyzonia flaccida. 

Fig. 25—27. 
Pig. 25. 

Fig. 28—29. 
Fig. 28. 

Fig. 29. 

Steril gren med stichidium, utgående på samma sida från stammens näst öfre led. (Fig. copierad 
ifr. Harv. Phyc. austr. tab. 42 B.) 

Dasya coccinea. 

Del af stammen med dels en derifrån utgående sidogren, dels några sednarce tillkomna adventiva 
grenar (enkla och ofta motsatta de laterala plumule). Stammen är beklädd med ett yttre lager af 
pericentriska siphoner, mellan hvilkas vid knäna bildade intercellular-rum interstitial-celler tränga 
uppåt och nedåt, såsom kilar mellan siphonerne. Fragment af en fig. hos Kny Awillarknosp. Tab. 
Il, Sj 
Tvärsnitt genom en något äldre gren. Man ser i midten de öfver hvarandra stående centrala si- 
phonernes bottenmembraner, måhända trattlikt utdragna mot hvarandra. Utikring den axila sipho- 
nen synas 8, i snittet vigglika, pericentriska siphoner bilda det omgifvande lagret. Mellan flera 
af dessa synas interstitial-celler anlagda, hvilka som kilar tränga in mellan de pericentriska sipho- 
nerne och bilda något utanför dem ett nytt lager af celler. 
Del af placentan med derifrån utgående gemmidii-trådar. De rundade placentar-cellernes endo- 
chromer äro sammanbundne medelst täpfelrören genomgående utdragna spetsar. Mellan de run- 
dade cellerne synas tydliga intercellular-rum, här icke fylda med endochrom. De förlängda och 
greniga, samt väl äfven här och hvar anastomoserande gemmidii-trådarne, som nedtill utgöras 
af förlängda endochromer (hvilkas yttre membraner synas oblitererade) öfvergå upptill uti ledade 
trådar, 1 hvilkas klubblikt utsvällande toppled gemmidierne komma till utveckling. Efter gemmi- 
diernes utträngande torde den fertila cellens tomma yttermembran snart försvinna; och inom de 
näst öfversta lederne börjar endochromet delas, hvarefter delarne hvar för sig torde skjuta ut sina 
nya toppled. 

Dasya elegans. 

Antheridier i olika stadier af utveckling; vid a utgöres det unga antheridiet af den något mera 
utsvällda öfre delen af en af penicillernes grenar, delad i leder, men kortare än i de sterila; vid 

b ett nära moget antheridium, med de öfversta lederne oförändrade, de närmast följande delade i 

talrika mindre celler, hvilka 1 antheridiets nedre del skjutit ut till mycket tätt packade verticalt 
utgående, korta, greniga, ledade och nästan perlbandslika, ytterst fina trådar; vid c 2:ne antheri- 

dier, af hvilka det till venster visar den axila tråd, eller den axila siphonens leder, hvilka utvän- 

digt på alla sidor beklädas af de yttre, verticalt utgående trådarne; dessa synas här glesare, möj- 
ligtvis efter afbördandet af de första generationerne af antherozoider (äfven antheridiet i sin helhet 
syntes mig något förminskadt); grenen till höger syntes mig blott motsvara rachis af ett anthe- 
ridium, deraf den största och öfre delen försvunnit, under det den nedre ännu beklädes af de 
innersta resterne af de verticala yttre trådarne. 
Del af ett stichidium. Inom hvarje af de polysiphoniska lederne utbildas flera, i en krets kring 
den axila siphonens leder stälda spheerosporer; hvardera ofvanom en basal-cell, som vidgad på tvären 
visar en nära elliptisk form; de utanför dessa i stichidiets längdriktning utdragne peripheriska 
cellerne hafva vid stichidiets starka utvidgning blifvit dragna i sär, 
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Fig. 30--33. Claudea elegans. 

Fig. 30. Ett af de mycket små blad, som på äldre exemplar framkomma adventivt från costan, svagt för- 
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storadt. Nedtill visar den genomskurna rachis, att denna är tveeggad med tillbakaböjda kanter, 
och motsvarande ett blad, ifrån hvars costa nya blad utskjutit, medan laminans kanter vikit sig till- 

