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Inledning. 

Den  framställning  af  Ishafvets  algnora,  som  härmed  lem- 

nas  åt  offentligheten,  grundar  sig  hufvudsakligen  på  den  er- 

farenhet jag  vunnit  och  de  samlingar  jag  hopbragt  under  fär- 

der i  de  arktiska  farvattnen.  Sedan  jag  för  omkring  ett  decen- 

nium sedan  inträdde  i  de  svenska  polarfararnes  led  såsom  del- 

tagare i  1872 — 7.3  års  Spetsbergs-expedition,  har  hufvudmannen 

för  denna  liksom  alla  senare  tiders  större  svenska  polarexpe- 

ditioner, A.  E.  Nordenskiöld,  välvilligt  antagit  mig  till  följes- 

lagare på  alla  sina  derefter  företagna  forskningsresor  i  den 

höga  norden:  1875  och  1876  års  expeditioner  till  Novaja  Semlja 

och  Jenisejs  mynning  och  Vega-färden  1878 — 80.  Härigenom 

har  jag  blifvit  i  tillfälle  att  genom  studier  i  naturen  göra  mig 

förtrogen  med  hafsfloran  vid  Norges  nordkust,  der  jag  dref 

algologiska  undersökningar  större  delen  af  sommaren  1876, 

vid  Spetsbergens,  Novaja  Semljas  och  norra  Sibiriens  kuster, 

alltså  inom  en  betydande  del  af  det  arktiska  området.  Om 

det  öfriga  Ishafvets  algväxtlighet  har  jag  vunnit  kännedom 

dels  genom  granskning  af  derifrån  hemförda  samlingar,  bland 

bvilka  särskildt  må  framhållas  de  Köpenhamns  botaniska  mu- 

seum tillhöriga  algsamlingarna  från  Grönlands  vestkust,  som 

genom  professor  J.  Langes  och  herr  Hj.  Kiserskous  god- 
hetsfulla bemedling  stälts  till  mitt  förfogande,  dels  genom  den 

litteratur,  som  berör  ämnet.  Inom  denna  framstå  särskildt  såsom 

vigtiga  Dickies  och  Go bis  arbeten  samt  framför  allt  åtskilliga 

afhandlingar  af  J.  G.  Agardh,  de  senare  af  mycket  högt  värde 
/ 
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genom  den  utredning  denne  algolog  med  vanlig  skarpsynthet 

och  sakkännedom  företagit  af  åtskilliga  den  arktiska  florans 

mest  invecklade  och  mest  svårtydda  alggrupper.  Rörande 

dessa  och  andra  arbeten,  af  hvilka  jag  begagnat  mig,  hänvisar 

jag  föröfrigt  till  den  i  det  följande  intagna  litteraturförteck- 
ningen. 



Norra  Ishafvets  begränsning  och  indelning. 

Vid  begränsningen  af  Norra  Ishafvet  göra  sig  vanligen 

tvänne  uppfattningar  gällande,  den  ena  en  rent  geografisk,  i  hvil- 
ket  fall  Ishafvet  blir  hafvet  norr  om  norra  polcirkeln,  den  andra 
en  mera  hydrografisk,  då  Ishafvet  kommer  att  utgöra  det  kalla, 

isfylda  hafvet  omkring  nordpolen.  Den  förra  uppfattningen 

utesluter  från  Ishafvet  hafsstrackor,  som  äro  på  norra  half- 
klotet  måhända  de  mest  isrika  och  som  äga  med  hänsyn  till 
isdrift  och  temperatur  starkt  utpräglad  ishafsnatur,  nämligen 
norra  Atlanten  vid  Grönlands  södra  del,  men  inbegriper  deri 
hafvet  vid  Norges  nordkust,  der  vattnets  temperatur  i  följd 
af  varma  hafsströmmar  är  vida  högre  än  i  öfriga  delar  af 

polarbassinen  och  der  i  följd  häraf  hvarken  sommar  eller  vin- 
ter is  i  någon  nämnvärd  mängd  bildas  eller  nedtränger  från  hö- 
gre latituder.  Den  senare  åskådningen  låter  hafvet  vid  Grön- 

land söder  om  polcirkeln  ingå  såsom  del  i  Ishafvet,  men  ute- 
sluter derifrån  hafvet  utmed  Norges  nordkust.  I  den  senare 

omfattningen  kan,  såsom  i  det  följande  skall  visas,  Ishafvet 
betraktas  såsom  ett  växtgeografiskt  helt,  i  den  förra  deremot 

icke.  Inom  växtgeografien  är  det  derför  nödvändigt  att  en 
gång  för  alla  gifva  åt  Ishafvet  såsom  växtgeografiskt  område 
en  fast  gräns  och  göra  en  bestämd  skilnad  mellan  Ishafvet 
såsom  ett  allmänt  geografiskt  och  ett  rent  växtgeografiskt  helt 
samt  belägga  hvardera  af  dessa  områden  med  olika  namn. 

Jag  vill  derför  föreslå  att  inom  växtgeografien  låta  Norra  Is- 
hafvet inbegripa  den  del  af  nordliga  verldshafvet,  som  sträc- 

ker sig  utmed  eller  norr  om  det  arktiska  landtflorområdets 
kuster,  och  att  såsom  benämning  för  hafvet  norr  om  norra 

polcirkeln  användes  det  inom  kartografien  ej  ovanliga  nam- 
net Norra  polarhafvet.  Då  den  följande  undersökningen  skall 

lemna  bevis  för  att  en  distinktion  af  detta  slag  är  af  vegeta- 
tionsförhållandena fordrad,  kommer  detta  arbete  att  behandla 

algfloran    icke  blott  i  polarhafvet,  utan  äfven  i  den  del  af  Is- 
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hafvet,  som  sträcker  sig  utmed  Grönlands  kust  söder  om  pol- 
cirkeln. 

Vid  indelningen  af  detta  område  och  benämningen  af  de 
olika  delarna  har  jag  så  mycket  som  möjligt  sökt  följa  senare 
tiders  kartverk.  Då  emellertid  olika  geografer,  kartografer 
och  polarfarare  ofta  med  skilda  namn  belagt  samma  del  af 
polarhafvet  eller  gifvit  olika  begränsning  åt  med  lika  namn 
betecknade  sträckor,  h vilket  särskildt  är  fallet  med  polarhafvet 

norr  om  Atlantiska  oceanen,  anser  jag  mig  böra  särskildt  an- 

gifva,  hvilka  namn  jag  bestämt  mig  för  att  upptaga  och  hvil- 
ken  begränsning  jag  trott  mig  böra  gifva  åt  de  med  dem  be- 

tecknade hafsområdena.     De  äro  följande: 

Norska  polarhafvet.  Med  detta  namn  föreslår  jag  att  beteckna 

den  del  af  polarhafvet  som  sträcker  sig  utmed  Norges  nord- 
vestra  och  norra  kust  från  polcirkeln  i  söder  till  ungefär  72:dra 
breddgraden  i  norr  och  till  Vardö  longitud  i  öster.  En  del 

af  (hela?)  denna  hafssträcka  är  på  Kieperts  karta  öfver  Polar- 
länderna1 benämnd  Nordhafvet  —  Nordmeer,  —  men  då  här- 

under dessutom  inbegripes  äfven  en  del  af  Atlanten  och  nam- 
net möjligen  skulle  ge  anledning  till  förvexling  med  Nordsjön, 

har  jag  icke  ansett  mig  böra  upptaga  detsamma. 

Grönlands-hafvet.  Hafvet  mellan  Grönland  och  Spetsbergen 
norr  om  Island  och  Norska  polarhafvet.  Det  sträcker  sig  utmed 

Grönlands  ostkust,  Spetsbergens  vest-  och  nordkust.  Beeren 
Eiland  anser  jag  ligga  i  detta  haf. 

Murmanska  hafvet.  I  norr  begränsadt  af  en  linie,  som  man 

tänker  sig  dragen  från  Varangerfjordens  mynning  till  Matotsch- 

kin  Schar  på  No  vaja  Semlja. 2 
Kariska  hafvet.  Hafvet  mellan  Novaj a  Semlja  och  Tajmyr- 

halfön;  i  öster  alltså  sträckande  sig  till  kap  Tscheljuskins 

iängdgrad.  3 
Spetsbergs-hafvet.  Hafssträckan  norr  om  Murman  ska  och 

Kariska  hafven,  öster  om  Grönlands-hafvet. 

Sibiriska  Ishafvet.  Hafvet  öster  om  föregående  till  Berings- 
sundets  longitud. 

Amerikanska  Ishafvet.     Norr  om  Nordamerika. 
Baffinsbay.  Området  mellan  Amerika  och  Grönland.  I 

söder  låter  jag  det  begränsas  af  kap  Farewells  breddgrad. 

1  Kiepert,    Uebersichts-Karte    der  Nordpolar-Länder.     Neue  berichtigte 
Ausgabe.  Berlin  1874. 

2  Jfr  Nordenskiöld,  Karta  öfver  Provens  färd  till  Jenisej  och  åter  1875. 
3  Jfr  Nordenskiöld,  Vega-exp.  I,  sid.  150. 



FEGA-EXPEDITIONENS    VETEN8KA  PLIGA    A  UBETEN. 

Vegetationens  allmänna  skaplynne. 

Individmängd.  Den  individrikaste  algvegetationen  finner 
man  i  Ishafvet  vid  Norges  kuster.  Här  äro  alla  för  algers 

uppkomst  tjenliga  delar  af  åtminstone  den  litorala  och  sub- 
litorala  bottenregionen  klädda  med  täta  algmassor.  Det  kan 

såsom  allmänt  gällande  utsägas,  att  i  Norska  polarhafvet  jäm- 
förelsevis lika  stora  sträckor  äro  algbevuxna  som  i  norra  At- 

lanten vid  Norges  och  Storbritanniens  kuster  och  att  vegeta- 
tionens täthet  i  det  stora  hela  är  densamma.  Om  man  från- 

ser Murmanska  hafvet  längst  i  vester  och  Hvita  hafvet,  som  med 
hänsyn  till  vegetationsförhållanden  lämpligast  torde  vara  att 
betrakta  såsom  öfvergångsområden  mellan  Norska  polarhafvet 

och  Ishafvet  i  sträng  växtgeografisk  mening,1  är  sannolikt  södra 
delen  af  Baffinsbay  utmed  Grönlands  vestkust  den  del  af  Is- 

hafvet, som  med  hänsyn  till  vegetationens  individrikedom 
kommer  Norska  polarhafvet  närmast.  Vegetationen  här  känner 
jag  icke  genom  egna  iakttagelser,  men  stödjande  mig  på  de 

samlingar  härifrån,  jag  genomgått,  och  på  upplysningar  af  for- 
skare, som  besökt  dessa  nejder,  måste  jag  antaga,  att  vid  Grön- 

lands vestkust  åtminstone  upp  mot  Disko-ön  eller  till  omkring 
71:sta  breddgraden  finnes  en  algväxtlighet,  som  i  utsträckning 
och  individmängd  väl  står  efter,  men  dock  kommer  närmast 

den  i  Norska  polarhafvet  och  betydligt  öfverträffar  den  i  andra 

större  ishafsområden.  Rink,  den  störste  kännaren  och  ut- 
förligaste skildraren  af  Grönlands  natur,  säger  i  sitt  arbete: 

Grönland  geographisk  og  statistisk  beskrevet:  »Et  ikke  mindre 

overraskende  Syn  frembyder  Havet,  hvor  det  er  klart,  umid- 
delbart  längs  Kysterne  af  Grönland:  Bunden  er  bevoxet  med 
en  Sko  v  af  kjsempemsessige  Tångarter  med  Blade  paa  6  ä  8 
Alens  Lsengde  och  V*  Alens  Brede,  der  i  Förbindelse  med  den 

Dyreverden,  som  bevaager  sig  derimellem,  erindrer  om  Koral- 
revene  i  de  tropiske  Have;  desuden  beklaede  koralagtige 

Skorper2  överalt  Stenene,  som  ligge  paa  Bunden,  og  deres  Hul- 
ninger,  saavelsom  Leret,  man  skraber  op  fra  Dybden,  Alt  vrim- 

ler  af  Dyr». 3  Det  omdöme,  jag  fält  om  algvegetationen  i 
Murmanska  hafvet  vid  vestkusten  af  södra  Novaja  Semljaoch 

Wajgatsch,  hafva  senare  iakttagelser  ej  jäfvat.     Det  lyder:  Alg- 

1  Jfr  Gobi,  Algenfl.  weiss.  Meer  och  Cienkowsky,  Bericht. 
2  Lithothamnier. 

3  Rink,  Grönland  I,  sid.  84. 
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vegetationen  här  jämförd  med  den  vid  Skandinaviens  kuster 
är  individfattig.  Stora  sträckor  af  hafsbottnen,  äfven  då  de  äro 

af  sådan  beskaffenhet  att  de  i  andra  haf  skulle  vara  algbe- 
vuxna, sakna  alger  fullständigt  eller  äga  en  ytterst  torftig, 

gles  vegetation.  Största  delen  af  de  i  andra  haf  med  alger 
bevuxna  bottenområdena  äro  utan  vegetation,  och  pade  delar  af 
bottnen,  der  växtligheten  är  tätast,  understiger  denna  betydligt 

i  individmassa  algrika  delar  af  Atlanten. l  Detta  omdöme 
anser  jag  äfven  kunna  utsträckas  till  Grönlands-  och  Spets- 
bergs-hafvet  utmed  Grönlands  ostkust,  Spetsbergens,  Beeren 
Eilands  och  norra  No  vaja  Semljas  kuster.  Antagligen  gäller 

det  också  om  det  i  algologiskt  hänseende  ännu  mycket  ofull- 
ständigt kända  Amerikanska  Ishafvet.  I  Kariska  hafvet  är 

enligt  hvad  de  hittills  sparsamma  iakttagelserna  gifva  vid  han- 
den vegetationens  skaplynne  ett  annat  vid  No  vaja  Semlja  än 

vid  Sibiriens  kust.  Om  vegetationen  utmed  den  öfriga  delen 
af  Novaja  Semljas  ostkust  till  sina  allmänna  drag  liknar  den 
vid  Uddebay,  den  enda  punkt  af  denna  kuststräcka  der  den 
hittills  varit  föremål  för  närmare  undersökning,  så  sluter  sig 

algväxtligheten  i  vestra  delen  af  Kariska  hafvet  i  individrike- 
dom närmast  till  vegetationen  i  östra  delen  af  Murmanska 

hafvet.  Den  individfattigaste  vegetationen  i  hela  polarhafvet 
har  hafssträckan  utmed  Sibiriens  nordkust,  alltså  östra  delen 
af  Kariska  hafvet  och  det  Sibiriska  Ishafvet.  Den  måste  med 

stöd  af  de  hittills  gjorda  iakttagelserna  betraktas  såsom  ytter- 
ligt fattig.  Knappast  torde  det  rinnas  något  hafsornråde  med 

samma  utsträckning  som  detta,  hvars  vegetation  har  en  så- 
dan karakter  af  armod  och  torftighet.  Såsom  den  tabell  och 

karta  utvisar,  hvilka  Stuxberg  offentliggjort  öfver  de  un- 
der de  svenska  expeditionerna  1875,  1876  och  1878  utförda 

draggningarna  i  Kariska  hafvet  och  Sibiriska  Ishafvet, 2  hafva 
undersökningar  med  nutidens  bästa  draggredskap  anstalts  på  ett 
betydligt  antal  ställen  utefter  hela  norra  Sibiriens  kuststräcka 
och  i  allmänhet  på  sådant  djup  och  sådant  afstånd  från  land, 
att  i  andra  haf  och  äfven  i  andra  delar  af  polarhafvet  algrik 
botten  helt  säkert  mycket  ofta  skulle  hafva  anträffats.  Det 
framgår  emellertid  af  de  lemnade  uppgifterna,  som  stödja  sig 

på  mina  anteckningar,  att  i  östra  delen  af  Kariska  hafvet  och  i 
Sibiriska  Ishafvet  alger  upphämtats  på  endast  10  ställen.  Endast 

på  fyra  af  dessa,  nämligen  vid  kap  Palander  och  i  Aktinia-viken 
inom  Kariska  hafvet  och  vid  Irkajpi  och  trakten  omkring  Kol- 

1  Jfr  Kjellman,  Algenv.  Murm.  Meeres,  sid.  ,57— 69. 
2  Vega-exp.  I,  sid.  682. 
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jutschin-fjordena  mynning  inom  Sibiriska  Ishafvet,  fnnnos  al- 
ger i  någon  nämnvärd  mängd.  På  den  sistnämnda  fyndorten 

torde  algvegetationen  i  individmängd  möjligen  kunna  anses 
jämnlik  växtligheten  i  mindre  algrika  delar  af  Murmanska 

och  Grönlands-halvet  på  de  tre  öfriga  åter  voro  de  algbe- 
vuxna områdena  af  ringa  omfång  och  individmängden  ringa. 

Rörande  vegetationen  på  de  återstående  sex  fyndorterna  har 
jag  antecknat  följande,  som  synes  mig  förtjent  att  särskildt 
anföras. 

1.    Lat.  N.  74°  52  Long.  O.  85°  8'.    Kjellmans  öar. 

Botten:  granit-  och  gneishällar  och  block. 
Veg. :    Torftig  litoral  vegetation  af  Urospora  penicUliformis, 

2.  Lat.  N.  76°  8'  Long.  O.  90°  25'. 
Djup:  15  fmnr.     Botten:   sten  och  grus. 

Veg. :  Lithothamnion  foecundum,  sparsam.  Phyllophora  inter- 
rupta,  ytterst  liten  och  sparsam.  Lithoderma  fatlscens,  temligen 
ymnig. 

3.  Lat.  N.  76°  18'  Long.  O.  92°  20'. 
Djup:  40  fmnr.     Botten:  sten  och  lera, 

Veg. :    Phyllophora   hiterrupta,    åtskilliga  exemplar.     Polysi- 
phonia  arctica,  ett  litet  exemplar,  fäst  på  föregående. 

4.    Lat.  N.  77°  36'  Long.  O.  103°  25'.    Kap  Tscheljuskin. 
Djup:  5 — 10  fmnr.  Botten:  lera  med  skifferstycken  och 

qvartsstenar. 

Veg. :  nästan  ingen ;  endast  på  tvänne  ställen  spår  af  sådan. 
Laminaria  Agardlui,  ett  helt  och  några  i  upplösning  stadda 

exemplar. 
Sphacelaria  arctica,    ett  exemplar. 

Pylaiella  litoralis,  ytterst  sparsam  och  torftig.  Till  litoral 
vegetation  fans  .ej   antydan.     Isfot  låg  qvar  nästan  öfverallt. 

5.    Lat.  N.  73°  40'  Long.  O.  140°  16'.    Blischni-ön. 
Djup:   4  fmnr.     Botten:  hård  lera. 
Veg. :  Inbäddade  i  den  med  skraporna  upphämtade  leran 

funnos  några  exemplar  af  Phyllophora  hiterrupta.  Deras  basal- 
delar  voro  afslitna,  men  i  öfrigt  hade  de  ett  friskt  utseende. 

De  hade  antagligen  legat  lösa  på  bottnen,  men  sannolikt  e] 
drifvit  långa  sträckor. 

6.    Lat.  N.  69°  27'  Long.  O.  177°  14'. 
Djup:  4 — 5  fmnr.     Botten:   sand  och  rullstenar. 
Veg. :    Delesseria   sinuosa,    ett  exemplar  sittande  på  en  art 

Hydromedusa. 
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Totalomdömet  om  Ishafvets  algvegetation  med  hänsyn 

till  individmängd  anser  jag  mig  på  grund  af  hvad  i  det  före- 
gående anförts  kunna  gifva  följande  form. 

I  omkring  en  tredjedel  af  detta  baf  d.  v.  s.  större  delen 

af  Kariska  hafvet  och  det  Sibiriska  Ishafvet  är  vegetationen  myc- 
ket individfattig,  i  Norska  polarhafvet  i  rikedom  jämförlig  med 

den  i  norra  Atlanten,  i  den  återstående  delen  betydligt  fatti- 
gare, i  det  en  jämförelsevis  mindre  yta  af  bottnen  bär  vegetation 

och  växtligheten  på  de  bevuxna  delarne  är  mindre  tät  än  i 
Atlanten.  Vegetationen  vid  Grönlands  vestkust  (i  vestra  delen 
af  Murmanska  hafvet  och  i  Hvita  hafvet)  kommer  Norska 

polarhafs-vegetationen  i  individmängd  närmast. 
Vegetationens  fördelning  på  de  olika  bottenregionerna,  den  lito- 

rala, sub-  och  elitorala.  Gränserna  för  dessa  regioner  anser 
jag  kunna  beträffande  Ishafvet  fastställas  såsom  jag  gjort  i 
min  redogörelse  för  Murmanska  hafvets  algvegetation.  Den 
litorala  regionen  skulle  alltså  omfatta  den  del  af  bottnen,  som 

ligger  emellan  öfversta  flod-  och  nedersta  ebbgränsen.  Den 
sublitorala  sträcker  sig  från  den  förras  nedre  gräns  till  ett 

djup  af  20  famnar.  Djupare  delar  af  den  algbevuxna  bottnen 

bilda  den  elitorala  regionen. ]  Dess  nedre  gräns  är  säkerligen 
olika  i  olika  delar  af  Ishafvet.  I  Grönlands-hafvet  vid  Spets- 

bergens  kust  bär  den  alger  ännu  på  ett  djup  af  150  famnar. 
Äfven  med  hänsyn  till  vegetationens  fördelning  på  de 

olika  bottenregionerna  visa  sig  olika  delar  af  Ishafvet  väsent- 
ligen olika.  Inom  Norska  polarhafvet  är  den  litorala  regionen 

bevuxen  med  en  rik,  yppig  och  till  sin  sammansättning  vex- 
lande  vegetation.  Bland  de  härifrån  kända  arterna  uppträda 
mer  än  hälften  antingen  uteslutande  eller  åtminstone  stundom 

på  denna  afdelning  af  bottnen.  Några  af  dem  t.  ex  Bhodo- 
mela  lycopodioides,  Gigartina  mamillosa,  Chondrus  crispus  nå  vis- 

serligen icke  den  yppiga  utveckling  som  längre  söderut  vid 
Norges  kust,  men  det  stora  flertalet  äro  här  lika  frodiga  och 
bilda  lika  tätt  slutna  massor  som  vid  norra  Atlantiska  ocea- 

nens kuster.  Vid  sydliga  Grönlands  vestkust  finnes  också  en 
ganska  individrik,  om  ock  mera  enformig  litoral  vegetation. 
Professor  Th.  M.  Fries  har  meddelat  mig,  att  strandbältet  är 
bevuxet  med  Fucaceer  och  att  det  är  dessa  som  förläna  litoral- 

vegetationen  dess  prägel.  .  Att  dock  jämte  dessa  åtskilliga  an- 
dra arter  förekomma,  framgår  af  de  här  gjorda  algsamlingarna, 

hvilka  innehålla  åtskilliga  rena  litoralalger.  Om  åtskilliga  af 

dessa   har    derjämte    J.    Vahl  uttryckligen  på  etiketterna  an- 

Kjellman,  Algen  v.  Murm.  Meer.,  sid.  57. 
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gifvit,  att  de  växa  inom  litoralregionen.  Bland  sådana  vill 
jag  här  nämna:  Bhodomela  lycopodioides,  Polysiphonia  urceölata, 

Halosaccion  ramentaceum,  Rea  fascia,  Pylaietta  MtoraMs,  Entero- 
morpha  intestinalis,  comprcssa  och  micrococca,  Monostroma  Elyttii, 
Diplonema  percursum,  Spongomorpha  arcta,  Cladophora  rupestris, 
Rhizoclonium   rigidum    och   riparium,   Ghcetomorpha    WormsMoldii, 
Urospora  penicilliformis,  Bivularia  atra.  Inom  den  ojämförligt 
största  delen  af  Ishafvet  har  den  litorala  regionen  ingen  eller 
en  ytterst  torftig  vegetation.  Vid  Spetsbergens  kuster  har  jag 
på  det  litorala  bältet  funnit  följande  arter:  Rhodochorton  Rothi i 

och  intermedium,  Fucus  evanescens  f.  bursigera  och  nana,  Chatop- 
teris  phtmosa,  Pylaiélla  litoralis,  Chcetophora  maritima,  Enteromor- 
plia  compressa,  Spongomorpha  arcta,  Rhizoclonium  riparium,  Ulo- 
thrix  discifera,  Urospora  penicilliformis,  Codiolum  Nordenskiöldia- 

num,  Calothrix  scopulorum.  Artantalet  är  visserligen  rätt  be- 
tydligt, men  det  bör  märkas,  att  flertalet  äro  antingen  i  all- 
mänhet mycket  sällsynta  eller  åtminstone  mycket  sällsynta 

inom  litoralregionen.  Fucus  evanescens,  i  sina  större  former 

allmänt  utbredd  vid  Spetsbergens  kuster,  går  sällan  upp  i  lito- 
ralregionen. Under  formen  bursigera  är  den  anträffad  på  t  va. 

under  formen  nana  på  ett  ställe,  alltid  på  områden  af  ringa 
omfång.  Clicetopteris  plamosa,  en  af  Spetsbergens  vanligaste 

-alger,  har  jag  endast  en  gång  funnit  litoral  och  endast  i  några 
få  exemplar.  Pylaiélla  litoralis  och  Spongomorpha  arcta,  som 

Mda  äro  rätt  vanliga  i  sublitoralregionen,  äro  inom  strand- 
bältet mycket  sällsynta.  De  båda  Roclochorta,  Ulothrix  discifera 

och  Codiolum  Nordenskiöldianum  äro  funna  hvardera  endast  på 

•ett  ställe  inom  den  spetsbergska  litoralregionen.  Mera  allmänt 
och  i  något  större  individmängd  förekomma  på  bottnens  öf- 
versta  del  vid  Spetsbergen  endast  Enteromorpha  compressa,  Rhi- 
zoclonium  riparium,  Urospora  penicilliformis  och  Calothrix  scopu- 

lorum. På  ojämförligt  största  delen  af  detta  område  saknas  all 
vegetation.  Samma  armod  visar  äfven  litoralregionen  inom 
östra  delen  af  Murmanska  hafvet,  i  den  vestra  torde  likasom  i 

Hvita  hafvet  den  litorala  växtligheten  hålla  medelvägen  mellan 

Norska  polarhafvets  rikedom  och  Grönlandshafvets  fattigdom. l 
Vid  framställningen  af  vegetationsförhållandena  vid  vestkusten 

af  No  vaja  Semlja  och  Wajgatsch  har  jag  angifvit,  att  den  betydli- 
gaste delen  af  det  litorala  bottenområdet  här  saknar  all  vegeta- 

tion, att  den  litorala  algvegetation,  som  här  och  der  förekom- 
mer, är  ytterst  individfattig  och  består  af  uteslutande  småväxta 

alger.  Elfva  arter  äro  här  anträffade  litorala :  Rhodochorton 

1  Jfr  Cienkowsky,  Bericht. 
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Rothii,  Fucus  evanescens,  Phloeospora  pumila,  Pylaiella  litoralis, 

Chcetophora  maritima,  Enteromorpha  compressa  och  minina  f.  gla- 
cialis,  Rhisoclonium  riparium  och  pachydermum,  Urospora  penicilli- 
formis,  Calothrix  scopulorum.  De  vanligaste  af  dessa  voro :  Rho- 
dochorton  Rothii,  Pylaiella  litoralis  Enteromorpha  compressa,  och 

iRhizoclonium  riparium.  Fucus  evanescens  är  sällsyntare,  Phcelo- 
spora  pumila,  Urospora  penicilliformis,  Chcetophora  maritima  och 

Calothrix  scopulorum  äro  anträffade  endast  på  tvänne,  Entero- 
morpha minima  f  glacialis  och  Rhisoclonium  pachydermum  hvar- 

dera  på  ett  ställe.  Här  liksom  vid  Spetsbergens  kuster  äro 
de  litorala  algerna  småväxta.  De  särskilda  individerna  af 

Chcetophora  maritima  kunna  svårligen  urskiljas  med  obeväp- 

nad t  öga.  Calothrix  scopulorum  och  Urospora  penicillij  ormis  be- 
kläda i  ett  tunt  lager  de  under  ebben  blottade  stenarne. 

Rodochorton  Rothii  och  Rhisoclonium  riparium  äro  sammannl- 
tade  till  mattor  af  några  millimeters  tjocklek,  Rhodochorton 
inter medium,  Phloeospora  pumila,  Enteromorpha  compressa  och 
den  litorala  formen  af  Pylaiella  litoralis  äro  äfven  de  låg  växta,, 

några  centimeter  höga,  och  de  former  af  Fucus  evanescens^ 
som  vanligast  anträffas  inom  litoralregionen,  nå  sällan  mer 

än  omkring  6  centimeters  höjd. l  I  Kariska  hafvet  är  en- 
dast på  tvänne  ställen  antydan  till  en  litoralvegetation  iakt- 

tagen, nämligen  vid  Kjellmans  öar,  der,  såsom  förut  angifvits^ 
på  strandklipporna  växte  små  tofsar  af  Urospora  penicilliformis \ 
och  i  Aktiniaviken,  hvarest  det  litorala  bottenområdet  flere- 
städes,  men  sparsamt  var  bevuxet  med  småväxt  Enteromorpha 
compressa.  Från  Sibiriska  och  Amerikanska  Ishafvet  äro  inga 
litorala  alger  kända. 

I  Ishafvet  är  vegetationens  hufvudmassa  utbredd  öfver 
den  sublitorala  regionen.  Detta  påstående  har  en  något  olika 
betydelse  beträffande  olika  delar  af  Ishafvet.  Allestädes  är 
det  visserligen  detta  bottenområde,  som  bär  den  kraftigaste,, 

tätaste,  till  mängden  största  vegetationen,  men  i  Norska  polar- 
hafvet  är  den  sublitorala  vegetationen  artfattigare,  i  öfriga  de- 

lar af  Ishafvet  åter  artrikare  än  växtligheten  på  någon  af  de 
öfriga  bottenregionerna. 

Med  nutidens  metoder  för  hafsvegetationens  undersökning 

möter  det  oöfverstigliga  svårigheter  att  erhålla  någon  be- 
stämd och  säker  insigt  om  vegetationens  beskaffenhet  på  den 

elitorala  regionen.  De  få  algindivid,  som  då  och  då  med  bot- 
tenskraporna upphämtats  från  öfver  20  famnars  djup,  räcka 

enligt  min  erfarenhet  endast  till  att  visa,  att  större  alger  verk- 

1  Jfr  Kjellman,  Algenv.  Murm.  Meer.,  sid.  58—59. 
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ligen  förekomma  på  denna  del  af  bottnen.  Om  vegetationens 
individmängd  och  allmänna  skaplynne  i  öfrigt  gifva  de  ingen 
upplysning.  Af  de  undersökningar,  som  utförts  i  Ishafvet, 
synes  mig  framgå,  att  öfver  den  allra  största  delen  af  den 
elitorala  regionen  algvegetation  saknas,  och  att  den  vegetation, 

som  här  och  der  anträffas,  är  såväl  art-  som  individfattig. 
Jag  har  mig  icke  bekant,  att  i  Norska  polarhafvet  med  sä- 

kerhet någon  algart  blifvit  funnen  på  det  elitorala  botten- 
området. Vid  Spetsbergens  kust  har  jag  påträffat  en  och  an- 

nan, nämligen  Delesseria  sinuosa,  af  hvilken  under  1872 — 73 

års  svenska  expedition  några  få,  men  fullt  friska  individ  upp- 
hämtades norr  om  Spetsbergen  från  85  famnars  djup,  FtiJota 

pactinaata,  i  Smeerenberg  bay  vid  Spetsbergens  nordvestkust  fun- 

nen på  150,  norr  om  Spetsbergen  på  80 — 100  famnars  djup.  Till 
samma  betydliga  djup  nedgår  här  också  DicMoria  viridis.  Vid 

Novaja  Semljas  vestkust  äro  följande  arter  kända  från  den  elito- 
rala regionen:  Polysiphonia  arctica,  Delesseria  sinuosa,  Euthora  eri- 

Mata  och  DicMoria  viridis.  l  Såsom  jag  redan  förut  anfört,  anträf- 
fades under  Vega-färden  på  ett  ställe  i  Kariska  hafvet  Phyllophora 

interrupta  och  Polysiphonia  arctica  på  ett  djup  af  40  famnar.  I 

Baffinsbay  skall  enligt  uppgift  af  Dickie  ett  rätt  stort  an- 
tal arter  hafva  upphämtats  från  betydliga  djup  under  en  af 

de  engelska  Franklin-expeclitionerna,  nämligen:  Polysiphonia 
nigrescens,  40 — 50  fmnr ;  Ptilota  pectinata  30—40 ;  Dictyota  fasciola(? ) 
20 — 50;  Agarum  Turneri,  10 — 100;  Laminaria  saccharina  (antag- 

ligen L.  cuneifolia),  50 — 100;  Laminaria  (Ilea)  fascia,  40 — 50; 
Chordaria  flagelliformis,  40 — 100 ;  Dictyosiphonfoenicidaceus,  50 — 70 ; 
Desmarestia  aeuleeda,  80 — 100;  Desmarestia  (DicMoria)  viridis, 
50 — 100;  Ghcetopteris  plumosa,  25—30;  Eetocarpus  (Pylaiella)  lito- 
ralis,  50 — 100 ;  Eetocarpus  Landsbur gii  (Pylaiella  varia  ?),  50 — 100 ; 

Eetocarpus  Dur~keei?  70 — 80;  Conferva  spec.  Youngeana?  d.  v.  s. 
Urospora  penicilliformis ,  25 — 30  famnar.2  Tillförlitligheten  af 
dessa  uppgifter  synes  mig  kunna  på  goda  grunder  sättas  i 
tvifvel. 

Ofvan  litoralregionens  öfre  gräns  finnes  här  och  der  på 
ishafskusten  laguner,  hvilka  stå  i  förbindelse  med  hafvet  och 
hvilkas  vatten  derför  äger  en  saltmängd,  som  gör  det  möjligt 

för  hafsalger  att  trifvas.  Den  vegetation  de  hysa  är  ofta  myc- 
ket individrik,  men  alltid  mycket  enformig,  bildad  af  en,  stun- 

dom 2 — 3  arter  Chlorophyllophyceer. 

1  Jfr  Kjellman,  Algenv.  Murm.  Meer.,  sid.  67. 
2  Jfr  Dickie.  Alg^e  Sutherl.  I,  sid.  140-143. 
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De  allmänna  dragen  af  vegetationens  sammansättning.  Alg- 
formationer.  Det  kan  sägas  vara  tre  familjer,  som  beherska 

vegetationen  i  Ishafvet:  Laminariacece,  Fucacece  och  Coralli- 
nacece.  De  bekläda  de  största  ytorna  af  bottnen,  uppträda, 

i  täta,  individrika  massor  och  nå  en  betydlig  grad  af  yppig- 
het. I  följd  häraf  låta  de  vegetationens  öfriga  element  föga 

göra  sig  gällande  i  det  totalintryck,  vegetationen  framkallar. 
Mäktigast  verka  Laminarieerna.  De  äro  i  Norra  Ishafvet  till 

hela  dess  utsträckning  de  mest  storväxta,  de  i  största  mas- 
sorna och  på  de  vidsträcktaste  ytorna  uppträdande  algformerna.. 

Strängt  taget  kan  derför  Ishafvet  kallas  Laminarieernas  ha^ 

Fucaceerna  gifva  prägel  åt  vegetationen  på  större  områden  en- 
dast i  de  icke  eller  mindre  arktiska  delarne  af  Ishafvet:  vid 

Grönlands  vestkust,  i  Hvita  hafvet,  i  vestligaste  delen  af  Mur- 
manska  hafvet  och  framförallt  Norska  polarhafvet.  Inom  öfriga 
delar  af  Ishafvet,  der  de  icke  förmå  tillegna  sig  litoralregionen,.. 

saknas  de  antingen  helt  och  hållet  såsom  t.  ex.  fallet  är  i  stör- 
sta delen  af  Kariska  och  Sibiriska  Ishafvet  eller  förekomma  i 

så  ringa  individmängd  och  så  spridda,  att  deras  betydelse  så- 
som vegetationskarakteren  bestämmande  är  ingen  eller  mycket 

obetydlig.  Högst  vida  delar  af  den  sublitorala  regionen  in- 
tagas i  Ishafvet  af  Corallineer.  Kleen  anger  en  art  Lithotham- 

nion jämte  Chorda  /ito^vara  de  allmännaste  arterna  i  de  inre 

sunden  och  på  grundt  vatten  i  södra  delen  af  Norska  polarhafvet 

vid  Nordlandskusten. l  Längre,  mot  norr  i  Tromsö  amt  och 
vid  Finmarken  har  jag  funnit  vidsträckta  delar  af  nedre  sub- 
litoralregionen  betäckta  med  arter  af  slägtet  Lithothamnion. 

Flerestädes  vid  Spetsbergens  kust  är  Lithothamnion  glaciale  ym- 
nig; vid  mynningen  af  den  i  Spetsbergens  nordkust  ingående 

viken  Mosselbay  täckte  den  i  form  af  bollar,  som  ofta  voro 

15 — 20  ctmr  i  diameter,  bottnen  på  en  yta  af  4 — 5  engelska 

qvadratmil. 2  Afven  vid  Novaja  Semljas  vestkust  har  jag  fun- 
nit en  individrik  vegetation  af  Lithothamnion  glaciale  på  om- 

råden af  betydlig  utsträckning. 3 
I  Kariska  hafvet  vid  Uddebay  gaf  likaledes  en  Coralliné, 

Lithophyllum  arcticum,  åt  vegetationen  på  en  större  rymd  dess 

prägel.4  Att  också  i  Baffinsbay  vid  Grönlands  vestkust  Co- 
rallineer   uppträda    massvis   framgår  af  Rinks  ofvan  anförda 

1  Kleen,  Nordl.  Alg.,  sid.  9. 
2  Jfr  Kjellman,  Spetsberg.  Thall.  I,  sid.  4. 
3  Jfr  Kjellman,  Algenv.  Murm.  Meer,  sid.  66. 
2  Jfr  Kjellman,  Kariska  hafvets  Algv.,  sid.  10—11. 
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skildring  af  lifvet  i  hafvet  vid.  denna  kust.  Jämförelsevis  få 

och  enligt  regeln  småväxta  algarter,  mestadels  Florideer,  trif- 
vas  jämte  Corallineerna,  och  äfven  om  de,  såsom  stundom 

händer,  uppträda  i  större  individmassor,  är  det  dock  Coralli- 
neerna som  bestämma  vegetationens  allmänna  drag.  Äro  dessa 

busklika  Lithotliamnter,  så  är  den  individmängd,  i  hvilken  de 
förekomma,  mycket  stor.  Vid  draggning  med  botten  skrapor 
komma  dessa  ofta  upp  öfverfulla. 