baka. Ifrån denna vrachis utgå 3:ne successiva generationer af småblad; af den första generatio- 
nens äro de öfre och nedre fria och sterila; ifrån de näst öfversta synes den andra generationens 
blad, utgående parallelt med den primära rachis, jemväl ännu fria; de derefter följande hafva med 
sina spetsar närmat sig och sammanvuxit med det näst öfre bladet af den föregående generationen, 
och utgöra de parallelt med rachis gående balkar, som sammanbinda den första generationens blad 
inbördes. Från den andra generationens blad framkomma på samma sätt den tredje generationens 
småblad, utgående parallelt med den första; de yngsta af dessa (de som figuren visar mellan det 
11—13 bladet af den första generationens, räknadt uppifrån) äro ännu fria, de äldre sammanvexa 
med den föregående generationens näst öfre blad. Så att bladet i sin helhet, till utseendet vi- 
sande en plan men genombruten lamina, utgående ensidigt ifrån en tveeggad stjelk, som i spetsen 
är mer eller mindre tydligt inrullad, uppkommer genom en sammanvexning af successivt fram- 
kommande generationer af småblad, så stälda att den sednare generationens blad måste komma i 
beröring med den näst föregåendes. De första generationernes blad hafva structuren och utseendet 
af ett vanligt blad; de sednares blifva mera syllika — och få slutligen formen af balkar, utan 
synlig lamina. (Medräknas rachis till det sålunda sammansatta bladet (som här ofvan icke blifvit 

gjordt), så består det af 4 generationer af småblad, af hvilka den 1:sta och den 3:dje, den 2:dra 
och den 4:de utgå parallela med hvarandra.) 
Del af samma blad i något starkare förstoring; nedtill synes spetsen af ett andra (eller första) 
generationens blad, ifrån hvars costa den följande generationens framkomma. Dessa sednare äro 
jemväl plattade och laminan visar flera (3) cellrader. Den sista generationens äro trinda och visa 
en enda cellrad. c 
Ofre delen af ett af den första generationens yngsta blad, innan detsamma vikit tillbaka laminans 
kanter och innan något spår synes till den följande generation, som från dess costa skall fram- 
komma. Det unga bladet visar här en structnr, som knapt skiljer sig från en Delesserias. 
Yngsta småblad, sådane de framskjuta från costans leder i den näst föregående generationens blad. 

Tab. XXXIII. RHODOMELEZE. 

Polysiphonia Muelleriana. 

Delar af öfversta ändan af en yngre gren; vid a sjelfva spetsen, visande trådens tillvext och le- 
dernes uppkomst genom det terminala toppledets tillvext och delning, samt siphonernes bildning 
genom de subterminala ledernes delning; vid b några leder längre ned, med färdigbildade sipho- 
ner, deraf den axila siphouen med ännu tillspetsade ändar under svagt tryck på täckglaset har 
blifvit synlig; vid ce några led än längre ned, der med endochrom fyllda intercellular-rum (inter- 
stitial-celler) först blifva synliga såsom kilar mellan de pericentriska siphonerne, på ömse sidor 
om diaphragmerne, trängande med sina spetsar uppåt och nedåt; vid d den axila siphonen, ledad 
med tillspetsade ändar, och vid e visande densamma trattlikt utdragen vid knäet, genom hvilkets 
diaphragma de öfver hvarandra stälda ledernes endochromer sammanbindas genom en täpfelgång. 
Tvärsnitt genom en yngre grens neåre del, visande den axila cylindriska siphonen omgifven af 8 
vigglika pericentriska; utanför dessa och på den plats som intercellular-rummen i yngre delar in- 
tagit, har en yttre krets af cortical-celler tillkommit, och emellan dessa är en än yttre serie anlagd. 
Tvärsnitt genom en äldre gren; på utsidan om den axila siphonen och i de mellan de pericen- 
triska siphonernes sidoväggar småningom uppkomna intercellular-rummen hafva interstitial-celler 
bildats, hvilka trängt de pericentriska siphonerne i sär; alla cellerne med relativt tjocka lamellösa 
väggar visa hvar sin concentriska skiktning. 

Polysiphonia opaca. 

Tvärsnitt genom en nedre del af bålen; visande talrika (24) pericentriska siphoner omgifvande 
den stora cylindriska axila siphonen, hvars i midten sammandragna endochrum sammanbindes, 

medelst (inåt smalare, utåt något bredare) utdragna endochrom-trådar, med de pericentriska sipho- 
nernes endochrom-partier (se de på figuren öfversta siphonerne), genom ett till hvarje pericentrisk 
siphon ifrån den centrala utgående täpfelrör. 
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5—6. Polysiphonia atrorubescens (= Polys. Schousboei Thur.?) 

Fig. 5. Hälften af ett tvärsnitt genom nedre delen af en större gren. Den axila siphonens endochrom är 
på lika sätt som i fig. 4 sammanbundet (genom täpfelrören) med de periceutriska siphonernes. 
Utan spår till cortical-lager. 

Fig. 6. Del af ett äldre stichidium, visande 2:ne spherosporer utbildade inom hvarje led; under hvarje 
| spherospora finnes en mindre cell, motsvarande den nedre halfdel, hvari den fertila cellen först 

delas; den öfre halfdelen blir till spharospora. 

ig. 7—8. Polysiphonia cancellata. 

Fig. 7. Tvärsnitt genom nedre delen af en gren. Emellan de 7 pericentriska siphonernes sidoväggar synes 
en trängre springa sammanbinda de knapt utvecklade intercellular-rum, hvilka finnas så väl inåt på 
utsidan om den axila siphonens membran, som utåt emellan de pericentriska skiktade siphonernes 
membraner och den allmänna cuticula som omkläder hela tråden. 

Fig. 8. Dylikt genomsnitt, som visar ett hos denna art icke sällsynt utseende af en trådbildning på olika 
ställen emellan lamellerne i de stora siphonernes skiktade väggar. 

g. 9—13. Polysiphonia violacea. 

Fig. 9—12. Kortare sidogrenar, som visa det unga cystocarpiet i olika stadier af utveckling; i fig. 9—10 
afslutas den fertila grenen af ett stundom enkelt, oftast förgrenadt hår; 1 fig. 10 synes en inre 
tillrundad cell, som torde motsvara en tidigare modercell till nucleus, och möjligen vara en om- 
bildning af den axila siphonen i det näst öfversta ledet; 1i fig. 11 och 12 synas den fertila gre- 
nens nedåt vända siphoner mindre förändrade; de öfre öfvergå genom fortsatt celldelning till peri- 
carpiets mot carpostomiet utlöpande tvillingpar af kortare celler. 

Fig. 13. Del af ett längdsnitt genom en ung frukt. Till venster synes nedre delen af pericarpii-väggens 
större celler. Sjelfva nucleus utgår ifrån fruktbottnens inre, ofta något glesare stälda celler. Utom 
de egentliga vid basen förgrenade gemmidii-trådarne, hvilkas öfversta starkt utsvällda, omvändt 
äggrunda led blifva till moderceller för gemmidierne, synes ett yttre knippe af mycket finare, enkla 
och perlbandslikt ledade trådar (paranemata), hvilka under fruktens vidare utveckling synas för- 
svinna. (Hos Rhodomelee äro de i fruktanalyserne sällan angifna.) Uti ett af gemmidii-trådarnes 
öfre led synes en celldelning, som torde vara det första anlaget till utskjutande nya fertila toppled. 

. 14. Polysiphonia nigrescens. 

Del af ett mycket ungt stichidium. En af de yttre siphonerne inom hvarje fertilt led synes delas 
på längden i en inre (fertil) och en yttre (steril) hälft, och i hvardera af dessa torde derefter en 

mera på tvären gående delning ega rum; den fertila cellens öfre hälft tillrundas, förstoras och 
blir till modercell för spherosporan; den nedre torde knapt tillvexa och synes sednare såsom en 
knapt märkbar mindre cell under sphaerosporan, antagande (måhända till följe af den tillvexande 
spherosporans tryck) ofta en på tvären vidgad form. Den yttre sterila siphonen såg jag delad i 
2:ne sneda, med ändarne förbi hvarandra skjutande dotterceller, hvilka torde öfvergå till de 2:ne 
spherosporan närmaste och utvändigt skyddande siphonerne, mellan hvilka den kanske också slut- 
ligen frigöres. Vid x en af de genom siphonernes delning uppkomne kortare celler, ifrån hvilka 
hårpenslarne i yngre delar synas utgå. 

. 15. Polysiphonia urceolata. 

Sidogren, som ombildas till frukt; den terminala hårpenseln syntes här saknas. 

. 16. Polysiphonia Brodizei. 

Ungt antheridium, på yttre sidan skyddadt af ett förgrenadt hår, hvars nedersta led utgör anthe” 
ridiets pedicell (antheridiet kanske motsvarande en ombildad gren af hårpenseln). Det inre a! 
antheridiet synes ännu deladt i något större celler. 

. 17—18. Lenormandia linearis. 

Fig. 17. Tvärsnitt af ett blad. De stora, i ett plan jemte hvarandra stälda, sjelfva laminan bildande cel- 
lerne torde här motsvara de pericentriska siphonerne hos en Polysiphonia. 

Fig. 18 Ungt cystocarpium, sedt utifrån, med i spetsen öppet carpostomium. De medlersta cellradernes 
förlängda celler, motsvarande costan i det sterila bladet, torde antyda cystocarpiets uppkomst af 
ett ombildadt blad. I den mån cystocarpiet blir äldre torde det antaga annan och vanligare form. 
(Jfr Harv. Phyc. austr. tab. 108.) 

Fig. 19. Del af ett längdsnitt af frukten genom den mognande nucleus. 
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Fig. 20—23. Jeannerettia lobata. 