Om  också,  såsom  ofvan  anförts,  den  litorala  algvegeta- 
tionen i  Norska  polarhafvet  kan  karakteriseras  såsom  en  vege- 
tation af  Fucaceer,  så  bör  dock  märkas,  att  denna  icke  är  till 

sin  sammansättning  likformig  utefter  hela  kuststräckan.  Dels 

äro  nämligen  de  element,  af  hvilka  den  sammansättes,  ej  öfver- 
allt  de  samma,  dels  ingå  samma  arter  i  större  mängd  på  som- 

liga trakter  än  på  andra,  och  dels  samt  framförallt  är  den 
massa,  i  hvilken  Fucaceer  uppträda  i  förhållande  till  andra  arter, 
i  väsentlig  grad  olika  på  olika  delar  af  det  ifrågavarande 

området.  I  södra  delen  af  detta  haf  tar,  utom  arter  af  släg- 
tena  Fucus,  Pélvetia,  Osoihdllm,  äfven  Himanihalia  lorea  del  i 

Fucacéformationens  bildning,  i  norra  delen,  vid  Finmarks- 
kusten saknas  den;  Fucus  edentatus  uppträder  vid  Nordlanden 

i  mindre  individmängd  än  vid  Finmarkskusten,  der  den  öfver 
vida  sträckor  är  den  allmännaste  af  alla  Fucaceerna,  På  vissa 

områden  af  litoralregionen  är  vegetation  bestämdt  präglad  af 
Fucaceer,  på  andra  åter  hafva  dessa  så  starkt  trädt  tillbaka  för 

andra  algarter,  att  fråga  kan  uppstå,  om  dessa  vegetations- 
afdelningar  skola  kunna  inbegripas  under  Fucacéformationen. 
Ingenstädes,  åtminstone  öfver  någon  större  rymd,  förekomma 
Fucaceerna  fullkomligt  oblandade.  På  dem  eller  på  klipporna 
och  stenarne  jämte  dem  finnas  åtskilliga  andra  arter,  af  hvilka 
till  och  med  somliga  förekomma  i  stor  individmängd,  ehuru 
de  dock  aldrig  kunna  utöfva  något  väsentligt  inflytande  på 

vegetationens  allmänna  utseende.  Bland  dessa  synas  mig  föl- 

jande förtjenta  att  framhållas:  Bhodomela  lycopodioides,  Poly- 
sipJwnia  fastig  iata,  Rhodymenia  palmata,  Delesseria  alata,  Ptilota 
elegans,  Elachista  fucicola,  Spongomorpha  arcta  och  Cladophora 
rupestris.  De  delar  af  litoralregionen,  der  Fucaceerna  mera 

trädt  tillbaka,  äro  bevuxna  med  en  mycket  brokig  vegeta- 
tion. I  allmänhet  är  blandningen  af  arter  sådan,  att  det 

näppeligen  låter  säga  sig,  om  någon  eller  några  vissa  ar- 
ter äro  de  förherskande.  Förnekas  kan  det  dock  icke,  att 

en  antydan  till  differientiering  här  och  der  gör  sig  gällande, 
i    det  på  somliga  ställen  Florideer,  på  andra  åter  gröna  alger 



16  KJELLMAN ,   N O  Ii  Ii  A  I S  H  AF  V  ET  S   ÄLGFLORA. 

jämte  Fucaceer  förekomma  i  största  mängden.  I  Finmarken 
och,  enligt  hvad  jag  af  Kleens  uppgifter  trott  mig  finna,  äfven 

i  Nordlanden  på  öppna  delar  af  kusten,  der  bottnen  inom  lito- 
ralregionen  bildas  af  långsamt  sluttande  berghällar,  finnas  ofta 
Florideer  i  större  mängd:  Bhodoméla  tycopodioides,  Polysiphonia 

Urceolata,  Rhodymenia  pcdmata,  Hcdosaccion  ramentaceum,  Gigar- 
tina  mamillosa,  Cystostoclonium  purpurascens  och  Torphyra  laci- 
niata.  Dock  växa  här  äfven  i  myckenhet  åtskilliga  icke  Flo- 

rideer såsom  Chordaria  flagelliformis,  Monostroma  arcticum,  Spon- 
gomorplia  spinescens  m.  fl.  Rikedom  på  gröna  alger,  ehuru  i 
mycket  brokig  blandning  med  såväl  Florideer  som  isynnerhet 
Fucoideer,  hysa  sådana  områden  af  litoralregionen,  hvilka  äro 

rika  på  fördjupningar,  som  under  ebb  hålla  sig  fylda  med  vat- 
ten. Detta  gäller  såväl  om  Finmarken,  som  enligt  Kleen 

om  Nordlanden.  Han  säger1:  »Af  de  observerade  arterna  (i 
Nordlanden)  förekommer  allra  största  delen  i  den  s.  k.  fj såren, 
eller  området  mellan  högsta  och  lägsta  vattenståndet,  dels  och 

företrädesvis  i  de  vattensamlingar,  som  hafvet  vid  ebbtid  qvar- 
lemnar  uti  de  öfverallt  förekommande  håligheterna,  dels  på 

den  tidtals  blottade  klippan.»  För  dessa  delar  af  litoralregio- 
nen i  Finmarken  synas  mig  följande  arter  kunna  uppgifvas 

såsom  isynnerhet  karakteristiska:  Corallina  officinodis,  (på  h vil- 
ken sitta  fastade  Myriotrichia  filiformis,  Chantransia  Daviesii 

och  secundata),  Lithothamnion  polymorphnm,  Hildbrandtia  rosea, 
Chondrus  crispus,  Ceramium  rubrum,  Punctaria  plantaginea,  Ilea 

fascia,  Dictyosiphon  foenicidaceus,  Enteromorplia  intesfinalis,  Mo- 
nostroma Blyttii  (med  JEctocarpus  confervoides  och  Mijrionema  stran- 

gidans),  Spongomorpha  arcta  och  uncicdis,  Cladophora  glaucescens 

och  gracilis  (med  Myrionema  strangidans,  små  Ectocarpns-  och  Py- 
laiella-B.Ttev).  Stundom  uppträda  jämte  dessa  mindre  Fucus- 
arter:  F.  distichus,  F.  linearis,  F.  filiformis,  F.  miclonensis,  i 
hvilket  fall  dessa  ofta  äro  de  förherskande;  i  andra  fall  är  det 

Fnteromorphor,  Cladophoreer  och  Monostroma  Blyttii,  som  genom 
sin  större  individmängd  göra  sig  mest  gällande. 

Om  alltså  vid  Norges  Ishafskust  litoralvegetationen  å  ena 

sidan  icke  kan  sägas  vara  likformig,  så  är  dock  dess  differen- 
tiering icke  så  långt  gången,  att  den  kan  anses  tillhöra  mera  än 

en  mera  skarpt  utpräglad  algformation  —  Fucacéformationen. 
I  de  öfriga  delarne  af  Ishafvet,  der  en  mera  rik  och  isyn- 

nerhet  på   Fucaceer  rik  litoralvegetation  finnes,  är  säkerligen 

1  Kleen,  Nordl.  Alg.,  sid. 
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likformigheten  större,  differentieringen  ännu  mindre  än  i  Nor- 

ska polarhafvet. l 
Det  har  redan  ofvan  blifvit  antydt,  att  arter,  som  i  Nor- 
ska polarhafvet  äro  litorala  eller  äro  närmast  förvänd  ta  med  lito- 

rala  arter,  i  andra  delar  af  Ishafvet  vanligast  uppträda  inom 
sublitoralregionen.  Så  är  t.  ex.  fallet  med  Bhodymenia palmata, 

Bhodomela  lycopodioides,  vanligast  under  formen  tenuissima,  Ha- 
losaccion  ramentaceum,  Fiicus  evanescens,  Monostroma  Blyttii, 

Spongomorpha  arcta  m.  fl.  Ofta  växa  de  spridda  i  ringa  in- 
dividmängd och  ingå  såsom  element  i  Laminariéformatio- 

nen,  stundom  bilda  de  dock  tätare  slutna,  individrika  massor 

öfver  betydligare  områden  och  framstå  såsom  ett  från  öfriga 

formationer  afgränsadt  helt.  I  min  redogörelse  för  Murman- 
ska  hafvets  algvegetation  har  jag  beskrifvit  tvänne  dylika 

vegetationsafdelningar,  som  jag  benämnt  Bhodymenia-  och  Dicty- 
tfsip&öw-formationen  (regionen).  Den  förra  har  jag  angifvit  så- 

som förekommande  så  väl  vid  Spetsbergen  som  vid  Novaja 
Semlja  på  omkring  3  famnars  djup  och  såsom  karakteriserad 
af  yppig  Bhodymenia  palmata.  Jämte  den  förekommo  vid 

Spetsbergen  Ceramium  rubrum,  vid  Novaja  Semlja  Bolyides  ro- 

tundas och  SarcopkyUis  arctica  mera  ymnigt. 2  Bictyosiphon-i or ■ 
mationen,  som  är  känd  från  Murmanska  hafvet  i  Pilzbay  vid 

Novaja  Semljas  vestkust,  förekom  inom  öfre  delen  af  den  sub- 
litorala  regionen  på  botten  bildad  af  mindre  rullstenar.  Den 

förherskande  arten  var  en  Dictyosiphon-foim,  som  jag  med  tve- 
kan hänförde  till  Dictyosiphon  hippuroides,  men  i  det  följande 

beskrifvit  under  ett  särskildt  namn:  D.  corymbosus.  Dessutom 

ingingo  Bhodomela  lycopodioides,  Chcetopieris  plumosa,  Bunctaria 

plantaginea,  Monostroma  Blyttii,  Spongomorpha  arcta  såsom  be- 
ståndsdelar i  denna  vegetation.  På  åtskilliga  ställen  vid  Spets- 

bergens kuster  äfvensom  på  ett  ställe  i  östra  delen  af  det  Sibi- 
riska Ishafvet  har  jag  träffat  en  vegetationsafdelning,  som  kan 

sägas  vara  karakteriserad  af  Fiicus  evanescens  och  Bhodomela 
lycopodioides  f.  tenuissima.  Vid  Spetsbergen  åtföljdes  dessa  oftast 

af  Bolysiphonia  arctica,  Bhodymenia  palmata,  Hcdosaccion  ramen- 
taceum (med  Elachista  lubrica),  Chordaria  flagelliformis,  Sphaee- 

laria  arctica,  Bylaiella  litoralis,  Bhloeospora  tortilis  samt  ett  och 
annat  mera  lågväxt  exemplar  af  Lammaria  Agardhii  och  L. 
solidungula.  I  närheten  af  Vegas  vinterqvarter  vid  Sibiriens 

nordostkust,  på  2—3  famnars  grus-  och  stenbotten,  var  vege- 
tationen   på    en  större  yta  sammansatt  af  följande  arter:  Bho- 

1  Jfr  ofvan  sid.  10 — 11  och  Cienkowsky,  Bericht. 
2  Jfr  Kjellman,  Algenv.  Murm.  Meer.,  sid.  67. 
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domela  lycopodioides,  f.  tenuissima,  den  jämte  Fucus  evanescens 

allmännaste  arten,  Ahnfeltia  plicata,  temligen  ymnig,  Sarco- 

phyllis  arctica,  näst  Rhodomela  lycopodioides  den  vanligaste  Flo- 
rideen,  Antithamnion  boreale,  Maria  ovata,  Lammaria  cuneifölia, 
Chordaria  flagelliformis,  Flachista  fucicola,  Chcetopteris  plumosa, 
alla  sparsamma,  Sphacelaria  arctica,  temligen  allmän,  Pylaiella 
litoralis,  allmän.  Af  dessa  uppgifter  framgår,  att  vegetationen 
inom  dessa  vegetationsafdelningar  utgöres  till  största  delen  af 
arter,  hvilka  vid  Norges  kust  nu  för  tiden  äro  litorala  eller 
bland  de  här  litorala  arterna  hafva  sina  närmaste  slägtingai\ 

Utgår  man,  såsom  mig  synes  nödvändigt,  och  hvartill  jag  fram- 
deles skall  återkomma,  från  den  förutsättningen,  att  under 

glacialperiodens  tidigare  skede  hafsvegetationen  vid  Norges 

kust  haft  ett  utseende  och  en  sammansättning  öfverensstäm- 
mande  med  den  nutida  spetsbergska,  så  har  vid  denna  tid  ej 

heller  här  en  utpräglad  Fucacé- formation  förekommit.  I  den 
mån  de  fysiska  förhållandena  ändrade  sig,  kunde  Fucaceer, 
Rhodymenia  palmata,  Rhodomela  lycopodioides  och  andra  nutida 

litoralformer  gå  upp  på  mindre  djup,  tilltaga  i  individrikedom, 
upptaga  bland  sig  söderifrån  kommande  former  och  bilda  mera 

tätt  slutna  afgränsade  växtmassor,  i  få  ord  sluta  sig  tillsam- 
mans till  den  nutida  i^mce-formationen.  Under  denna  förut- 

sättning skulle  man  sålunda  kunna  uppfatta  dessa  af  Fucus, 
Rhodymenia,  Dictyosiphon  och  Rhodomela  jämte  deras  följeslagare 
bildade  vegetationsafdelningar  i  Ishafvets  rent  arktiska  delar 

såsom  ett  slags  litoral  algformation  under  bildning,  föregån- 

gare till  den  nutida  i^ecace- formationen  vid  Norges  kust.  Den 
skulle  kunna  kallas  snprélitoral-formation. 

Såsom  redan  anförts  är  ZawmaWe-formationen  den  vege- 
tationsafdelning,  som  i  hela  Ishafvet  är  den  mest  utpräglade, 
den  vidsträcktast  utbredda  och  största  rymden  upptagande. 
I  olika  delar  är  dess  sammansättning  olika  såväl  hvad  angår 
de  förherskande  arterna  som  de  arter,  hvilka  bilda  underve- 

getationen i  .  dessa  Ishafvets  algskogar.  Men  ehuru  Lamina- 
rieerna  utgöra  ett  ganska  betydligt  antal  arter,  större  än  man 
hittills  varit  böjd  att  antaga,  äro  de  dock  hänförbara  till  samma 
växtform,  h varför  det  intryck,  som  denna  vegetationsafdelnins: 
ger,  allestädes  blir  i  det  stora  hela  det  samma.  Då  skiftnin- 

gen i  Laminarié- formationens  sammansättning  lemnar  de  bästa 
hållpunkterna  vid  urskiljandet  och  begränsningen  af  olika  trän- 

gre florområden  i  Ishafvet,  skall  jag  vid  redogörelsen  för  dessa 
närmare  ingå  härpå.  Kraftigast  är  denna  formation  utvecklad 

på  fast  berg-  och  grof  stenbotten.     I  Norska  polarhafvet  och  i 
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Baffinsbay  vid  Grönlands  vestkust  sammanfaller  dess  öfre  gräns 
med  ebbgränsen  och  den  går  härifrån  nedåt  i  all  sin  rikedom  till 

2  å  5  famnars  djup.  Djupare  ned  aftar  den  i  individmängd, 
men  vinner  ofta  i  yppighet,  Inom  öfriga  delar  af  Ishafvet 
håller  den  sig  enligt  regeln  till  djupare  delar  af  den  sublito- 

rala  regionen,  på  omkring  3 — 10  famnars  djup.  Vid  Norska 
kusten,  der  bottnen  är  af  lösare  bygnad,  består  af  sand,  grus 
och  mindre  stenar  inom  sublitoralbältets  öfre  del,  antager 

Laminarié4oYm&t\on<d\\  ett  från  det  typiska  mycket  afvikande 

utseende.  De  vanliga  Laminaria-  och  Alaria-avtemsi  träda  till- 
baka, förekomma  i  mindre  individantal  och  äro  mindre  frodiga. 

I  stället  blir  en  annan  Laminarié,  Pliyllaria  dermatodea,  talrik 
och  bildar  i  förening  med  Chorda  filum,  Chordaria  flagelliformis, 
Dictyosiphon  hippuroides,  Monostroma  fusciim,  Spongomorpha arcta 
och  Biploderma  amplissimum  m.  fl.  vegetationens  hufvudmassa, 

Com^/^-formationen  är  artfattig  och  af  olika  sammansätt- 
ning i  olika  delar  af  Ishafvet,  Vid  Norges  nordkust  är  Li- 

thothamnion  soriferum  den  förherskande  arten.  Fastade  på 
den  i  ringa  mängd  har  jag  funnit  Chantransia  ef  florescens, 

Delesseria  sinuosa,  Phodophyllis  dichotoma,  KaUymenia  septemtrio- 
nalis,  Antithamnion  Dylaism  och  boreale,  Derbesia  marina  jämte 

några  få  andra.  Vid  Spetsbergens  kuster  och  No  vaja  Seml- 
jas  vestkust  utgör  Lithothamnion  glaciale  hufvudarten.  Jämte 

den  växa  i  större  mängd  Ptilota  pectinata  och  mindre  yin- 
nigt  Delesseria  sinuosa,  Rhodophyllis  dichotoma,  Euthora  cristata 

och  Ånthithamnion  boreale. x  En  likartad  bygnad  torde  denna 
formation  hafva  i  Baffinsbay  vid  Grönlands  vestkust.  Den  i 
vestra  delen  af  Kariska  hafvet  funna,  af  Lithophyllum  arcticum 

karakteriserade  Oora^me-formationen  utmärkte  sig  genom  en 
ovanlig  rikedom  på  Euthora  cristata.  En  och  annan  Lammaria 

och  Antithamnion  boreale  i  ringa  mängd  förekom  derjämte. 2 
På  den  sublitorala  regionens  djupaste  del,  nära  dess  nedre 

gräns  har  jag  vid  Norges  ishafskust  funnit  en  vegetations- 

afdelning,  hvilken  synes  mig  kunna  uppfattas  såsom  en  qvar- 
lefva  från  den  tid,  då  ett  isfyldt  haf  omslöt  äfven  Norges  kust. 
Den  sammansättes  nämligen  nästan  uteslutande  af  arter,  hvilka 
hafva  en  vidsträckt  utbredning  inom  det  nutida  Ishafvet  och 

antagligen,  hvarom  mera  framdeles,  hafva  sitt  utvecklings- 
centrum i  den  höga  norden.  Vid  Gjesvser  och  Maasö  i  Fin- 

marken   iakttog  jag  den  flerestädes.     Den  höll  sig  på  ett  djup 

1  Jfr  Kjellman,  Algenv.  Murm.  Meer.,  sid.  GQ. 
2  Jfr  Kjellman,  Kariska  hafvets  Algv.,  sid.  10 — 11. 



20  KJEL  L  MA  K,   NOS  RA  ISHA  F  VE  TS  A  L  G  FL  O  B  A. 

af  10 — 20  famnar  på  grus-  och  småstensbotten.  På  förra  stäl- 
let bildades  den  af  följande  arter:  Odonthalia  dentata,  Polysi- 

phonia  arctica,  Delesseria  sinuosa,  Rhodophyllis  diehotoma,  Eirfhora 

cristata,  Ptilota  pectinata  och  Pt.  plumosa,  Porphyra  abyssicola.  Fler- 
talet af  dessa  arter  voro  också  vanliga  vid  Maasö,  men  här 

hade  sällat  sig  till  dem  en  mycket  storväxt,  bredbladig  Lami- 
naria, mycket  erinrande  om  den  i  Grönlandshafvet  och  Mur- 

manska  hafvet  allmänna  L.  Agardhii.  Samma  växt  har  Kl e en 

funnit  vid  Nordlanden  —  af  honom  identifierad  med  L.  Agardhii 
—  och  angifvit,  att  den  förekommer  på  mycket  djupt  vatten. 
Denna  omständighet  i  förening  med  denne  algologs  skildring 
af  djupvattensvegetationen  i  södra  delen  af  Norska  polarhafvet 
ger  mig  anledning  att  antaga,  att  denna  vegetationsafdelning, 

som  jag  skulle  vilja  benämna  den  arltiiska  algformationen,  före- 
kommer äfven  här,  om  ock  till  sin  sammansättning  något  för- 

ändrad. 1 
En  vegetationsafdelning,  som  synes  stå  temligen  fristående 

och  bilda  ett  väl  sammanslutet  helt,  är  den  flerestädes  i  Is- 
hafvet  funna  formation,  som  jag  efter  den  förherskande  arten 

kallat  Lithoder  ma-formationen. 2  Den  uppträder  på  grus-  och 
småstensbotten  på  5 — 15  famnars  djup.  Lithoderma  fatiscens 
bekläder  med  en  tunn  krusta  hvarje  sten.  Karakteristiska 
arter  äro  dessutom:  Phyllophora  interrupta,  Bhodochorton  RotJiii, 

Laminaria  solidungida,  Spongomorpha  aret  a  och  Chcetomorpha  me- 
lagonium.  Rikast  utvecklad  är  den  känd  från  Spetsbergens 

nord-  och  nordvest-kust  i  Smeerenbergbay,  vid  Fairhaven,  i 
Treurenbergbay,  och  från  Novaja  Semljas  vestkust  i  vestra 

mynningen  af  Matotschkin  Schar.  På  alla  dessa  ställen  ut- 

gjorde den  arktiska  Laminaria  solidungida  dess  största  pryd- 
nad. Antydan  till  samma  formation  träffades  också  under 

Vega-färden  i  östra  delen  af  Kariska  hafvet,  Lat.  N.  76°  8'  Long. 
O.  90°  25'.  Djupet  var  här  15  famnar.  Bottnen  bildades  af 
större  och  smärre  stenar,  öfverklädda  med  Lithoderma  och  en 

eller  annan  krusta  af  Litliothamnion  foecundum.  Phyllophora  in- 
terrupta var  torftig  och  sparsam. 