Fig. 20 —21. Delar af tvärsnitt genom en yngre (fig. 20) och en äldre del (fig. 21) af ett blad. Två 
rader af midt emot hvarandra stående celler finnas emellan de båda ytorne på det yngre bladet; 
i det äldre finnas utanför de först anlagda cellraderne ett nedtill starkt utbildadt cortical-lager, 
hvilket på det äldre bladet bildar en bredare costa-region (dess celler icke tecknade på figuren). 
Under cortical-lagret stå cellerne något mera förskjutna och hafva sin sträckning i riktningen utåt. 
I vinkeln inåt emellan de 4 sammanstötande cellerne bildas ett intercellular-rum, som småningom 
fylles med endochrom, och i det detta allt mera vidgas och tränger cellernes väggar i sär, sam- 
manflyta lätt 2:ne sådane rum till ett enda, som då ofta synes parallelt med de ursprungliga cell- 
raderne (jfr fig. 20); så sammanflyta talrika intercellular-rum, som emellan de ursprungliga tvenne 
cellraderne bilda interstitial-celler, hvilka i äldre delar af bladet blifva synliga utifrån, fortlöpande 
1 bestämda riktningar — såsom nerver eller ådror i högre vexters blad. Uti lacinians medlersta 
axila del synas dessa ådror först och starkast utbildade och utlöpa derifrån bågformigt mot kan- 
terne; på bestämda afstånd, som det synes, komma alltjemt nya sådane intercellular-rör till ut- 

veckling, och då de jemväl utåt dichotomt förgrenas, kommer det äldre bladet att vara likasom 
ådradt med parallelt utlöpande nerver, ungefär som bladen hos många Ormbunkar (Adianium m. f1.). 

Fig. 22. Flik af ett sådant äldre ådradt blad (med derpå utvecklade knippen af stichidier). (Figuren co- 
pierad ifr. Harv. Ner. åustr. tab. IV. fig. 3.) 

Fig. 23. a. Några af de inre ådrorne blottade ifrån de yttre cellerne, till följe af täckglasets glidning. De 
visa sig här (i äldre stadium) tydligen omgifna af en fast och relativt tjock membran, och deras 
endochrom oftast likasom afdeladt i leder, men stundom visande sig nästan grynigt. Trådarne 
äro dichotomt delade och utlöpa i finare spetsar (mot bladkanterne). 

b. Några celler med omgifvande intercellular-gångar, från bladstjelken, genomskuren på längden. 
Utikring den ena cellen synes endochromet 1 intercellular-gången såsom radade korn (droppar), 
hvilka antagligen sednare sammanflyta. 

Fig. 24—25. Rytiphlea pinastroides. 

Fig. 24. Ofre delen af en antheridii-bärande gren, hvars öfversta spets är (såsom på audra yngre grenar) 
inböjd. Nedanför spetsen synes på den inre sidan en sidogren, bärande (vid a) ett knippe an- 
theridier. Vid sjelfva spetsen på den yttre sidan synas från de öfre lederne skjuta ut radierande 
cellrader, flera från hvarje led, hvilka divergerande allt mera åt sidorne trängas utåt och slutligen 
synas såsom ett på den inre sidan utskjutande knippe af unga antheridier. 
a. Ett moget antheridium, afskildt från sitt knippe, aflångt-tillrundadt och fästadt med en kort 
stjelk, bestående af mycket fina, utåt i alla riktningar radierande trådar. 
b. Några af antheridiets inre större celler, som jag trott mig kunna se, ehuru mycket otydligt. 
c. Ett knippe af antheridiets yttre trådar. Inom det yttre, klubbformigt utsvällda ledets spets 
trodde jag mig se en rund cellkärna (den blifvande autherozoen?). 

po CM NO) an 

Fig. 26—29. Vidalia spiralis. 

Fig. 26. Det mognande cystocarpiet 1 längdsnitt, som genomskurit det i toppen öppna carpostomiet. Pe- 
ricarpiet utgöres af 2:ne olika lager, det yttre bestående af ett par rader, i radiens riktning obe- 
tydligt förlängda celler; det inre af några concentriskt utlöpande rader, i tangentens riktning för- 
längda celler. På något afstånd innanför pericarpii-väggen synas talrika ifrån fruktbottnen upp- 
stigande, nucleus på alla sidor omgifvande trådar, hvilka utlöpa convergerande mot carpostomii- 
mynningen. (Vid b) en af dessa trådar, som äro sparsamt förgrenade. Den från fruktbottnen 
uppstigande starkt utbildade placentan består nedtill af aflångt-rundade celler, mellan hvilka finnas 
tydliga intercellular-gångar, fyllda med ett till utseendet mera jemnt (flytande?) endochrom, som vid 
tillsats af jod gulnar, under det cellernes innehåll blir mörkare brunt eller blånande. Vid 26 a 
en af dessa celler med omgifvande intercellular-gångar. 

Fig. 27. Längdsnitt genom ett betydligt yngre cystocarpium. Man torde kunna urskilja 3:ne särskilda 
delar, ehuru bestående ännu af sammanhängande lager: 1:o ytterst pericarpiets 2:ne lager, det 
corticala af radierande, det inre af concentriska celler, sträckta i tangentens riktning; 2:0o ett tran- 

sitoriskt lager af mera cubiska celler, stälda i ett par rader, den yttre radens alternerande med 
den inres, med cellväggarne, som det syntes mig, redan stadda i upplösning, de yttres först in- 
trädande, efter hvad jag trodde mig kunna af utseendet antaga, i det deras membraner på den 
utåt vända sidan syntes tunnare och innehållet ljusare (vid 27 a äro de 2:ne transitoriska cell- 
raderve synliga på högra sidan (vid ext); sjelfva de inre nuclei-cellerne (vid int) på den venstra); 
3:o det nucleus representerande inre; deraf de yttre cellerne torde ombildas till de den mognande 
nueleus omgifvande trådarne, de inre och nedre torde blifva till placenta med derifrån utgående 
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gemmidii-trådar; hvartill de i midten synliga, longitudinelt sträckta större cellerne kanske utgöra 
det första anlaget. 
Knippe af gemmidii-trådar ur en fullmogen nucleus. Inom några af de näst öfversta leden synes 
endochromet deladt, delarne sannolikt sednare utskjutande såsom nya gemmidii-bildande toppled. 
Nedtill synas några celler af placentan, visande dess tillrundade celler omgifna af starkt vidgade 
intercellular-gångar. 
Några celler af bladet, afskiljda genom tvärsnitt. De stora rundadt kantiga cellerne omgifvas af 
skiktade lamellösa membraner; dessas inre mera gelatinösa lager syntes strierade äfven i riktning 
af radien. TIfrån det i cellens midt sammandragna endochromet utgingo slemmiga trådar till täpfel- 
gångar, som utmynnade i de mellan cellerne utbildade intercellular-gångarne. Den ena cellens 
innehåll stod sålunda i förbindelse icke blott med de närmaste (geuom hvarandras motsvarande 
täpfelgångar), utan jemväl med aflägsnare cellers, — genom intercellular-gångarne — hvilka utanför 
cellerne bilda ett sammanhängande nät af rörledningar, som torde hafva till function att förbinda 
inre och yttre, öfre och nedre delar af vexten med hvarandra. 



IT 
SLE 
PRE 
zd 

Fe 

ER : 
I 3 <Å (ARN 

' p TR RL 7 

CP Sr i SAR 
; ; j k 

S Sa 

j I [Ya y Va - 
/ CI-CSERSA dit £ 

( KA ih 

3 — KE Må 

RN VA 
ARE 1 ck År a ORRÄE ST NÄ AL 



Ägar dh. Florid. morph. TI 

s
&
 

6
2
,
 

S
Ö
K
 

[C g
e
 

DD ” NG 

TE 

Nol. 

S
R
 

at Akad. Handl. B. 19 

indquist Hel Ik ISANGES lith. Et. Malmö 

Griffithsia Fig 814. Callithamnion Fig 1520. INR Pandorea Fig. 



I i 



| Agardh. Florid. morph SM Wp Handl. B.15 Neb6. > 

ith Et. Malmö si Tönholms lith. Ht 

NS 

gracilis Fig 127 Cr vestita Fig 859 Seirospora Fig 0IL tania 
KE 





Agardh. Florid. morph. T. Il. 

B. Cronholms hth Et. Malmö. 

K Vat. Akad. Handl. B:15 Ne6: 

-OM Centroceras Fi Ceramiwm Fig. R=24 Brållta. caliteicha Hed 





TP T. Agardh. Florid. raorpli. 

=> SA
 

4EN.dieholoma Pig. 
rn 
vs 4 a cCervicornis 

Sehi. 
. 0. 

is d stes vermicularis F1 dre 
(CE Ny 

F 
J 

J 

3 

11-13. Gloiosiphonia capillaris Fig v obovala Fig, « 
L& Zvmeni 416 Ö 

CN 
Ö 
a , 

Hen 
va 





EN: Agardh. Florid. morph. V 

RN 

Å — 

FR RR PRESSAR RNA FANTA LIGG = Aer 

6. 
WE = SN ANV numera 
NE kh 

ren ru Lo Fig. 12 RE retata NE ud. KH. Durvillae: Pig. 



— 

| 

| 
| 

——-——>— 



lotta NOR LI 
FT 

El wvdh: 
Ne oa AGS AB 

RT FEVER 
00000 

SS
 

( 
F
Y
 

k 
= 

E
R
.
 