Möjligen  gifves  det  i  Ishafvet  ännu  en  eller  annan  vege- 
tationsafdelning förtjent  att  särskildt  framhållas.  Derpå  hän- 

tyda  de  stora  massor  af  alger  tillhörande  en  eller  några  få 
arter,  som  här  och  der  funnits  betäcka  betydliga  delar  af  den 
sublitorala    regionen.     På    cle   ställen,  der  de  anträffats,  hafva 

1  Jfr  Kleen,  Norell.  Alg.,  sid.  9. 
2  Jfr  Kjellman,  Algenv.  Murm.  Meer.,  sid.  66. 
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de  med  säkerhet  icke  ursprungligen  vuxit,  utan  förts  dit  från 
andra  håll.  Möjligt  är,  att  dessa  arter  förekomma  äfven  vid- 
vuxna  i  stor  myckenhet  på  ett  eller  annat  håll;  att  så  är  kän- 

ner man  dock  icke.  Hittills  hafva  de  alltid  funnits  sprid  t  vä- 
xande, i  ringa  mängd  individ  på  samma  trakt.  Bland  dem 

bör  särskildt  framhållas  Phyllophora  intermpta,  hvilken  man 

vanligen  möter  inom  Laminarié-formationen  och  i  något  större 
mängd,  ehuru  dock  äfven  här  temligen  fåtalig,  inom  Lithoderma- 
formationen.  I  mycket  stora,  löst  på  bottnen  liggande  massor 

är  den  deremot  funnen  på  åtskilliga  ställen  vid  Spetsbergens 
kust  och  på  ett  ställe  i  östra  delen  af  Kariska  hafvet,  i  Akti- 

nia- viken.  I  Spetsb.  Thall.  I  sid.  22  har  jag  meddelat  föl- 
jande härom:  »I  allmänhet  förekommer  den  sparsamt  längs 

Spetsbergens  hela  vestra  och  norra  kust  vidvuxen  snäckskal 

och  smärre  stenar,  på  5 — 15  famnars  djup.  På  vissa  ställen 
åter  träffas  den  i  stora  massor  liggande  lös  på  bottnen.  På 
södra  sidan  af  Fairhaven  utmynnade  en  liten  glacier,  utanför 

hvilken  bottnen  bildades  af  lera.  Djupet  uppgick  till  12 — 15 
famnar.  Här  förekom  denna  art  i  så  stor  mängd,  att  på  en 

kort  stund  flere  tunnor  af  den  upphämtades  med  bottenskra- 
pan. Hundratals  af  de  här  tagna  exemplaren  undersöktes ; 

hos  intet  observerades  något  vidfästningsorgan.  Hos  alla  visade 
sig  bålens  nedre  del  stadd  i  upplösningstillstånd.  De  öfre  de 
larne  voro  deremot  fullt  friska  och  några  individ  voro  t.  o.  m. 
försedda  med  nemathecier.  Till  färg  och  konsistens  afveko 
dock  dessa  exemplar  från  dem,  hvilka  såväl  omkring  Fairhaven 

som  annorstädes  träffades  vidvuxna.  Bålen  var  tunnare,  ur- 
blekt, starkt  stötande  i  grönt.»  J.  G.  Aga rdh  säger  om  samma 

växt:  »Denna  art,  af  hvilken  under  föregående  expeditioner 
endast  några  få  exemplar  blifvit  funna,  har  under  den  sista 
blifvit  påträffad  dels  i  »Green  Harbour»,  dels  i  »Liefdebay» 

och  här  i  stor  mängd  förekommande  på  5 — 10  famnars  djup 
tillhopa  med  Délesseria  sinuosa  och  Halymenia  rosacea.  Många 
af  de  hemförda  exemplaren  syntes  med  sin  nedre  del  vara  i 
ett  upplösningstillstånd,  under  det  den  öfre  var  fullkomligt 

frisk.  Endast  några  få  funnos  med  rot,  fastsittande  vid  min- 
dre stenar.  Dessa  förhållanden  torde  antyda,  att  exemplaren 

legat  lösa  och  småningom  blifvit  förda  till  den  lokal  der  de 
i  stor  mängd  funnits  samlade;  att  de  här  fortlefva,  småningom 
ruttnande  bort  med  sin  nedre  del,  under  det  den  öfre  genom 

nya  prolifikationer  alltjämt  tillväxer.  Man  känner,  att  äfven 

andra  alger  (Sargassum  baccifermn)  kunna  under  längre  tid  ut- 
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veckla  sig  på  analogt  sätt.»1  Den  af  J.  G.  Agardh  nämnda 
Halymenia  (Kallymenia)  rosacea  synes  också  vara  en  dylik  art. 
Sjelf  har  jag  i  Ishafvet  sett  den  i  endast  mycket  ringa  mängd 
och  endast  ett  par  gånger  funnit  några  vidvuxna  exemplar. 
Under  1868  års  svenska  expedition  erhölls  den,  att  döma  af 
den  stora  mängden  af  hemförda  exemplar  och  af  J.  G.  Agardhs 

uppgifter,  vid  Spetsbergen  i  högst  betydlig  myckenhet.  J.  G. 
Agardhs  meddelande  lyder:  »Den  upptogs  i  stor  mängd  på 

5 — 10  famnars  djup  jämte  andra  alger  (Délesseria  sinuosa,  Con- 
ferva  melagonium  och  Phyllophorå  interrupta).  Med  säkerhet 

kan  jag  icke  uppgifva,  att  något  enda  exemplar  bland  de  många 
hemförda  var  fästadt  vid  någon  annan  alg;  den  tycktes  under 
form  af  något  flattryckta  bollar  hafva  legat  lös  på  bottnen,  eller 
kanske  snarast  hafva  först  suttit  fast  vid  bitar  af  en  äldre, 

kanske  fjorårig  fröns,  ifrån  hvars  kant  den  proliflcerat» 2  Med 
ännu  en  annan  art  synes  förhållandet  vara  nästan  likartadt: 
Desmarestia  aculeata.  Arten  är  visserligen  allmän  flerestädes  i 

Ishafvet,  men  dock  icke  känd  att  någon städes  växa  i  betyd- 
ligare mängd.  Löst  liggande  på  bottnen  i  stora  massor  och 

rikt  öfvervuxen  med  den  eljest  sparsamma  Antiihamnion boreale 
fans  den  i  Mosselbay  vid  Spetsbergens  nordkust. 

Isliafsvegetationens  enformighet.  Det  torde  af  den  föregående 
framställningen  redan  tydligt  framgå,  att  i  åtminstone  större 

delen  af  Ishafvet  vegetationen  har  en  mycket  enformig  prä- 
gel. Dess  hufvudmassa  är  utbredd  öfver  den  sublitorala  regio- 
nen; på  de  öfriga  regionerna  har  den  trädt  nästan  fullständigt 

tillbaka  eller  gör  sig  åtminstone  i  följd  af  sitt  armod  ej  i  nämn- 
värd grad  gällande  invid  sublitoralregionens.  Denna  sublito- 

rala växlighet  är  visserligen  differentierad  i  till  sammansättning 
och  utseende  olika  afdelningar,  men  dels  äro  dessa  få,  dels  är 

det  en  af  dem,  Laminarié-i ormatio  nen,  h  vilken  intar  den  stör- 
sta ytan  och  såväl  härigenom  som  genom  sin  rikedom  och 

yppighet  fördunklar  cle  öfriga.  Inom  jLamman'e-formationen 
'  är  det  åter  de  storväxta  Laminarieerna  som  framkalla  totalin- 

trycket. Det  stora  flertalet  af  de  andra  elementen  äro  i  för- 
hållande till  dessa  alltför  små  och  obetydliga  och  alltför  få- 

taliga för  att  kunna  framträda  kraftigare.  Laminarieerna  till- 
höra visserligen  rätt  många  arter,  men  dock  så  få  och  såsom 

arkitektoniska  element  så  föga  olikartade  typer,  att  någon  mera 

1  J.  G.  Agardh,  Spetsb.  Alg.     Till.  sid.  4: 
2  J.  G.  Agardh,  ahf.  st.  sid.  46. 
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rik    och   utpräglad  skiftning  i  denna  formations  karakter  icke 
framkallas. 

Icke  blott  i  form,  utan  äfven  i  färg  är  Ishafs vegetationen 
i  saknad  af  omvexling.  Färgtonen  är  dyster,  Laminarieernas 
mörkbruna  färg  är  den  bestämmande.  De  ljusare  bruna  nv- 
ancerna  saknas  nästan  alldeles.  De  röda  algerna  göra  sig  föga 
gällande  och  deras  röda  går  oftast  i  de  allvarliga,  mörka  skift- 

ningarna. Chlorophyllophyceerna  äro  nästan  fullständigt  under- 
tryckta. De  många  variationer  af  grönt,  från  det  saftigaste 

gräsgröna  till  det  lättaste  hvit-  eller  gulgröna,  som  ge  åt  be- 
tydliga delar  af  vegetationen  i  Atlanten  så  stor  färgrikedom 

och  lif,  saknas  hos  Ishafsvegetationen. 

Denna  bild  gäller  största  delen  af  Ishafvet,  I  Norska  polar- 
hafvet  är  vegetationens  fysionomi  mera  vexlande  till  form  och 

mera  färgrik,  hufvudsakligen  i  följd  af  dess  kraftigt  utbildade 
af  Fucaceer,  mera  framträdande  Florideer  och  gröna  alger  sam- 

mansatta litorala  afdelning.  Detsamma,  fast  i  mindre  grad, 
gäller  vegetationen  vid  Grönlands  vestkust,  i  Hvita  liafvet  och 
Murman  ska  hafvets  vestligaste  del. 

Vegetationens  yppighet.  Bland  Ishafvets  algarter  är  det  ett 
ej  obetydligt  antal,  som  äro  i  hög  grad  yppigt  utvecklade.  Med 
hänvisande  i  öfrigt  till  den  speciella  delen,  vill  jag  bland  dessa 

här  nämna  följande :  Lithothamnion  sorifernm,  L.  glaciale  och  L.  po- 
lymorphum,  Odonthaliad  entata,Polysiphomä  arctica,  Delesseria  sirtu- 
osa,  Bhodynienia  palmata,  Hydrolapathinn  sanguineum,  SarcoplnjUis 

arctica,  Halosaccion  ramentaceam,  Phyllopkora  interrupta,  Kally- 
menia  rosacea,  Ptilota  plumosa  och  Pt.  pectinata,  ffliodochorton  Eothii, 

Porphyra  laciniata,  Diploderma  amplissimum,  åtskilliga  Fucus-artew 
Ilea  fascia,  Scytosiphon  lomentarius,  Desmarestia  aculeata,  Dichlo- 
ria  viridis,  Phloeospora  tortilis,  Dictyosiplion  corymbosus,  Chceto- 
pteris  phnnosa,  Sphacelaria  arctica,  Enteromorpha  intestincdis,  Diplo- 
nemapercursum,  Monostromaangicava,  M.  cylidraceum,  M.fuscum  och 
M.  Blyttii,  Spongomorplia  spinescens  och  S.  arcta,  tJladophora  graedis. 

Bliizoclonium  rigidum,  Chcetomorplia  melagonhim  och  Gli.  Wormslii- 
oldii.  Om  alla  dessa  tror  jag  mig  kunna  påstå,  att  de  i  Is- 

hafvet uppnå  en  åtminstone  lika  stor  yppighet  som  i  Atlanten, 
då  de  här  äro  som  frodigast,  eller  som  deras  närmaste  slägtingar 
derstädes.  Lithothamnion  glaciale  t.  ex.  bildar,  såsom  sagdt,  vid 

Spetsbergens  kuster  klotformiga  massor  af  15 — 20  ctmrs  dia- 
meter ;  Odonthcdia  är  i  Murmanska  hafvet  större  än  vid  Bohus- 

länska kusten;  Delesseria  sinuosa  når  i  Grönlandshafvet  ej  säl- 
lan en  längd  af  30  och  en  bredd  af  7  ctmr ;  Sarcophyllis  arctica 

•i  Murmanska  hafvet  en  längd  af  öfver  en  tredjedels  meter  och 
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en  bredd  af  20 — 25  ctmr.  Af  Halosaccion  ramentaceum  har  jag 
vid  Spetsbergens  nordkust  sett  exemplar  öfver  en  fjerdedels 
meter  långa.  Diploderma  amplissimum  är  vid  Norges  nordkust 
stundom  nära  en  meter  lång  med  betydlig  bredd  ;  en  half  meter 

långa,  yfviga  exemplar  af  Bichloria  viridis  äro  vid  Spetsber- 
gens kust  ej  sällsynta.  Monostronia  fuscum  har  vid  Norges  nord- 
kust, Monostroma  Blyttii  vid  Grönlands  vestkust  ej  sällan  om- 
kring en  half  qvadratmeters  yta.  Ghcetomorpha  melagonium  får 

i  Amerikanska  Ishafvet  stundom  en  längd  af  5  fot  o.  s.  v. 
Då  härtill  kommer,  att  de  arter,  som  hufvudsakligen  bestämma 
vegetationens  skaplynne,  Laminarieerna,  i  Ishafvet  nå  en  sådan 

storlek  och  frodighet,  att  de  äro'  att  räkna  bland  verldshafvets 
största  och  yppigaste  algformer,  kommer  Ishafvets  algvegeta- 

tion att  få  en  prägel  af  ovanlig  storhet,  yppighet  och  lifskraft. 
Individfattigdom,  enformighet  och  yppighet  äro,  såsom  jag 

sålunda  sökt  visa,  de  mest  framträdande  dragen  i  Ishafsvege- 
tationens  allmänna  skaplynne. 

Antagliga  orsaker  till  egendomligheterna  i  Ishafs- 
vegetationens  allmänna  skaplynne. 

Af  den  föregående  framställningen  visar  sig,  att  algvege- 
tationen till  sitt  allmänna  skaplynne  är  olika  i  olika  delar  af 

Ishafvet  och  att  Ishafsvegetationen  i  sin  helhet  visar  åtskil- 
liga anmärkningsvärda  egendomligheter  i  fysionomi  jämförd 

med  vegetationen  i  andra  delar  af  verldshafvet.  Att  dessa  i 
väsentlig  grad  om  också  ej  uteslutande  betingas  af  vissa  för 
Ishafvet  egendomliga  sins  emellan  samverkande  fysiska  för- 

hållanden anser  jag  alldeles  otvifvelaktigt,  om  det  också  för 
närvarande  med  den  ringa  kännedom  man  äger  i  hafsalgernas 
biologi  är  omöjligt  att  med  bestämdhet  säga,  hvilka  dessa 
äro,  i  hvilken  riktning  och  med  hvilken  kraft  de  verka.  Det 
har  dock  synts  mig,  som  skulle  orsakerna  hufvudsakligen  vara 

att  söka  i  isförhållandena,  kustens  skapnad,  ebb  och  flod,  bott- 
nens beskaffenhet,  hafs vattnets  salthalt,  hafvets  temperatur, 

luftens  temperatur  och  brist  på  ljus. 

Isförhållandena.  Isens  inverkan  på  algvegetationen  i  Is- 
hafvet är  afgjordt  ofördelaktig,  i  det  den  antingen  l:o)  gör 

uppkomsten  af  alger  omöjlig,  eller  2:o)  gör  vegetationsperioden 
för  kort  för  att  alger  skola  kunna  nå  sin  fulla  utveckling,  eller 
3:o)  lössliter  i  utveckling  varande  alger,  eller  4:o)  gör  bottnen 



1  •  E  O  A  ■  E  X  P KD  IT 10  N  E  X  8    1 '  5  1 '  5  -V  S  K  A  V  1.1  GA  A  Ii  B  K  TE  X.  2  5 

ogynsam  för  algers  t ref  n  ad.  De  båda  förstnämnda  verknin- 
garna framkallar  den  landfasta,  obrutna  isen,  de  båda  senare 

åstadkommas  af  de  brutna  utefter  stränderna  i  följd  af  vågor  och 
strömmar  drifvande  ismassor.  I  största  delen  af  Ishafvel 

bildar  sig  under  vintern  en  gördel  af  tjock,  grof  is,  närmast 

stränderna  tryckt  tätt  intill  bottnen.  På  vissa  ställen  qvar- 
ligger  denna  året  om,  på  andra  förstöres  den  visserligen,  men 
enligt  regeln  först  sent  på  året.  Jag  har  redan  nämnt,  huru 
som  vid  kap  Tscheljuskin  vid  vårt  uppehåll  der  i  slutet  af 
augusti  månad  isfoten  öfverallt  fans  qvar  efter  stränderna, 
och  jag  kan  här  tillägga,  att  denna  is  var  så  grof  och  mäktig, 
att  antagligen  icke  under  den  sommaren  stranden  kunde  bli 
isfri.  Under  år  1875  var  ännu  de  sista  dagarne  i  juni  det 
inre  af  Karmalkulbay  på  södra  No  vaja  Semlja  och  ännu  vid 

midten  af  juli  det  mellan  norra  och  södra  No  vaja  Semlja  gå- 
ende sundet  till  stor  del  täckt  af  obrutna  ismassor. l  Det  är 

gifvet,  att  så  länge  denna  landfasta  is  ligger  qvar,  några  alger 

icke  kunna  utveckla  sig,  och  det  synes  mig  i  hög  grad  an- 
tagligt att,  då  denna,  såsom  fallet  ofta  är,  ej  smälter  eller  för- 
störes förrän  sent  på  sommaren,  sålunda  blott  kort  innan  ny 

is  åter  bildas,  den  tid,  under  hvilken  en  algväxtlighet  inom 

detta  område  kan  uppspira,  är  otillräcklig  för  én  del  algarter 
att  nå  sin  fulla  utveckling  och  för  andra  att  utveckla  sig  i 
den  grad,  som  de  skulle  göra  under  andra  förhållanden.  Tillika 
blir  det  genom  detta  långa  afbrott  i  vegetationsperioden 
omöjligt  för  alla  andra  alger  att  uppkomma  på  denna  del  af 
bottnen  än  sådana  arter,  hvilka  äga  reproduktionsorganer  af 

den  art,  att  de  utan  att  taga  skada  kunna  hvila  under  en  län- 
gre del  af  året,  utsatta  för  en  låg  temperatur.  På  samma  om- 

råde af  bottnen,  men  tillika  på  dess  djupare  liggande  delar, 

framförallt  den  öfre  delen  af  sublitoralregionen  inverkar  drif- 
isen,  då  den  ligger  utefter  kusterna  eller  mera  lugnt  och  stilla 

går* fram  utefter  dessa  eller  af  det  stormupprörda  hafvet  fram- 
vältras med  rasande  våldsamhet,  hvarvid  väldiga  block  upp- 

slungas  eller  uppskrufvas  högt  på  stränderna,  lemnande  bott- 
nen, der  de  framgått,  kal  och  öde.  En  oupphörlig  nötning,  än 

svagare  än  kraftigare,  utöfvar  alltid  denna  is  på  bottnen  när- 
mast stränderna,  hvarigenom  algvegetationen  decimeras  och 

massor  af  slam  och  fint  grus  bildas,  fasta  klipphällar  och 
stenar  glättas  och  liksom  poleras.  Det  vill  synas  mig  som 
skulle  fattigdomen  på  alger  inom  den  litorala  regionen  och  öfre 

1  Jfr    Nordenskiöld,  Proven    sid.    14    och    22    samt    Kjellman,    Algenv. 
Murm.  Meer.,  sid.  59. 
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delen  af  den  sublitorala  i  större  delen  af  Ishafvet  till  väsent- 

lig del  betingas  af  denna  isens  förderfliga  inverkan.  A  priori 
har  den  kände  algologen  Dickie  kommit  till  samma  åsigt. 

Han  säger  i  redogörelsen  för  en  samling  alger,  hopbragt  i  Ame- 
rikanska Ishafvet  under  en  af  de  engelska  polarexpeditionerna: 

»The  number  of  litoral  species  in  such  regions  must  be  few 
or  in  many  places  altogether  absent;  the  continual  abrading 

influence  of  bergs  and  pack-ice  would  effectually  prevent  their 

growth.1  Den  olikhet  i  vegetationens  fördelning  på  de  olika 
bottenområdena,  hvilken  framträder  i  olika  delar  af  Ishafvet, 

skulle  alltså  till  väsentlig  grad  stå  i  samband  med  en  olik- 
het i  isförhållandena,  så  att  under  föröfrigt  lika  förhållanden 

en  jämnare  fördelning  af  vegetationen  på  den  sublitorala  och 
litorala  regionen  skulle  råda,  ju  gynsammare  isförhållandena 

äro.  Med  hänsyn  till  isbildning  och  isdrift  ställer  sig  af  Is- 
hafvets  delar  det  Norska  polarhafvet  gyn sammast.  Is  i  större 

mängd  bildas  här  aldrig,  och  polarisen  nedtränger  icke  i  det- 
samma. I  Hvita  hafvet  bildas  under  vintern  is,  under  som- 

maren är  dock  vattnet  isfritt.  Inom  öfriga  delar  af  Ishafvet 
torde  isförhållandena  kunna  anses  i  det  stora  hela  något  så  när 

lika.  I  östra  delen  af  Grönlandshafvet  utmed  Spetsbergens  vest- 
kust,  i  östra  delen  af  Murmanska  hafvet  samtöstra  delen  af  Baf- 

fmsbay s  äro  isförhållandena  sommartiden  relativt  gynsamma, 
i  de  båda  förstnämnda  hafssträckorna  i  följd  af  golfströmmen, 
vid  Grönlands  vestkust,  i  det  s.  k.  Nordgrönland,  i  följd  af  den 

aflänkning  mot  vester  isströmmen  får  sedan  den  böjt  om  Kap  Fa- 
rewell.  Dock  torde  väl  äfven  här  knappast  något  år  hafvet  ens 
under  sommartiden  vara  fritt  från  is,  om  också  icke  denna 
är  så  tät  och  i  så  stora  massor  sluten  intill  kusterna,  att  dessa 

icke  hvarje  år  äro  tillgängliga,  De  senare  årens  polarfärder 

hafva  visat,  att  hafvet  längs  Novaja  Semljas  ostkust  och  Sibi- 
riens nordkust  är  rikt  på  is,  om  ock  denna  längs  kusterna  är 

mindre  grof  och  mera  fördelad,  detta  särskildt  utanför  myn- 

ningen af  de  stora  sibiriska  floderna,  der  under  sommarmå- 
naderna polarisens  hufvudmassa  genom  mot  öster  gående  ström- 

sättningar hålles  från  land  ochkustisenfordelasellersmalt.es.2 
Svårare  äro  isförhållandena  norr  och  öster  om  Spetsbergen 

och  i'  Amerikanska  Ishafvet,  der  engelska  polarfarare  endast 
bit  för  bit  under  en  oaflåtlig,  hårdnackad  strid  mot  isen  kun- 

nat utföra  sitt  storartade  upptäcktsverk.     Den  i  följd  af  is  mest 

1  Dickie,  Alg.  Sutherl.  II,  sid.  CC. 
2  Jfr  Nordenskiöld,  Vega-exp.  I,  sid.  23,  154,  155. 
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otillgängliga  delen  af  polarregionen  är  Grönlands  ost- och  syd- 
kust, mot  hvilken  den  från  nordost  och  öster  kommande  mäk- 

tiga polarströmmen  härd  t  pressar  sina  väldiga  ismassor.  I 
överensstämmelse   och    såsom  jag  tror  i  kausalt  sammanhang 
härmed  finna  vi  algvegetationen  på  den  öfre  delen  af  bottnen 
i  Grönlandshafvet,  östra  Murmanska  hafvet,  i  Kariska  och  Si- 

biriska hafvet  samt  Amerikanska  Ishafvet  ytterst  torftig,  i  syd - 
vestra  delen  af  Baffinsbay  och  Hvita  hafvet  rikare,  yppigare  om 
ock  enformig,  i  Norska  polarhafvet  yppig,  individ-  och  artrik. 

Kustens  sJcapnaä.  Det  är  bekant,  att  vissa  alger  uteslu- 
tande hålla  sig  till  eller  åtminstone  föredraga  sådana  delar  af 

kusten,  som  äro  utsatta  för  öppna  hafvet,  och  att  deremot  andra 

nå  sin  kraftigaste  utveckling  och  förekomma  i  största  ymnighet 
på  skyddade  delar  af  kusten.  Företrädesvis  gäller  väl  detta 

litorala  alger,-  men  äfven  bland  de  sublitorala  gifves  det  pelagi- 
ska  och  icke  pelagiska  former.  Algvegetationens  sammansätt- 

ning och  allmänna  skaplynne  kan  sålunda  komma  att  i  viss  grad 
betingas  af  kustens  konfiguration.  Under  föröfrigt  lika  för- 

hållanden bör  en  kust  bli  gynsammare  för  algväxtligheten, 
ju  större  och  rikare  skärgård  den  äger  och  i  den  mån  den 

genomskäres  af  talrika  och  djupa  fjordar.  Från  denna  syn- 
punkt har  säkerligen  kustens  skapnad  föga  betydelse  för 

Ishafvets  algvegetation,  men  väl  från  en  annan,  den  nämligen 
att  vara  mer  eller  mindre  egnad  att  lemna  vegetationen  skydd 
mot  drifisens  förödande  inverkan.  En  rik  skärgård  bildar  ett 
stängsel  mot  drifisen,  innanför  hvilket  alger  kunna  uppspira 

och  fredade  fullända  sin  utveckling,  och  i  trånga,  djupa  fjor- 
dar har  isen  svårt  att  i  större  mängd  intränga.  Mig  synes 

det  antagligt,  att  den  rikedom  och  frodighet,  som  präglar  alg- 
vegetationen i  skärgården  vid  Spetsbergens  nordvestra  del, 

till  icke  ringa  grad  betingas  af  det  skydd  öarna  lemna  mot 
här  kringdrifvande,  stora  djupgående  drifisfält  och  drifisblock. 
Jag  vill  också  anmärka,  att  jag  aldrig  på  öppen  kust  funnit 
inom  det  isfylda  Ishafvets  område  någon  nämnvärd  litoral 

vegetation,  utan  endast  på  skyddade  ställen  i  skärgården  t.  ex. 
vid  Fairhaven  på  Spetsbergen  eller  i  djupare  fjordar  t.  ex.  i 

det  inre  af  Isfjorden  vid  Gåsöarne  på  Spetsbergen,  i  den  djupt' 
ingående  Besimennajabay,  den  grunda,  men  af  en  mängd  skär 

och  holmar  uppfylda  Karmakulbay  på  Novaja  Semljas  vest- 
kust,  den  från  alla  håll  skyddade  bugten  Aktiniaviken.  utanför 

hvilken  också  ligger  den  näst  ögruppen  vid  Jenisejs  myn- 
ning största  skärgården  i  hela  hafvet  utmed  Sibiriens  nord- 
kust,    Såsom   förut  angifvits  var  detta  en  af  de  på  alger  rikaste 
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trakter,  jag  under  Vegas  färd  norr  om  Asien  anträffade. 
Med  hänsyn  till  kustens,  fördelaktiga  skepnad  stå  Norges  och 
Grönlands  kuster  mycket  framför  de  öfriga  kuststräckorna  vid 

Ishafvet.  Här  finnes  det  en  rik  skärgård  och  kusten  är  sön- 
derskuren af  en  talrik  mängd  större  och  mindre  i  olika  rikt- 

ningar ingående  fjordar.  Vid  Spetsbergen  är  skärgården  ringa, 
fjordarne  jämförelsevis  få  och  alltför  vida  för  att  lemna  något 
större  skydd  mot  is.  Ännu  sämre  ställer  sig  kusten  af  Södra 

Novaja  Semlja  och  Wajgatsch,  och  utefter  hela  den  långa  Sibi- 
riska kuststräckan  finnes  att  sluta  af  den  under  Vega-expe- 

ditionen  vunna  erfarenheten  knappast  något  ställe  med  undantag 
af  Dicksons  hamn  och  Aktiniaviken,  der  ett  större  fartyg  vid 

pålandsvind  kan  ligga  tryggadt  för  sjögång  och  drifis.  Ungefär 
hälften  af  den  Amerikanska  Ishafskusten  synes  vara  mycket 
öppen.  Att  vid  Grönlands  vestkust  en  kraftigare  och  rikare 

algvegetation  finnes  på  den  litorala  regionen  och  den  sublito- 
rala  regionens  öfre  del  .synes  mig  kunna  och  böra  sättas  i  sam- 

band dermed,  att  kusten  genom  sin  rikedom  på  öar  och  fjor- 
dar lemnar  alger  nödigt  skydd  mot  påträngande  ismassor. 

Ebb  och  flod.  Tidvattensströmningarna  kunna  anses  me- 
delbart bidraga  till  att  algvegetationen  på  bottnens  öfre  del  i 

större  delen  af  Ishafvet  är  än  fattig,  än  ingen,  i  det  till  följd  af 
dem  isen  oupphörligt  fullföljer  sitt  förstöringsarbete,  hålles  i 
beständig  rörelse  och  derigenom  att  större  delar  af  bottnen 

under  vissa  tider  kunna  nås  och  afnötas  äfven  af  mera  grund- 
gående is.  Härtill  kommer,  att,  då  vid  ebb  den  litoraja  regio- 

nen blottas,  den  algväxtlighet,  som  möjligen  kan  på  detta  om- 
råde finnas,  blir  åtminstone  under  vissa  delar  af  året  utsatt 

för  förhållanden,  som  måste  anses  ogynsamma.  Detta  senare 
skall  framdeles  tagas  i  betraktande.  Icke  ens  under  vintern 

är  den  vid  kusterna  liggande  isen  i  stillhet,  ismassornas  stor- 
lek må  vara  hurudan  som  helst.  Under  svenska  öfvervin- 

trings-expeditionen  vid  Spetsbergens  nordkust  var  hafvet  utan- 
för Mosselbay  täckt  af  flere  mil  breda  såsom  det  tycktes  hårdt 

sammanfrusna  ismassor.  Ett  oupphörligt  gnisslande  ljud  hördes 

från  dessa,  uppkommet  genom  den  gnidning  isblocken  och  isfla- 
ken under  ständig  höjning  och  sänkning  och  ringa  fram  och 

tillbaka  skridande  rörelse  utöfvade  på  hvarandra.  Men  under 

dessa,  låt  också  vara  obetydliga,  af  ebb- och  flodströmningarna 
framkallade  rörelser  utöfva  ismassorna  äfven  på  bottnen  en 
beständig  nötning.  Under  sommaren  är  den  rörelse  ebb  och 
flod  gifva  åt  isen  stundom  och  särskildt  i  trånga  sund  och 

fjordar  mycket  häftig.     Jag  vill  härvid  bland  en  mängd  bevis 
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välja  ett  från  No  vaja  Semlja.     I  vestra  delen  af  det  sund,  som 

åtskiljer  dess  begge  hufvudöar,  Matotschkin  Scliar  går  en  under 
ebben  mycket  häftig  ström  från  öster  mot  vester.  Under  1875 
års  svenska  expeditions  uppehåll  här  var  isen  i  sundets  inre 
stadd  i  uppbrott  och  den  drifis  som  härvid  bildades  rusade 

under  ebbtiden  med  så  stor  häftighet  mot  vester,  att  expedi- 
tionens lilla  fartyg  löpte  stor  fara  och  för  att  skyddas  mot 

isen  oupphörligen  måste  förflyttas  från  den  ena  ankarplatsen 
till  den  andra.  »En  gång»,  säger  Nordenskiöld  i  berättelsen 

härom,  »var  det  till  och  med  hardt  när,  att  de  i  sundet  våld- 
samt framströmmande  ismassorna  hade  ryckt  vår  lilla  skuta 

lös  från  en  något  oförsigtigt  vald  ankargrund  och  antingen 

pressat  den  upp  på  land  eller  fört  den  ut  till  sjös.»1  Anlop- 
pet  af  en  sådan  ismassa  kunna  helt  säkert  alger  ej  motstå. 

Anmärkningsvärdt  s}Tnes  det  mig  härvid  vara,  att  vid  den 
obetydliga  ögrupp,  som  finnes  i  detta  sunds  vestra  myn- 

ning, öarnes  östra  kuster  helt  och  hållet  saknade  litorala 

alger,  under  det  deremot  sådana,  om  ock  i  ringa  mängd,  före- 
kommo  på  de  vestra,  som  helt  visst  voro  mindre  utsatta  för  drifis. 

Tidvattnets  höjd  är  i  Ishafvet  jämförelsevis  ringa  och  i 
allmänhet  så  lika  stor  i  olika  delar  af  Ishafvet,  att  äfven  om 

inverkan  af  tidvattensströmningarna  på  algvegetationen  vore 
en  annan  och  kraftigare  än  jag  ofvan  sökt  göra  antagligt,  den 
skilnad  i  höjd  som  förefinnes  knappast  skulle  kunna  anses  i 

mera  väsentlig  grad  hafva  bidragit  till  den  olikhet  i  fysio- 
nomi vegetationen  visar  inom  olika  större  områden  af  det 

egentliga,  d.  v.  s.  det  på  drifis  under  sommaren  rika  Ishafvet. 
I  östra  delen  af  Sibiriska  Ishafvet  och  vestra  delen  af  Ameri- 

kanska Ishafvet  är  ebb  och  flod  knappast  märkbar,  Enligt 

undersökningar  under  Vega-färden  är  floden  på  öfvervintrings- 

platsen  Pitlekaj2  endast  18  ctmr.  Vid  Point  Barrow  uppgår 
den  enligt  Markham 3  till  endast  7  tum.  Något  större  är  dess 
höjd  i  östra  delen  af  Amerikanska  Ishafvet:  på  sydkusten  af 

Melville-ön  i  Winterharbour  i  medeltal  under  maj  månad  2 

fot  6  Va  tum,  i  juni  2  fot  7  tum,  under  juli  2  fot  Slrl  tum.4 
Vid  Grönlands  ostkust  vid  Sabine-ön  är  enligt  iakttagelser  af 
2:dra  tyska  polarexpeditionen  springflodens  höjd  i  medeltal 

4,2i  engelska  fot,  nippflodens  1,sg,5  vid  Spetsbergen  enligt  Du- 

1  Nordenskiöld,  Proven,  sid.  22. 
2  Se  Nordenskiöld,  Vega-exp.  I,  sid.  76. 
3  Markham,  Threshokl,  sid.  221—222. 
4  Se  Parry,  Zweite  Eeise,  sid.  875. 
5  Se  Koldewey,  Zweite  deutsche  Polarf.  II,  sid.  658. 
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ner  och  Nordenskiöld,  den  förra  5 — 6,  den  senare  omkring 
3  fot.1  Sporer  uppger  floden  vid  Novaja  Semljas  vestkust 
stiga  till  2  a  3  fot,  vid  ostkusten  till  omkring  1  fot  4  tum.2 
I  sydvestra  delen  af  Baffinsbay  skall  deremot  flodens  höjd 

vara  mycket  betydlig,  30  fot,3  om  de  uppgifter  som  lemnats 
Dickie  verkligen  äro  tillförlitliga.  Är  så  fallet,  borde  detta  i 

märkbar  grad  inverka  på  vegetationens  allmänna  .skaplynne. 
Bottnens  beskaffenhet.  Om  bottnens  kemiska  beskaffenhet  i 

någon  grad  inverkar  på  algvegetationen  eller  icke  anser  jag 
vara  en  ännu  obesvarad  och  med  det  undersökningsmaterial 

som  föreligger  för  tillfället  obesvarbar  fråga.  Visst  och  obe- 
stridligt är  det  deremot,  att  algväxtligheten  i  hafvet,  dess  ut- 

sträckning, rikedom,  omvexling  och  yppighet  stå  i  väsent- 
ligt sammanhang  med  och  beroende  af  bottnens  fysiska  be- 

skaffenhet. Det  gifves  som  bekant  bottensträckor,  hvilkas  byg- 
nad  är  sådan,  att,  förhållandena  för  öfrigt  må  vara  huru  gyn- 
samma  som  helst,  alger  dock  icke  växa  och  icke  kunna  växa,, 

och  åter  andra,  hvilka  äro  klädda  af  en  rik  och  yppig  vege- 
tation, oaktadt  de  fysiska  förhållandena  i  öfrigt  äro  så  oför- 

delaktiga för  uppkomsten  af  en  rikare  växtlighet  de  möjligen 

kunna  vara.  Öfverallt  der  bottnen  är  mycket  lös,  d.  v.  s.  bil- 
das af  slam,  lin  sand  och  lera,  der  saknas  alger,  emedan  här 

icke  finnas  några  större  fastare  föremål,  som  lemna  algerna 

det  fäste,  de  åtminstone  under  någon  del  af  sin  tillvaro  be- 
höfva,  för  att  nå  sin  fulla  och  normala  utveckling.  All  bot- 

ten deremot,  som  består  af  gröfre  grus,  molluskskal,  större 
och  mindre  stenar  och  hårda,  helst  gropiga  klipphällar  o.  s.  v., 
saknar  under  eljest  gynsamma  omständigheter  aldrig  alger. 
Äro  förhållandena  för  öfrigt  lika,  har  algvegetationen  i  hafvet 
större  utsträckning,  ju  mindre  till  omfånget  de  af  slam,  sten 

och  lera  bildade  bottensträckorna  äro,  individrikare  och  yppi- 
gare i  den  mån  bottnen  är  gröfre  och  fastare,  men  möjligen 

mera  omvexlande,  ju  mer  skiftande  den  fastare  bottnens  sam- 
mansättning är.  Det  synes  nämligen  åtminstone  i  Kattegat 

vara  fallet,  att  vissa  alger  uteslutande  eller  företrädesvis  hålla 

sig  till  ett  visst  slags  botten.  Särskildt  framstår  s.  k.  snäck- 
botten  såsom  rik  på  egendomliga  arter.  Jag  måste  lemna  oaf- 
gjordt,  om  det  är  till  följd  af  bristen  på  sådan  eller  af  andra 
anledningar,   som  en  del  arter,  hvilka  mestadels  och  i  största 