(
0
 

- 
N 

, 
PE
D 

D
a
O
o
0
7
 

|
 

S
S
 

J
A
G
 

N
E
 

S
B
3
s
S
e
r
E
O
D
D
S
 

000000 1000 

I: 

S
t
 

S
S
E
 

1
 

E 
SE 
I
A
 

Z 7 

Ysepeege2 
0 

clus F åre [ i r1 opes const 



AA FN 
FOR 



Gr. pinnata. Fig. 9. 

A
r
r
 

=
 

n
o
g
 f
a
 

=
 

=
 

AS) 
—
 

s
t
 

—
 

fe) 
—
-
—
 

Ax 

- Graleloupia p! 





i | Agardh: Florid. morph. Nie 

[å 

4 d ; E 
4 OM 

o s en 

TN 203005 083057 
å. 

BRY CREST 2 

AV Fel ära IRA 
VII IVI IGN VFL D IEINAN h 
du0 303000 G9Y4NN NUV DID VI 

2 

5 | RAS SR "B-Cronholms lit Et. Malmö 

yptonemia denbieulata. he d63 0 lomanen TEN EE 
På 

3 
Ad Lå - + 4 SV U h : 

YES 





- 
UU 

cv 
Bunburyense | OMNIA Tham nocl 





Agardh. Florid.morph. TK. 
of, 15 Ne B K Ne! Akad. Handl 

NN 

å 
Å, 3 

Lindquist del. 
B. Cronholms: lith. Et: 

membranacea Fig. Id. Iridea 



KR 
NME 



Agardh. Florid. morph. T. XL 
&T t Akkad. Handl. B. 15 NeG: 

N A. H Lindquiet del 

fa alm Ino. AA > iCal 

S
 

SE SR = 2 

St 
L
S
E
 

[0] 
I 

SS 
S
F
 

= 12), Ore 

Hå IL. Lo AST. JR h 3 SA i pum ycar pol Sum a 
R 10 Ö 

) Rhodo 





Agardh. Florid. mortph. T. XI 
i 

ARN) 
SN 
AS 

a) 

B. Uronholms 
AN : AH Lindquist del. 

AR oRhodoglossum Tasmanicum Fig. 1.4. Gymnogongrus Griffithsia Få do7. 
NV - 

> 

EO G. nodiferus Fig. 810. G. norvegicus Fig. [STR 





vdh: Florid. morph. T oh. N Co 
rr KK 

V 
Aga tAkad. Handl. B.1 Ne > 

200 ses 
02 ta Pogoe 

da NSD bear 
Sf 

"rg 
öd 

o 6088 

0 
10 0 AD 

0 
7 0 Kd Lov) i 

jo o 
[| 
uf 
0 
| 

"australis Mig dt 
1 > Polyco DON ig. fastigiata F SEO 1a el 



(LANT Se 
KSR EE Sage ES 



5 09595000500500000950500007 ELIEL ELER: - DO003000070 

EN EErErEER 

ustifolia Fig. 4 ( i 
a 

C. ang 0) 
0: allophyllis obtusifolia Fig. 1. 



NEN ERE : 

21 



Agardh: Florid. morph. T. XV 
a | 

SR dn 
(Geni 

AH Lindquist. del. B: Cronholms lith Et. Malm 

Erythrophyllum Fig. 13. Ectophora Fig: 49. 





ANDE Agardh. Florid. morph. 

"B.Cronholms lith. Et. Malhr 

LÖNER INA OG IS bl RTV RE VR 

N
E
 

Ö
M
T
 

” 
+ 

Jol 

fs
 

S
d
 

f 
S
f
ö
o
o
o
o
o
s
 

é 

nia vesiculosa Fig. 18-19. 

26. 

IV 

CK ysyme 

d. Handl. B. 15 





fåkad HandloR 15 Nb. | RS Asamelity. lörnd, morple TT MV 

FSPOF INN 

= ee fy b 

fd 

G 

EN US SE dr FENDER 

SEA 

AO Y 

Lf 
äga MV få SL 

d 

SS IE 

4 [rr 

FÖNTa 

pe ra > SA 50059 00909 PN z 

Aa Sf 7 

FE 





3 
I 
I 
I 

A
S
 

= 
SN SSR 

(SE 

ST 
ST 

55 SS 
SATS TE 

ardh: Florid. morph. T. XV 

20
3 

M
O
 

5
0
0
 

353 
OK 
SA 

Ag 

dl f PG Ul i 

B. Cronholms lith. Et. Malmö. 

8 Miskoolla Ned Gloopeltis Fig 10 a ligulala Fig. 1.7. Tichocarpus Fig. 1 Ö 
cs 

rescho u 





FRV Agardh. Florid. morph. T XM. SIÖTNe6; [44 
- 
Hand kad tt Al Led 

imo [4 V 

bd 

Zz 

s
t
9
0
8
8
 
S
L
 
d
t
 

JR 

JB Cronholms lith. Et. N 

- Horea Halymenioideg Fig. 1.4. IFiLeleg Org (A Fig. 57. F, repens Fig 8. 