1  Dunér,  Nordenskiöld,  Spetsb.  geogr.,  sid.  11. 
2  Sporer,  Nov.  Semlä,  sid.  57 — 58. 
0  Dickie,  Alg.  Cumberl.,  sid.  236. 
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mängden  finnas  jpå  sådana  lokaler  vid  Bohuslänska  kusten; 

uppträda  i  Ishafvet  mycket  sparsamt.  Omöjligt  eller  oantag- 
ligt är  det  icke.  Ishafsalgerna  ställa  större  fordran  än  andra 

på  fasthet  hos  bottnen.  De  hafva  behof  af  säkrare  fäste  för 

att  på  den  i  allmänhet  jämförelsevis  öppna  kusten  kunna  stå 
emot  förutom  vågsvall  och  häftiga  strömmar  äfven  drifisen 

och  ej  i  förtid  lösryckas  och  förstöras.  Emellertid  är  i  högst 
betydliga  sträckor  af  Ishafvet  bottnen  af  ofördelaktig  beskaf- 

fenhet. Endast  vid  Skandinaviens  nordkust  och  vid  Grön- 

lands vestkust,1  der  berggrunden  utgöres  af  hårda  azoiska 
bergarter,  kan  den  sägas  vara  öfvervägande  god.  På  jämfö- 

relsevis stora  sträckor  af  Spetsbergens  nordvest-  och  nordkust 
äro  visserligen  också  dylika  bergarter  förherskande  t,  ex.  i 

ögruppen  kring  Fairhaven  och  bottnen  derför  också  gynsam, 
men  utefter  mycket  stora  sträckor  af  Spetsbergskusten  gå  skik- 

tade bergarter  af  lösare  bygnad :  lösa  skiffrar  och  sandstenar 

ned  till  hafvet,  och  der  är  alltid  bottnen  till  sin  största  yta 
bildad  af  lera  och  sand.  Så  är  också  fallet  med  de  delar  af 

vestkusten  af  Novaja  Semlja-  och  Wajgatsch,  som  hittills  varit 
föremål  för  undersökning  i  algologiskt  hänseende.  Sannolikt 

gäller  detta  också  om  ostkusten.  Vid  norra  Novaja  Semljas 
ostkust  har  en  liten  sträcka  blifvit  undersökt  vid  Uddebay. 

En  stor  del  af  kuststräckan  norr  härom  intages  af  glacierer, 2 
och  erfarenheten  från  andra  polarländer  har  visat,  att  utan- 

för och  i  närheten  af  dylika  bottnen  är  af  lös  bygnad.  Södra 
och  sydöstra  delen  af  Kariska  hafvet  utefter  halfön  Jalmal 

har  säkerligen  en  i  högsta  grad  otjenlig  botten.  Norden- 
skiöld, som  på  ett  ställe  landstigit  vid  Jalmals  vestkust  Lat. 

N.  72°  18'  säger:  »Någon  fast  klyft  finnes  här  ej.  Marken  ut- 
göres öfverallt  af  sand  och  sandblandad  lera,  i  hvilken  jag 

icke  kunde  finna  en  sten  så  stor  som  en  bösskula  eller  ens 

så  stor  som  en  ärta,  oaktadt  jag  letade  på  en  sträcka  af  flere 
kilometer  längs  med  strandvallen.  Afven  från  hafvets  botten 

utanför  kusten  upphämtade  skrapan  aldrig  några  klappurstyc- 

ken»....3  Af  den  under  Vega-färden  förda,  af  Stuxberg  pu- 
blicerade draggningsjournalen  framgår,  att  i  östra  delen  af 

Kariska  hafvet  och  Sibiriska  Ishafvet  bottnen  till  den  allra 

största  delen  af  sin  yta  bildas  af  sand  och  lera,4  Endast  på 
några   få    ställen    i    trakten  vester  om  Tajmyr-ön,  vid  Irkajpi 

1  Jfr  Kornerup,  Grönl.  Meddel.  I,  sid.  226. 
2  Se  Kjellman,  Proven,  sid.  49. 
3  Nordenskiöld,  Proven,  sid.  40. 
4  Stuxberg,  Vega-Exp.  I,  sid.  684—687.     Jfr  sid.  690. 
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och  i  Koljutschin-fj ordens  mynning  var  bottnen  god,  på  ett, 
nämligen  Aktinia-viken  temligen  god.  I  Amerikanska  Ishaf- 
vet,  åtminstone  den  del  af  detta,  i  hvilket  arkipelagen  ligger, 

torde  bottnen  närmast  likna  den  vid  Spetsbergens  kuster.  Ur- 

vberg  finnas,  men  af  jämförelsevis  ringa  utsträckning.  Berg- 
grunden utgöres  dock  öfvervägande  af  lagrade  bergarter,  kalk 

och  sandsten,  tillhörande  silur-  och  kolperioden.1 
Att  så  stora  sträckor  af  Ishafvet  sakna  algväxtlighet,  att 

isynnerhet  i  östra  Kariska  hafvet  och  Sibiriska  Ishafvet  alger 

blifvit  funna  på  så  obetydliga  områden,  och  att  öfver  hufvud 
vegetationen  i  större  delen  af  Ishafvet  är  individfattig  anser 
jag    bero  till  väsentlig  del  på  bottnens  ofördelaktiga  bygnad. 

Hafvets  salthalt.  En  annan  omständighet,  som  också  säker- 
ligen bidrager  till  den  utomordentliga  algfattigdomen  i  östra 

delen  af  Kariska  och  större  delen  af  Sibiriska  Ishafvet,  är  vatt- 
nets ringa  salthalt  i  följd  af  den  mängd  sött  vatten,  som  nedföres 

af  de  stora  sibiriska  floderna  och  drifves  i  ostlig  riktning  längs 
efter  kusterna,  Beträffande  de  hydrografiska  förhållandena  i 
dessa  haf  tillåter  jag  mig  att  anföra  hvad  Nordenskiöld, 
som  gjort  detta  ämne  till  föremål  för  särskilda  studier,  härom 

meddelar.  Om  hafvet  mellan  Jenisej-flodens  mynning  och 
Ny-Sibiriska  öarna  säger  han:  »Om  djupet  uppgår  till  minst 

30  meter,  vexlar  temperaturen  på  bottnen  mellan  —  l°,o  och 

1°,4  C.  Vattnets  tyngd  uppgår  derstädes  till  1,026  a  1,027,  mot- 
svarande en  salthalt  föga  mindre  än  vattnets  i  den  Atlantiska 

oceanen.  Vid  ytan  deremot  har  temperaturen  varit  ytterst  vex- 

lande.  Så  t.  ex.  +  10°  i  Dicksons  hamn,  +  5°,4  något  söder  om 
Tajmyr sundet,  +  0°,8  inne  bland  drifis  strax  utanför  samma 

sund,  +  3°,o  utanför  Tajmyrviken,  +  0°,i  vid  kap  Tschelju- 
skin,  +  4°,o  utanför  Chatangabay,  +  1°,2  till  -f  5°,s  mellan 
Chatanga  och  Lena,  Ytvattnets  tyngd  har  under  denna  tid 

i  en  bred  ränna  utefter  kusten  aldrig  öfverstigit  1,023,  oftast 
endast  uppgått  till  l,oi  eller  derunder.  Det  sistnämnda  talet 
motsvarar  en  blandning  af  ungefär  en  del  hafsvatten  med  två 
delar  flodvatten.  Dessa  tal  bevisa  ovedersägligen,  att  en  varm 

och  föga  salt  ytström  från  Obs  och  Jenisejs  mynningar  fram- 
går först  längs  med  kusten  mot  nordost  och  sedermera  under 

inflytande  af  jordens  rotation  vidare  mot  öster.  Andra  lik- 
artade strömmar  åstadkommas  genom  Chatanga,  Anabar,  01  e- 

nek,  Lena,  Jana,  Indigirka  och  Kolyma»  . . .  ,2  Om  hafvet  Öster 
om    Ny-Sibiriska    öarne    yttras:    »Härifrån    var    hafvet  längre 

1  Haugthton,  Fox-Exp.  App.  4. 
2  Nordenskiöld,  Vega-exp.  I,  sid.  23. 
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mot    öster    isfritt    närmast  kusten.     Vattnet  var  föga  salt  och 
visade    en    temperatur    af  ända   till    +  4°  C   I  ett  afseönde 
äger  en  stor  olikhet  rum  i  rråga  om  det  sibiriska  kust- 
hafvets  beskaffenhet  vester  och  öster  om  kap  Baranow.  Me- 

dan på  den  vestra  sidan  en  mängd  stora  Moder,  Ob,  Jeniscj, 
Pjasina,  Tajmyr,  Chatanga,  Anabar,  Olenek,  Lena,  Janå,  In.li- 
girka,  Alasej  och  Kolyma  mynna  ut  i  Tshafvct  och  under  som- 

maren åstadkomma  jämförelsevis  varma  vattenströmmar  längs 
kusten,  faller  deremot  på  den  östra  sidan  ingen  stor  flod  uti 
hafvet.  Några  betydande,  för  bildande  af  ett  isfritt  haf  gyn- 
samma  kustströmmar  förekomma  derför  icke  här,  såsom  fallet 
är  längs  hela  kusten  från  Hvita  hafvet  till  Kolyma,»1  När- 

mare uppgifter  om  sibiriska  ishafsvattnets  salthalt  kommer 

bearbetningen  af  de  under  Vega-expeditionen  regelbundet  gjorda 
hydrografiska  observationerna  att  lemna.  Till  hvad  här  an- 

förts må  endast  läggas,  att  enligt  dessa  iakttagelser  hafsvatt- 
nets  tyngd  vid  ytan  på  draggningsställena  från  kap  Tsehel- 
juskin  till  kap  Baranow  aldrig  öfverstigit  1,023,  oftast  hållit 
sig  omkring  l,oi  eller  icke  ens  nått  den  tyngd,  som  motsvarar 
en  blandning  af  ungefär  en  del  hafs vatten  på  två  delar  flod- 

vatten.  Utanför  Lena-floden  t.  ex.  uppgick  tyngden  till  endast 
1,0040  a  l,oo46,  sålunda  till  ungefär  detsamma  som  vattnet  i 
södra  delen  af  Bottniska  viken.2 

Det  är  visserligen  fullt  riktigt  såsom  både  Nordenskiöld 
och  Stuxberg  i  sina  anförda  arbeten  uppgifvit,  att  i  östra 
delen  af  Kariska  hafvet  och  i  vestra  delen  af  Sibiriska  Ishafvet 

vattnets  salthalt  tilltar  mot  djupet.  Fullt  bevisande  iakttagelser 

äro  gjorda  under  Vega-expeditionen;  några  af  dessa  har  Stux- 
berg meddelat.  Men  granskar  man  de  siffror,  som  Vega-ex- 

peditionens  draggningsjournal  innehåller,  skall  man  tydligen 
finna,  att  på  många  ställen  från  ytan  ända  ned  till  det  djup, 
på  hvilket  alger  förekomma  i  största  mängd  inom  det  isfylda 
Ishafvet,  vattnets  saltmängd  är  jämförelsevis  ringa,  väsentligt 
mindre  än  i  många  andra  haf  och  i  större  delen  af  Ishafvet. 

Till  bevis  härför  må  följande  ur  nämnda  journal  anföras:3 
Lat.  Long.         Djup  i  fmur.     Vattnets  spec.  vigt  vid  bottnen. 

74°52'N.      85°  8'"  O.  6  1,0133. 
73°  41'  »      114°  58'  »  6  l,oisi. 
74°  9'     »      130°  20'  »  15  Looso. 

1  Nordenskiöld,  Vega-exp.,  sid.  29  och  154—155. 
2  Jfr  Stuxberg,  Vega-exp.,  sid.  684—687  och  694. 
3  Jfr  Stuxberg,  anf.  st.,  sid.  684—687. 

Bd  JU. 
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Lat. 
Long. 

74°  4'    N. 135°  38'  0. 

73°  53'  » 138°  0'     » 

73°  40'  » 140°  16'  » 
73°  2'     » 

142°  36'  » 
73°  5'     » 

144°  20'  » 
72°  20'  » 153°  30'  » 
71°  39'  » 157°  15'   > 

Djup  i  fmnr.    Vattnets  spec.  vigt  vid  bottnen 
16  1,0128. 

12  1,0165. 

4  1,0120. 

9  1,0145. 

8  1,0144. 

10  1,0202. 

10  1,0198. 

Dessa  siffror  innebära,  att  såväl  i  östra  delen  af  Kariska 
hafvet  som  isynnerhet  i  vestra  delen  af  det  Sibiriska  hafvet 

nämligen  den  vida  sträcka  af  detta,  som  ligger  mellan  Cha- 
tanga  och  Kolyma-flodens  mynningar,  hafsvattnet  utmed  ku- 

sten på  ett  djup  af  omkring  5 — 15  fmnr  har  en  högst  betyd- 
ligt mindre  tyngd,  resp.  salthalt  än  vanligt  hafsvatten.  An- 

tagas kan  det  visserligen  icke,  att  denna  salthalt  är  så  obe- 
tydlig, att  hafsalger  i  allmänhet  icke  kunna  lefva,  men  den  är 

med  säkerhet  för  ringa  för  att  rent  pelagiska  algformer,  och 
sådana  äro  flertalet  af  Ishafvets  alger,  här  skulle  finna  för  sig 
drägliga  eller  lämpliga  lifsvilkor.  Anmärkningsvärdt  är,  att 
de  enda  rikare  algplatser,  som  funnits  i  dessa  haf,  äro  belägna 
i  de  delar,  der  inflytandet  af  de  stora  sibiriska  floderna  minst 

gör  sig  gällande,  nämligen  i  östligaste  delarne  af  Kariska  haf- 
vet omkring  Tajmyr-ön  och  i  Sibiriska  Ishafvet  öster  om  kap 

Baranow. 

I  öfriga  delar  af  Ishafvet  är  hafsvattnets  saltmängd  i  det 

närmaste  lika  stor  som  vanligt  hafsvattens,  såsom  följande  ta- 
bell anger. 

Vatt- 

Plats. Djup  i nets 
Uppgiftens  källa. 

innr. 
salthalt. 

Nordsjön   — 
8,28 

Cool.    Phys.    Geogr.  sid. 
269—270. 

Atlantiska    hafvet    mellan   Skottland 
och  New-Foundland    — 

3,59 

3,5  3 

D:0                  D:0. 

D:o                 D:o. Nordkap  och  Spetsbergen      

Norska  polarhafvet,  Fnglesund    0 3.34 Nordensk.  Proven,  s.  110. 

Murmanska   hafvet,    Besimennajabay 0 

3,27 

D:o                 D:0. 

D:o                               D:o 50 3.42 D:0                 D:0. 

D:o                   Matotschkin 
Schars      vestra 
mvnning   0 

3,03 

D:0                 D:o. 
.      D:o                                D:o 

20 
3.38 D:0                 D:o. 

Hvita  hafvet   3.22 
Stuxb.  Vega-exp.  sid.  694. 

Amerikanska      Ishafvet,      Lancaster- /Parry  Zweite  Reise,  sid. 
Sound   0 

3,32 
\  126. 
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Plats. Djup  i fm  nr. 
\  att- nets 

salthalt. Uppgiftens  källa. 

Baffinsbay    Simiutat     vid    Grönlands 
vestkust    1) 

Q 

5 
10 

20 

0 

3,41 
3.  so 

3,31 3.3  5 

3,3  G 
3. 3  2  G 

Jenscn,  Grönl.  Medd.  IL 
sid.  206—207. 

Borgen.  Zweite  deutsche 
Polarf.  sid.  680. 

D:o         Xagsugtok    
P:0                   D:0 

D:0                   D:0 

D:0                   D:0 

Grönlancls-hafvet    vid  Grönlands  ost- 
kust     

Hafvets  temperatur.  Ett  tillfyllestgörande  material  för  att 
bestämma,  om  Ishafvets  temperaturförhållanden  kunna  anses 
i  någon  mån  betinga  egendomligheterna  i  algvegetationens  all- 

männa skaplynne,  synas  mig  följande  uppgifter  lemna.  I  Norska 
polarhafvet  nära  Nordkap  är  enligt  Mohn  hafvets  temperatur 
i  medium : 

under  december— februari     +  3°,o3  C. 

»        mars — maj      +  3°,o     » 
>       juni — augusti       +  7°,3    » 
■>       september — november      +  6°,3    » *. 

Iakttagelser    under    1872 — 73    års  svenska  expedition  norr 
och    vester    om  Spetsbergen  i  juli  månad  (1 — 18)  lemnade  föl- 

jande resultat: 
Medium.     Maximum.    Minimum. 

Vattnets  temperatur  vid  ytan  +  3,3         -f  5,2         +  1,5. 
vid  16—280  fmnrs  djup  —0,9  +  1,9  —  3,2. 2 

Enligt  iakttagelser  af  samma  expedition  i  Mosselbay  vid 
Spetsbergens  nordkust  var  hafvets  temperatur  under  slutet  af 

september  och  hela  oktober  månad  ungefär  —  l°,o,  under  no- 
vember —  0°,5  ä  l°,o  och  vexlade  under  månaderna  december — 

april  mellan  —  l°,s  och  —  1°,8,  med  obetydlig  höjning  de  få 
dagar,  då  hafvet  var  isfritt.  Aldrig  uppgick  den  under  nämnda 

tid  till  mer  än  —  l°,o  C. 3 
I  östra  delen  af  Murmanska  hafvet  utefter  vestkusten  af 

södra  Novaja  Semlja  och  Wajgatsch  fann  svenska  expeditio- 
nen 1875  temperaturen  vid  hafsytan: 

Medium.     Maximum.     Minimum. 

Under  juni  månad  (22—30)   +  l,éi         +  2,4  +  0,o. 