| CS Fig. 10.1 . 

smanica Oh ta 

F
O
C
S
S
N
E
r
 

Fed
 

R
A
R
E
 

SK 
NYSOH 

DN OSSE 

Champia lumbricalis Hö, sl 





SS 
YY bil 

L. -.morph. A Z sardh: Florid e 
Oo 

S
E
E
N
 

TS TrAA Maimo. 
n 
LEN olms lith. Et B. Gren? 

lanceolata Fig. I Hymer 1 G oclad 





EIN Ö SÅ 

t 

SAND 
Ai RN 

Agardh. 

SV8003 5 
bed 

LÅ NE 
Tec8 TT 

I os 

coccinea I 

C 

J 

N
E
R
 

Ny 
y 

-— 
Å 

= 
e
 

/ 
—
 

e
r
t
 

= 
- 
S
A
 

E
E
 

2 
D
E
K
E
T
-
T
 

ord 
-
 

S
L
S
 

—
-
—
 

e
å
 

« 
-
—
 ia 18: fililormis Ochlodes 



Köra Ka 
kcal (SE AR 



td landioB. 5 Nob 
a a nn mm rare 

st 

SES 
OJ 

GROLT 000 

FN Fe 
Nod HSN a 

i | 2, 
IAN 
30003 
00 ; FORNE 

B. Cronhkölms GR St Malnc 

0 Rhodophyllis Goodwiniat Fig, 17. - 
- 





Sardh. Florid. morph. T- XXI 
a 

ÖN (NON 
FEGAR NSEINEET AG 200809 2395 8 na 40 LAN : 
230039 0 225933 HI 3074 0919929909229, 

300557? =25705333 448 da0s05d 

USES ALFRED 

Tölörarpis. apodus Fig tA, 6-7: Pl alatus Fig 5. Nizymenia australis Fig 804 

RER Sr Melanthalia intermedia Fig. 101. 





gardh: Florid. morph. T. XXW 

BIR 209 
2000) 
30000 
5 FST 00 
(SEA 
ON 
OS Sc 

, 205 
SOT 2030 

(= 

NET, Lindquist del B-Cronholms livth Et Malm 

- : OTa Cila HAS iTeramek ÖT IYLOTS obhtsus. Hö 15 



AN 



B. 15. No6; | ardh. Florid. morph. ' 

s 

030200090 

ODD 

200029202030 009 OA009 300 
000090 2370 A20090 402; 
0200052- 0-087000 92 

Id 00 
009 KA 
090505000 

RA 
Cd = STD 0 NOA 
SE S 0 
Ae 

2 22 BON os S 

= OM ; z 5 CE [ 

0 38 : 3 I) S 09590 20330 000-000 NS PLN 200023 É NONE HOS 
:00]S3 SAN Cs Ge 03009385 23 0323039:59 009 33,38 0g dB VISIT 

000: ; di : IG2200 08 3082 000,03 220 sv 0 7 INS 
[BYG a edan 
200 ; 0 é ; 

Se 
00 : D 2 ) 

3S RES 20 & 20 

: ) ; ; 
= (TT S S 

= ; | 

SATSEN : : 2 SY Ad STR STURE A 

SARS So ; SALTET Pre sö ' TE Zz 

Z 
- 

RS : S 

RE i dlenooladia somdenana MHectog:on 
I i 



UR 
(sa. 

Ne Så Sr 
SAR SVs] ÅR (SSV 



Agardh: Florid. morph. T.ZXVI 

NM» 

BD Se) É JR 
EL ee oo” 

». 

so 
i Er 

Ä pp 

Y0000003 
< P3 5 
BR 

SERNER 

MAR 
I 

on 
IE 

10 

VW COSOSNEE (0 ) 00 

SOT AA od 3 
FRE AAE 

ne 

PR 

4 

1 

u. 
= Se IR SG 5 ACNE DESNE ( 

( BDE=ETC=3|ST]eaE|EE BSESDES 50 20 
3 see = e>e>ee (1 D 
SER = ; å 2 UN : > OM 

DR 

FERM 
2C220200003 

ij FENA ij B. Cronholms Tin. Et. Malmö. 

herococcus coronopifolus Fig 1.3. Dicranema Grevillei Fig,4-5. Heringia mirabilis Fig. 6.7. 