>    .       juli  »  "          +  4,33  +  8,8  +  0,6.* 

1  Mohn,  Temp.  Verhältn.,  sid.  429. 
2  Nordenskiöld,  Proven,  sid.  109. 
3  Se  Kjellman,  Vinteralgveg.,  sid.  62—63. 
4  Jfr  Nordenskiöld,  Proven,  sid.  92—98. 
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Med  tilltagande  djup  minskas  värmegraden,  såsom  t.  ex. 

visas  af  följande  undersökning  utanför  Novaja  Semijas  vest- 

kust  Lat.  72°  43'  N.  Long.  52°  0f  O. 

Temperaturen  vid    0  fmnr  +  0°,6  C. 
»  »10         »  —  1°,4    » 

»  »     20      »      — 1°,9  » 

»  »     30      »      — 1°,7  »  l 
Den  svenska  expeditionen  1875  fann  vattnets  medeltempe- 

ratur i  ytan  i  vestra  delen  af  Kariska  hafvet  under  2 — 3,  24 

— 31  augusti  och  1 — 2  september  uppgå  till  +3,n.2 
Att  vattnets  värmegrad  äfven  här  aftar  mot  djupet  fram- 
går af  följande  iakttagelser  från  olika  delar  af  hafvet  mellan 

Novaja  Semlja  och  Jenisej -flodens  mynning. 

1.  Vester  om  Jalmal  Lat.  72°  19'  N.  och  Long.  18°  40'  O. 
den  8  augusti. 

Vattnets  temperatur  vid  0  fmnr  +  5°,2  C. 
2 

3  ,o 

»      ,  »  »     3      »        "t  2°, 4  » 

»  »  »       5         »  +  1°,5   » 

»  »  »8      »       +  0°,o  »  (nära  bottnen.) 

2.  Vid  Lat.  73°  30'  N.  Long.  69°  O.  den  9  augusti. 

Vattnets  temperatur  vid  0  fmnr  +  7°, 8  C. 
»  »  »     2      »       +  7°,o  » 
»  »  »     4      »       +  0°,e  » 

»  »  »     8      »       —  l°,o  »  (nära  bottnen.) 

3.  Utanför    mynningen  af    Jenisej    Lat.    73°  55'  N.  Long. 
60°  40'  O.  den  15  augusti. 

Vattnets  temperatur  vid     0  fmnr   -f  7°,4  C. 
»  »  »    15      »      — 1°,4  »  (nära  bottnen.) 

4.  Utanför   norra  Novaja  Semljas  ostkust  vid  Lat.  75°  40' 
N.  Long.  65°  O.  den  25  augusti. 

Vattnets  temperatur  vid     0  fmnr  +  1°,4  C. 

»  »  »     60      »       — 1°,8  »  (nära  bottnen.) 
5.  Utanför    östra    mynningen    af   Matotschkin  Schar  Lat. 

73°34'N.  Long.  58°  O.  den  31  augusti. 
Vattnets  temperatur  vid     0  fmnr   +  3°,9  C. 

»     25      »  .    +  1°,4  » 
»  »  »     55      »       — 1°,7  »(nära  bottnen.)* 

1  Nordenskiöld.  Proven,  sid.  106. 
2  Jfr  Nordenskiöld,  anf.  st.,  sid.  99—103. 
3  Se  Nordenskiöld,  anf.  st.,  sid.  107—108. 
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I  östra  delen  af  Kariska  hafvet  och  i  vestra  delen  af  det 

Sibiriska  Ishafvet  är,  såsom  redan  antydts,  vattnets  tempera- 
tur   beroende   af  granskapet   till    de    stora    flodmynningarna. 

På  ett  djup  af  öfver  5  famnar  är  temperaturen  enligt  regeln 

under  0°,  utom  i  närbeten  af  noderna.  Vid  Dicksons  hamn 
har  vattnet  ännu  på  5  famnars  djup  under  början  af  au- 

gusti månad  en  temperatur  +  9°, o  och  utanför  Lenas  mynning 
på  15  famnar  något  senare  på  året  ända  till  +  3°,8.  Denna  flods 
inflytande  sträcker  sig  hän  mot  Ny-Sibiriska  öarna.  Vester  om 

en  af  dessa,  Blischni-ön,  är  temperaturen  på  4  famnars  djup 

densamma  som  vid  ytan  +  2°,6.  På  alla  de  ställen  öster  om  Ny- 
Sibiriska  öarna,  der  draggningar  gjordes  under  Vega-färden, 

höll  sig  temperaturen  på  3 — 10  famnars  djup  vid  0°  eller  der- 
under. Y 

En  god  ledning  för  bedömandet  af  temperaturförhållan- 
dena i  norra  delen  af  Amerikanska  Ishafvet  lemna  de  iakt- 

tagelser, som  gjordes  under  Belchers  expedition.  Enligt  dessa  - 
är  i  Northumberland- sundet  vattnets  temperatur  i  medium: 

i  ytan                 vid  bottnen, 

under  september...    — l°,n  C.    — 1°,28. 
»        oktober     — 1°,56  »     — l°,oo. 

november    — 1°,50  »     — 1°,öo. 
■>        december    —  1°,67   »     —  1°,67. 

>  januari    — 1°,62    >     — 1°,67. 
:>       februari      —  1°,(j7  -> 
»        mars    —  1°,56  » 

»        april       —  1°,39  » 

>  maj      —  1°,39  » 
:>  juni           0°,22     » 

juli        +  0°,n  » 
»        augusti     — 0°,83  » 

Ur  >Meddelelser  om  Grönland»  lånar  jag  följande  upp- 

gifter, som  visa,  att  i  fjordar  vid  Grönlands  vestra  kust  vatt- 
nets temperatur  i  ytan  är  betydligt  lägre  i  mynningen  än  i 

fjordens  inre  och  på  samma  gång  att  i  det  inre  af  djupa  fjor- 
dar temperaturen  aftar  starkt  och  hastigt  mot  djupet. 

Vattnets  temperatur  nära  mynningen  af  fjorden  Nagsugtok 

Lat.  67°  32'  N.  Long.  53°  28'  V.  11  juli  vid  0  fmnr  2°,o  ä2°,2,  i 

det  inre  af  samma  fjord  Lat.  N.  67°  47'  Long.  52°  22'  W. 
i  juli : 

1  Se  Stuxberg,  Vega-exp.  I,  sid.  686—687, 
2  Jfr  Contrib.  aret.  Meteor.  II,  sid.  172. 
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vid     O  frnnr  +  8°j8  C, 
»       5      »       +2°,8    » 

.     »     10      »       +  l°,i    » 

»     20      »       +0°,9    » 

>>     30      »       +  l°,o    » l 
Enligt    den    2:dra    tyska    polarexpeditionens    iakttagelser 

varierar    under    augusti  månad  hafvets  temperatur  i  ytan  vid 

Grönlands  ostkust  längs  Shannon,   Pendulum  och  Sabine-öarna 

(Lat.    74° 30— 75° 30'  N.)    mellan    +  2°,o  och  —  l°,e  C.     Vid  un- 
dersökning af  vattnets  temperatur  under  vinterisen  befans  den 

vara 

1860  oktober  3     —  2°,2  C. 
»  »      29     —  1°,9    »  (på  27  famnars  djup). 
»     november  11     — 2°,2    » 

1870  januari  20    —  2°,i    » 
»     februari  18     —  2°,s    » 

»     maj  21    —  1°,9    »2 
Dessa  nu  meddelade  sakförhållanden  anser  jag  mig  kunna 

sammanfatta  på  följande  sätt:  i  det  egentliga  Ishafvet  d.  v.  s. 

Grönlandshafvet,  östra  Murmanska,  Sibiriska  och  Amerikan- 

ska Ishafvet  samt  Baffinsbay  är  vattnets  medeltemperatur  un- 
der högsommaren  vid  ytan  ungefär  lika  hög  eller  lägre  än  i 

Norska  polarhafvet  under  vintern  (dec. — febr.),  och  på  det  djup, 
vid  hvilket  den  rikaste  algvegetationen  finnes,  uppgår  den  en- 

ligt regeln  ingen  tid  på  året  öfver  0°  C.  Denna  olikhet  i  tem- 
peraturförhållanden mellan  Norska  polarhafvet  och  de  andra 

nämnda  delarne  af  Ishafvet  är  om  också  icke  den  enda,  dock 

säkerligen  den  vigtigaste  orsaken  till  den  väsentliga  olikhet 
Norska  polarhafvets  vegetation  till  sitt  allmänna  skaptynne 
visar,  jämförd  med  det  öfriga  Ishafvets. 

Luftens  temperatur  är  antagligen  också  en  faktor,  som  bör 
tagas  i  betraktande  vid  förklaringen  af  egendomligheterna  i 
den  arktiska  algvegetationens  fysionomi. 

Naturligtvis  kan  luftens  temperatur  endast  utöfva  något 
inflytande  på  de  delar  af  vegetationen,  hvilka  kunna  komma 

att  beröras  af  luften,  d.  v.  s.  vegetationen  på  det  litorala  bot- 
tenområdet. Möjligt  är,  att  dess  stora  armod  och  torftighet 

till  någon  del  betingas  deraf,  att  alltför  starkt  afkylda  luft- 
lager vissa  tider  draga  hän  öfver  den  blottade  litoralregionen 

och    förstörande    inverka    på   den   växtlighet,   som  börjat  upp- 

1  Jfr  Jensen,  Grönl.  Medd.  II,  sid.  207. 
2  Jfr  Koldewey,  Zweite  deutsclie  Polarf.,  sid.  618—620. 
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träda.  Detta  kan  inträffa  om  våren  på  de  delar  af  Ishafskii- 
sten  t.  ex.  vid  Spetsbergens  vestknst,  der  vinterisen  bryter 
tidigt  upp,  och  på  hösten,  innan  ny  is  bildat  sig  utmed  .stran- 

den och  t.  o.  m.  på  högvintern,  om,  såsom  det  sannolikt  ej 
sällan  tid  efter  annan  händer,  ismassorna  plötsligt  draga  sig 
från  stränderna.  Skildringen  af  svenska  öfvervintrings-cxpe- 
ditionen  på  Spetsbergen  1872 — 73  visar,  att  vid  Spetsbergens 
nordkust  hafvet  under  vintern  flere  gånger  var  öppet  intill 
kusten. l  Under  öfvervintringen  med  Vega  bildade  sig  en  och 
annan  gång  vida  öppningar  i  hafvet,  som  möjligen  i  närheten 
af  vår  öfvervintringsplats  sträckte  sig  till  land.  Af  de  der 

bosatta  infödingarnas  utsago  syntes  framgå,  att  hafvet  någon 
gång  under  vintern  öppnar  sig  för  att  åter  tillfrysa.  Den  in- 

vändningen kan  göras,  att  då  hafvet  vid  kusten  är  öppet,  luf- 
tens temperatur  ej  bör  vara  så  låg,  att  den  kan  vara  förderflig 

för  alger.  Detta  är  visserligen  i  allmänhet  sant,  men  det  bör 

märkas,  att  ingenstädes  förekomma  så  tvära  och  starka  tem- 
peraturkastningar, som  i  de  arktiska  trakterna.  Bland  många 

bevis  härpå  vill  jag  välja  ett  från  Vega-färden.  Under  fe- 
bruari månad  1879  var  luftens  temperatur  vid  middagen  den 

6:te  —  40°,4  C,  vid  samma  tid  på  dagen  två  dagar  senare  -f  0°,i, 
den  12t:e  —  2°,o,  men  den  13:de  —  24°,9  och  den  15:de  —  29°,o 
C.  I  Mosselbay  tillfrös  hafvet  en  gång  under  vintern  vid  en 

lufttemperatur  af  — 27°, 6, 2  till  hvilket  låga  gradtal  den  sänkt 
sig  under  loppet  af  några  timmar.  Det  behöfver  icke  förut- 

sättas, synes  mig,  att  verkan  af  en  lägre  temperaturgrad  måste 

vara  långvarig  för  att  vara  menlig.  Liksom  en  skarp  frost- 
natt är  tillräcklig  för  att  skada  vegetationen  på  land,  lika  väl 

böra  de  extrema  temperaturgraderna  i  polartrakterna  kunna 
verka  förödande,  om  deras  verkan  utsträckes  under  ett  eller 
annat  tidvattensskifte. 

Om  luftens  temperatur  vid  olika  delar  af  Ishafskusten 
lemnar  följande  tabell  upptysning.  Ur  denna  kunna  åtskilliga 

slutsatser  rörande  Ishafsalgernas  biologiska  förhållanden  dra- 
gas, för  hvilka  jag  framdeles  skall  redogöra. 

1  Se  Nordenskiöld,  Spetsb  -Exp.,  55—58. 
2  Nordenskiöld,  anf.  st.  sid.  58  och  Wijkander,  Obs.  Météor.,  sid.  20— 21. 
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Tabell,1  visande  luftens  medeltemperatur  i  olika  delar  af 
polarregionen. 
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—     4,2  0 
—  (3,00 —     9.8  9 

—  13.72 
—  25,06 —  28.20 

—  39,22 -  17,40 

—  24,15 ' 
Febr. 

-   4,o 
—  6,40 —  22,6  9 —  18.49 

—  25,0  9 
—  30.42 —  33,44 

—  17,30 

—  23,81» 

Mars . . —     3,8  0 

—  5,10 —  17,63 —  15.43 
—  21.65 —  26,02 —  27,5  0 

—  16,70 —  23,32 

April .. 
—    0,10 

—  1.70 —  18,12 —  13.94 —  18.9  3 
—  15,7  2 

—  22,89 —  10.40 —  16,51 

Maj  ... 
+    3,20 

—  1.80 —     8.26 —     3,7  9 —     6.79 
—     6,61 —     9,44 

—   0,10 
—     5,4  2 

Juni . . . 
+     8,70 +  5.90 

+     1.11 
+     2,41 

—     0,6  0 

+     0,13 

—     0,06 

+     4,40 +     2,2  6 
Juli.... 

+  11,50 +  8,80 +     4,5  5 +     4,89 +     2,68 +     2.6  7 +     2,61 +     7,70 +     3,80 Aug.  .. 
+  10,4  0 +  9,80 +     2.87 +     4,66 +     7.30 +     1.22 +     6.20 +     0,67 Sept.  .. +    7,oo 

+  6,4  0 +     3.86 

—     0,28 
—     3,22 —     7,50 

+    lao 

-     4,32 

Okt.  ... 
+     2,00 

+  1,30 

—  12.69 —     1,88 
—     5,20 

—  16,89 —  18.50 —    4,80 
—  13,82 

Nov.  .. 
—     1.70 

—  2,10 —     8,13 
—  15,67 —  16,5  8 —  22,4  7 

—  20,3  3 —     7.50 
—  18,32 

Dec.  ... —     3,2  0 
—  4,00 —  14,44 —  26,61 —  22,8  0 

—  25,16 —  34,5  0 
—  11,80 —  17,14 

Brist  på  ljus.  Jag  har  förut  framhållit  såsom  ett  ut- 
märkande drag  hos  algvegetationen  inom  det  egentliga  Ishaf-  v 

vet  fattigdomen  på  gröna  alger.  De  arter  som  finnas  upp- 
träda i  mycket  ringa  individmängd  och  äro  enligt  regeln 

mycket  för  att  ej  säga  ytterst  torftigt  utbildade,  stundom  nä- 
stan till  oigenkännelighet  förkrympta.  Det  ligger  nära  till 

hands  att  bland  orsakerna  härtill  tänka  sig  brist  på  ljus,  då 
såsom  bekant  det  stora  flertalet  af  de  gröna  algerna  äro  ljus- 
älskande  och  derför  enligt  regeln  hålla  sig  på  sådana  ställen, 
der  de  komma  i  åtnjutande  af  detta  i  största  mängd.  Öfver 
det  litorala  området  kunna  vid  det  isfylda  polarhafvets  kust 
till  följd  af  flere  samverkande  omständigheter  många  af  dem 
icke  utbreda  sig,  utan  måste  hålla  sig  inom  sublitoralregionen. 
Den  ljusmängd,  som  här  tillströmmar  dem,  är  säkerligen  inom 
Ishafvets  nordligare  delar  mycket  ringa  i  jämförelse  med  denr 
hvilken  de  erhålla  t.  ex.  vid  Skandinaviens  kust  inom  litoral- 

zonen.  Vid  Spetsbergens  nordkust  är  solen  flere  månader  un- 
der horisonten  och  i  följd  häraf  mörkret  under  lång  tid  t.  o. 

m.  ofvan  hafvets  yta  så  djupt,  att  en  menniska  icke  ens  vid 
middagstiden  kan  vägleda  sig  utan  artificielt  ljus.  Ännu  mör- 

kare måste  det  då  vara  på  hafvets  botten,  dit  den  sparsamma 
ljusmängd,  som  finnes,  skulle  hafva  att  bana  sig  väg  genom 
flere    fots    mäktiga  ismassor,  belagda  med  famnsdjup  snö  och 

1  Hämtad  ur  Hildebrandsson,  Obs.  Météor.,  sid.  578 — 579  och  Koldewey, 
Zweite  deutsche  Polarf.,  sid.  536. 
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dessutom  genom  det  vattenlager,  som  täcker  bottnen.  Dessa 
snö-  och  ismassor  genomsläppa  ljus  endast  i  obetydlig  mängd 
och  det  kommer,  så  länge  dessa  ligga  qvar  älven  under  de 
tider,  då  solen  längre  eller  kortare  tid  af  dygnet  är  ofvan 
horisonten,  endast  en  obetydlig  mängd  ljus  till  hafvets  bot- 

ten. Men  att  den  tid  är  kort  inom  betydande  delar  af  Is 
hafvet,  under  hvilken  hafvet  icke  är  i  större  eller  mindre 
grad  täckt  af  is,  derom  vittna  de  talrika  polarfärder,  som  inom 
detta  århundrade  företagits.  Vid  Norges  nordkust  finnes  Spön- 
gomorpha  arcta  mycket  ymnig  och  mycket  yppig,  vid  Spets- 

bergens kust  liksom  också  i  Murmanska  hafvet  och  i  Sibiri- 

ska Ishafvet  sparsam  och  mycket  torftig.  Detsamma  gäller 
andra  gröna  alger  t.  ex.  Spongomorpha  lanosa,  Monostroma  Blyttii. 
Andra  orsaker  såsom  vattnets  lägre  temperatur,  bristen  på 
tjenliga  växtplatser  o.  s.  v.  kunna  hafva  och  hafva  säkert 

också  bidragit  att  framkalla  denna  olikhet,  men  en  otillräcklig 
tillgång  på  ljus  har  medverkat  och  medverkar  också  efter  all 

sannolikhet.  Ljusmängden  kan  t.  ex.  vid  Spetsbergskusten 

vara  nog  stor -för  dem  att  lefva,  men  ej  nog  stor  för  att  de 
skola  kunna  nå  någon  yppigare  växt  och  förmå  bilda  en  så 
stor  mängd  reproduktiva  organ,  att  deras  individmassa  blir 
af  någon  mera  betydande  storlek. 

Öfversigt  af  Ishafsflorans  sammansättning. 