Vr Delesseria subeo stlala Fig 8.ll. Dp Schousboei Fig. 12.17. D. frondosa Fig. 18-19. 





e-ne 

YR AE NRE 

EA | 
GIAN IS fa BPR 

ISIZEW) Aas NA 
RTR [LON Jaa DE 

CEO fa 
FRE [== 

co 

fa FT SO 

AC H Lindquist del é ; : BAG 

| - > Nitophyllum lilteratum Fig. 1.4. N.venosum Fig. 5-7. N. denticulatum Me BR. 

N. Gunnianum Fig. 13. 





pa 
re 

IS 
N 

NEG 
o SÄNT 2 så 

= SS 

sl i” a HN 

SA 

f
p
 

a 
- 

FN 

C
S
 I 

F
E
N
 

A
E
 

L
E
N
0
K
 

v
e
 

Ma 
NA 

KL. Helminthora divaricata Fig. 
FT) 

ea Scinaioides Fig. 1-5. på 
[& | GG 0) iophl 



R
e
a
 

a 



Avarvdh. Florid morph., TNNIN,. 

< AR (I 
300 4 2Å 

)) 

UV SR RR IS 00000 000000 000. al 
00000 l 

| i S33 80000 003000 
” . : | 0 AN ENE dG 20 OS 300 

, 
200 

| KO 

| 

I | 

I 
I 
I 

i 

| 
j 

I 

CE Ge Me. KDE $ SRADETLIT EES 

; ö 
EN | Å D a I N z 

] le] BaGronholms lh. Ht. Mam 
GC I Lundberg: del 

L 

Nemalion Fig. la& b. Acertotylus australis. fis. 2-0: OCelidium corneum:Fig.1-8. 

Suhria viltata Fig 9. Rhododactylis rubra Fig. 10-12: Hypnea seticulosa Hör 



DL 
NT EU 



I KVet Akad. Handl. B..15 Ne6. Agardh: Florid. rnorph. T. XXX. —.. 

| 
| 
| 

509 0500 8 05 000 03 022 220000 2 000330 
so a ÅNS PELITT o PY DA ReN 

$ | AT ÖT TA 
Å 

ST 
( 

SEAN Säs SE 
N ÖN LÅTA SES =O se OT NVC) - 

CIN 
d 3 oo 

(ÖRTER 00 09 2299 0000000009590000000575900092? 

5 

| i AUG MATA | 

EN 
; : SN NASA 

AS 
2 

0320 035052 TE 25900000975 4 gr, JOE NISS9 03509375 CENSISTACN 
5 2E20900 30 57v0or0000 02222? 

| RESA H. Lindquist del. B. Cronhöolms NN Et. Malmö. 

= å Ectoclinium dentatum Fig 1.8. Mychodea membranacea Fig.9. 





T 

FK Vor Akad Handl. B.15 Ne6. > Agardh: Florid. morph. T. XXXL. 

d00900 0 
00090090000 

0. KT 

(NN g1003000 (SON 009-503, 
90 09:0 09 200 

90: at 8. NR 
SS 

Sr 

Lindquiet del. Fr 3 | | B. Cronholms, lith. Et. Malmö. 
| Meristotheca Duchassaingi Fig. 1.3. M.papulosa Fig. 47. 

EE Caulacantluns Spinellus ferö do 





Er) I6 
t JES N 18. I IE aTrenora. I 5 3 

LG: 1 

Mög 
Z 

roms th ot Ma 

DO 

I 

jr 

(ön 

| B. Cron 

s Fig 4 3. -Polyide = Lomentaria Fig. Fö Wrangelia Fig, 1 
å 
Oo SS: - D asya I 22. Polyzonia Fig.20-24. liflton&ga Fig. 

1 

d 





EX äre Sera aktra No ds 

SNS SVAR RT RKS RS 

REPORT NEVADA ND Ddee Vr 

K Vet Akad. Fandl BA Net. Agardh. Florid. morph. I XXX UL 

oo 
JT S 2 

/899 
2 (30891 (| 

2 

esse 

saras se ST 

vd 
fe Ia 
i JD 
= 

23a 

ESKS 

SKINS IN EST 

sESDRaeS sana 

ET 

100 089; 

DI900odg DD, 

390 
Bö 

D 

KE Cronholms lith. Et. Malmö. 

Polysiphonia Fig. 1.16. '"Lenormandia UTSES IR 

Rytiphlaa Fig. 24005 Vidalia Lig, 20 295 

Jeannerettia Fig. IEA 









ES 

/ 







I II 
I 

| 
| Il 

1) 
UN I 
3 2088 

HI 
NS omen so 

00596 3152 

P
N
 

.. 

TA 

AA 