För  att  åskådliggöra  florans  sammansättning  i  Ishafvet  i 
dess  helhet  och  i  olika  delar  af  detsamma  har  jag  med  stöd 
af  de  uppgifter,  som  särskildt  lemnas  i  den  speciella  delen 
af  detta  arbete,  uppgjort  följande  tabeller.  I  den  första  af 
dessa,  som  lemnar  en  förteckning  öfver  Ishafvets  hittills  kända 

algarter  och  anger  grunddragen  af  deras  utbredning  inom  Is- 
hafvet taget  i  den  vidsträckta  och  från  växtgeografisk  syn- 

punkt oegentliga  bemärkelse,  som  förut  angifvits,  har  jag  til- 
lika utmärkt,  om  en  art  är  känd  eller  icke  från  norra  delen 

af  Atlantiska  och  norra  delen  af  Stilla  oceanen,  ett  material, 

som  jag  framdeles  kommer  att  begagna  vid  undersökningen 

af  Ishafsflorans  ursprung  och  utvecklingshistoria.  En  gransk- 
ning af  dessa  tabeller  visar,  att  vegetationens  sammansättning 

i  skilda  delar  af  det  ifrågavarande  hafsområdet  är  alltför  olika 
för  att  man  skulle  kunna  anse  det  utgöra  ett  florområde.  Det 

synes  mig  derför  olämpligt  och  ändamålslöst  att  söka  upp- 
draga   någon   jämförelse    mellan    dess    flora,    fattad  såsom  ett 
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helt,  och  floran  i  andra  haf.  En  dylik  jämförelse  beträffande 
Ishafsfloran  såsom  växtgeograflsk  enhet  skall  längre  fram  före- 

tagas. Rörande  uppställningen  af  tabellerna  må  anmärkas, 
att  jag  sammanfört  vestra  delen  af  Murmanska  hafvet  med 

Hvita  hafvet,  emedan,  såsom  af  G  o  bis1  framställning  visar 
sig,   dessa  områdens  vegetation  företer  stor  öfverensstämmelse. 

Tabell  1.  Förteckning2  öfver  Ishafvets  algarter  och  grunddragen 
af  deras  utbredning  i  olika  delar  af  Ishafvet,  i  norra 
Atlanten  och  norra  Stilla  oceanen. 
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Lithothamnion  soriferum   . . . 

»             Ungeri     
»             alcicorne  .... 

»             norvegicum 

»              glaciale    
»             intermedium 

»             ilavescens  ... 
»             foecundum... 

+ 

+ 
+ 

4- 

+ + + 

+ 

4" 

+ 
»             compactum 

»             polymor- 

phum   Lithophyllum  arcticum   
_J_ 

J_ 

+ + 

+  (?)3 

+ + 
+ 

»              Lenormandi 

Melobesia   membranacea   

»          macrocarpa   

»          Lejolisii   

+ 
+ 
+ 

+ + 

-f 

+  (?) + 

1  Algenfl.  Weiss.  Meer. 

2  I  denna  förteckning  har  jag  icke  upptagit  några  arter,  hvilka  upp- 
gifvits  för  Ishafvet,  men  som  synts  mig  ofullständigt  kända  eller  efter  all 
sannolikhet  oriktigt  bestämda.     Hvilka  de  äro,  skall  framdeles  angifvas. 

3  Beteckningen  +  (?)  betyder,  att  inom  området  finnes  en  algart,  för- 
modligen identisk  med  den,  för  hvilken  beteckningen  gäller,  och  med  säker- 

het icke  identisk  med  någon  annan  för  samma  Ishafsafdelning  angifven  art ; 
tecknet  ?  betyder,  att  växtens  förekomst  inom  det  betecknade  området  är 
osäker. 
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Rhodomelaceae. 

Odonthalia  dentata   
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Nitophyllum  punctatum   
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Hildbrandtiaceae. 

Hildbrandtia  rosea   
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Squamariese. 

Pevssonnelia  Dubyi    + 
Petrocelis  cruenta   

»          Middendorffii  .... 

Cruoria  pellita   + + 

Hcemescharia  polygyna   + 

Rhodymeniacese. 

Hydrolapathum  sanguineum 

Rhodophyllis  dichotoma  .... 
Euthora  cristata   
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Plocamium   coccineum   
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Champiaceae. 

Chylocladia   clavellosa   
»            articulata   

Dumontiacese. 

Sarcophyllis  edulis   
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Dumontia  filiforniis   
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Purcellariacese. 

Furcellaria  fastigiata   + 

Gigartinaceae. 

Cystoclonium  purpurascens 



TEG  A-EXPEDITIONENS  VETENSKAPLIGA  ARBETEN. 45 

Callophyllis  laciniata   
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Porphyraceae. 

Diploderma   amplissimum... 
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Sphacelariacese. 
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Enteromorpha  tubulosa   
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Oscillariaceae. 
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Laminariacese   
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Tab.  4.    Familjernas  artantal  i  Ishafsfloran. 
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Tab.  5.    Slägtenas  artantal  i  Ishafsfloran. 
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Pelvetia      

Scaphospora 

Haplospora . . 

Agarum      

Stilophora    .. 
Chordaria   

Castagnea  .. 
Eudesme   

Mesogloia   
Leathesia   

Myrionema   
Ilea   

Pnnctaria   

Desmarestia   .... 

Dichloria   

Lithosiphon    

Aglaozonia   

Cladostephas  .... 

;  Stupocaulon  .... 
I  Chsetopteris    
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j  Myriotrichia  .... 
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Urospora   
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Derbesia   
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Ishafsflorans  utvecklingshistoria. 

Af  den  förut  meddelade  tabellen  1  framgår,  att  af  de  i 
Ishafvet  kända  algarterna  följande  icke  äro  kända  söder  om 
Ishafvet,  såsom  det  här  blifvit  begränsadt: 

Lithothamnion  soriferum, 
»  alcicorne, 

>  glaciale, 
»  intermedium, 
»  flavescens, 
v  foecundum, 

compactum, 

Lithophyllum  arcticum, 
Polysiphonia  Schiibelerii, 
Delesseria  ros träta, 

»  corymbosa, 
Haemescharia  polygyna, 
Halosaccion  saccatum, 

Kallymenia  septemtrionalis, 
»  Pen  ny  i, 
»  rosacea, 

Phyllophora  interrupta, 
Khodochorton  intermedium, 

»  spinulosum, 

»  spetsbergense, 

Diploderma  amplissimum, 
»  miniatum, 

Porphyra  abyssicola, 
Scaphospora  arctica, 
Alaria  membranacea, 

»       grandifolia, 
»       dolichorhachis, 

elliptica, 
^       obion  ga, 

Laminaria  atrofulva, 
»  nigripes, 

Lithoderma  lignicola, 

Scytosiphon  attenuatus, 
Phloeospora  pumila, 

Dietyosiphon  corymbosus, 
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Dictyosiphon  hispidus, 
Sphacelaria  aretica, 
Ectocarpus  Lebelii, 
Pylaiella  nana, 

»  varia, 

Gleothamnion  palmelloides, 
Chaetophora  maritima, 

»  pellicula, 
Ulva  crassa, 

Monostroma  undulatum, 
»  lubricum, 

»  cylindraceum, 
»  saccodeum, 

»  angicava, 
>;  arcticum, 

»  leptodermum, 
»  crispatum. 

Rhizoclonium  pachydermum, 
Chretomorpha  Wormskioldii, 

»  septemtrionalis, 
Ulothrix  Sphacelarise, 
»  discifera, 

Characium  marinum, 
Godiolum  Nordenskiöldianum, 

Chlorochytrium  inclusum, 
Chlorangium  marinum, 
Rivularia  microscopica, 
Gleocapsa  spec. 

Alltså    ej   mindre  än  63  arter,  representerande  22  familjer 

och  34  slägten.     Ett  betydligt  antal  af  dessa  beskrifvas  visser- 
ligen   nu    för    första  gången  eller  hafva  först  på  senare  tiden 

urskilts    såsom    arter,    hvarför    det  väl   är  möjligt,  att,  sedan 
uppmärksamheten    blifvit    väckt    på  dem,   en  eller  annan  kan 
komma    att    visa    sig   gå   söder  om  den  dragna  ishafsgränsen. 

Men    å   andra  sidan  är  det  stora  flertalet  af  dem  genom  stor- 

lek   och    specifika   karakterer   så  utmärkta  arter,  att  det  före- 
faller   föga    antagligt,    att,    om    de   förekomma  längre  söderut, 

de  icke  skulle  hafva  anmärkts  vid  de  jämförelsevis  så  noggrant 

och    länge   undersökta  kusterna  af  norra  Atlanten,  der  mäng- 
den af  dem  under  sådana  förutsättningar  borde  vara  att  vänta. 
Ungefär  en  tredjedel  af  dem  tillhöra  uteslutande  den  icke 

isfylda  delen   af  Ishafvet:  Norska  polarhafvet,  vestra  Murman- 
ska  och  Hvita  hafvet,  nämligen : 
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Lithothamnion  soriferum, 
»  alcicorne, 
>  intermedium, 

Polysiphonia  Schiibelerii, 
Halosaccion  saccatum, 

Diploderma  amplissimum, 
Lithoderma  lignicola, 
Ectocarpus  Lebelii, 
Pylaiella  nana, 
Gleothamnion  palmelloides, 
Chcetophora  pellicula, 
Monostroma  undulatum, 

»  cylindraceum, 
saccodeum, 

angicava, 
»  arcticum, 

»  crispatum, 

Ulothrix  Sphacelariaa, 

Chastomorpha  septemtrionalis, 
Chlorangium  marinum, 
Gleocapsa  spec. 

Sålunda  21  arter,  representanter  för  11  familjer  och  14 

slägten.  De  öfriga  42  arterna  gå  alla  in  i  det  egentliga  isom- 
rådet.  Endast  11  eller  10  af  dem  äro  hittills  anmärkta  äfven 

i  Norska  polar  hafvet,  i  vestra  Mur  manska  hafvet  och  Hvita 
hafvet.     Sådana  äro: 

Lithothamnion  glaciale, 
•  »  flavescens, 

Kaltymenia  septemtrionalis, 
Porphyra  abyssicola, 
Alaria  membran acea, 

»    -  grandifolia? 
Sphacelaria  arctica, 

Pylaiella  varia,- 
Ulva  crassa, 

Monostroma  lubricum, 
Codiolum  Norden skiöldianum. 

Det  återstår  alltså  ej  mindre  än  31  eller  32  i  det  egent- 
liga Ishafvet  endemiska  arter,  nämligen  följande: 

Lithothamnion  foecundum, 
»  compactum, 
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Lithophyllum  arcticum, 
Delesseria  rostrata, 

»  corymbosa, 
Hsemescharia  polyg}ma, 
Kallymenia  Pennyi, 

»  rosacea, 

Phyllophora  interrupta, 
Rhodochorton  spinulosum, 

»  intermedium, 

spetsbergen  se, 
Diploderma  miniatum, 
Scaphospora  arctiea, 
Alaria  grandifolia? 

»        dolichorhachis, 
»        elliptiea, 
»        oblonga, 

Laminaria  atrofulva, 
»  nigripes, 

Scytosiphon  attenuatus, 
Phloeospora  pumila, 
Dictyosiphon  corymbosus, 

»  hispidus, 

Cheetophora  maritima, 
Monostroma  leptodermum, 
Rhizoclonium  pachydermum, 
Ulothrix  discifera, 

Chretomorpha  Wormskioldii, 
Characium  marinum, 

Chlorochytrium  inclusum, 
Rivularia  microscopiea, 

Dessa  tillhöra  15  olika  familjer  och  22  olika  slägten. 
Redan    denna  starka  endemism  häntyder  på,  att  den  rent 

arktiska    hafsalgfloran    i   motsats  till  den  arktiska  fanerogam- 
floran    icke    är  en  invandrad  flora,  utan  att  dess  utvecklings- 

centrum måste  förläggas  till  sjelfva  det  isrika  Ishafvet.    Andra 
omständigheter    framtvinga    samma    slutsats,   på  samma  gång 
de   ange,    att  den   nutida  rent  glaciala  hafsfloran  måste  hafva 
haft    en    vidsträcktare  utbredning  mot  söder  förr  än  nu.     Hit 
leder,  såsom  mig  synes,  en  jämförelse  mellan  Ishafsfloran  och 
floran  i  norra  Atlanten  och  norra  Stilla  oceanen. 

Ishafvet,  taget  i  vidsträckt  bemärkelse,  äger  såsom  tabel- 
len 1  utvisar  ett  betydligt  antal  arter  gemensamma  med  norra 

Atlantiska  oceanen. 
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De  uppgå  till  184  (185).  Af  dessa  finnes  det  stora  flertalet 
vid  Europas  atlantiska  kust,  endast  11  äro  uteslutande  ameri- 
kanska. 

Af  dessa  äro  följande  4  ej  kända  söder  om  New-Found- 
land: 

Delesseria  Montagnei, 
Fucus  miclonensis, 

Lammaria  Agardhii, 

Phyllaria  lorea. 
Tvifvelaktigt  synes  det  mig  för  öfrigt  vara,  om  den  växt 

från  New-Foundland,  som  blifvit  kallad  Laminaria  caper  ata, 
verkligen  är  identisk  med  Ishafvets  Laminaria  Agardhii.  Är 
ej  så  fallet,  är  Laminaria  Agardhii  att  räkna  bland  Ishafvets 
endemiska  arter.     De  öfriga  7  arterna: 

Ptilota  pectinata, 
Antithamnion  Pylaisasi, 
Fucus  eden  ta  tus, 

»        evanescens, 

Laminaria  longicruris. 
Aga  rum  Turneri, 
Phyllaria  dermatodea 

äro  antingen  icke  kända  söder  om  kap  Cod  eller  hafva  åtmin- 

stone sitt  egentliga  utbredningsområde  norr  om  denna  udde1 
och  förekomma  här  i  största  ymnighet  samt  rikast  utveck- 

lade. Bekant  är  redan  genom  Harveys  undersökningar,  hvilka 
bekräftats  tillfullo  genom  senare  iakttagelser,  att  nämnda  udde 
vid  Amerikas  ostkust  bildar  gränsen  mellan  en  sydligare  flora 
och  en  hvad  amerikanska  algologer  uttryckligen  benämna 

arktisk  flora. 2  Att  dessa  arters  egentliga  ursprung  är  att 
förlägga  till  Ishäfvet  kan  väl  icke  betviflas.  En  påtaglig  för- 

klaring till  deras  uppträdande  vid  Amerikas  kust  söder  om 
Ishäfvet  lemnar  den  efter  kusten  från  norr  framstrykande 

Labrador-strömmen,  med  hvilken  de  kunnat  föras  nedåt  och 
h vilken  gör  de  yttre  förhållandena  likartade  med  dem,  under 

hvilka  de  lefva  i  Ishäfvet.  Några  af  dessa  arter,  Ptilota  pec- 
tinata, Fucus  evanescens,  Laminaria  longicruris,  Ågarum  Turneri 

och  Phyllaria  dermatodea  höra  bland  Ishafvets  allmännast  ut- 
bredda eller  i  största  massan  uppträdande  arter.  De  före- 
komma alla  i  Bafflnsbay  till  och  med  vid  höga  breddgrader. 

Delesseria  Montagnei  synes  också  vara  en  i  Bafflnsbay  ymnig 
art.     Åtminstone   förekommer  den  i  rätt  ansenlig  mängd  i  de 

Jfr  Farlow,  New.  Engl.  Alg. 
Farlow.  anf.  st.,  sicl.  4. 



VEG A-EXPEDITIONENS   VETENSKAPLIGA  ARBETEN.  63 

samlingar  från  Grönland,  h vilka  jag  haft  tillfälle  att  granska. 
Fucus  edentatus  och  Antithamnion  Bylalscei  äro  äfven  kända  från 
samma  del  af  Ishafvet.  I  hvilken  grad  af  ymnighet  de  här 
förekomma,  är  icke  ännu  kändt.  Återstå  alltså  endast  tvänne 
arter,  som  hittills  icke  med  säkerhet  anträffats  i  Ishafvet  norr 

om  deras  uppgifna  amerikanska  fyndort:  Fucus  miclonensis 
och  Phyllaria  hrea,  den  förra  sådan  jag  uppfattar  arten,  ej 
någon  egentlig  ishafsalg,  den  senare  deremot  känd  från  andra 

af  polarhafvets  mest  arktiska  delar.  Möjligt  är,  att  Fucus  mi- 
clonensis, så  väl  den  som  af  mig  upptages  under  detta  namn 

från  Norska  polarhafvet,  som  den,  hvilken  J.  G.  A  gärd  h  uppger 
rinnas  vid  New-Foundland,  Spetsbergen  och  Grönland,  icke 
är  något  annat  än  en  bland  de  många  former,  under  hvilka 
Fucus  evanescens  uppträder  eller  att  Fucus  miclonensis  från  New- 
Foundland,  såsom  J.  G.  Agardh  anser,  är  identisk  med  den 
från  Grönland  och  Spetsbergen  hemförda  Fucusform,  hvilken 
jag  trott  mig  böra  betrakta  såsom  en  varietet  af  den  i  Is- 

hafvet allmänt  utbredda  Fucus  evanescens.  Hvad  Fhyllaria  lorea 

angår,  så  gifves,  så  vidt  jag  kan  finna,  ingen  rimlig  anledning 
antaga,  att  den  haft  sitt  utvecklingscentrum  vid  New-Found- 

land eller  att  den  kommit  dit  söderifrån,  utan  kan  man  säker- 
ligen med  ganska  stor  bestämdhet  antaga  att  den  liksom  de 

öfriga  här  ifrågavarande  arterna  har  sitt  ursprung  och  ut- 
vecklingscentrum i  Ishafvet. 

Med  undantag  af  dessa  arter  äro  de  öfriga,  som  Ishafvet 

har  gemensamma  med  norra  Atlanten,  kända  antingen  ute- 
slutande från  Atlantiska  oceanens  europeiska  kust  eller  såväl 

härifrån  som  ifrån  Amerikas  nordostkust.  Bland  dessa  finnes 

ett  ej  obetydligt  antal  inom  Ishafvets  rent  arktiska  delar  och  nå 

här  mycket  höga  breddgrader,  hafva  en  vidsträckt  utbredning, 
uppträda  ofta  i  stora  individmassor,  med  få  ord  äro  att  räkna 
bland  det  arktiska  Ishafvets  mest  karakteristiska  algformer. 

Följer  man  dessas  utbredning  mot  söder  finner  man,  att  nå- 
gra bland  dem  upphöra  strax  söder  om  Ishafvets  gräns,  eller 

gå  endast  några  få  latitudgrader  söder  om  polcirkeln  och  is- 
gränsen  eller  åtminstone,  ehuru  allmänna  och  yppiga  i  Is- 

hafvet, söderut  blifva  allt  sällsyntare  och  allt  mindre  stor- 
växta och  frodiga.  Dessa  omständigheter  synas  mig  tyda 

derpå,  att  dessa  arter  haft  sitt  ursprung  i  Ishafvet  och  här- 
ifrån utbredt  sig  till  Atlantiska  hafvets  nordligare  delar.  Så- 

som goda  exempel  på  dylika  arter  kunna  följande  anföras: 

Halosaccion  ramentaceum,  känd  från  alla  Ishafvets  delar,  myc- 
ket ymnig  i  vissa,  t.  ex.  i  östra  delen  af  Grönlands-hafvet. 
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Den  går  mot  norr  åtminstone  till  80:de  graden  och  upp- 
når ännu  mellan  79:de  och  80:de  breddgraden  en  hög  grad 

af  yppighet.     Detsamma  gäller  Polysiphonia  arctica. 
I  Atlantiska  hafvets  europeiska  del  äro  de  icke  kända 

söder  om  Island,  vid  Amerikas  kust  är  den  förra  ett  af  den 

s.  k.   arktiska  florans  mera  framstående  element,  som  upp- 
träder  i  stor  mängd  vid  Eastport  och  endast  tillfälligtvis 

anträffas    så    långt  söderut  som  vid  Massachusetts  kust.1 
JRalfsia   deusta  mindre  allmän  i  Ishafvet,  dock  temligen  vanlig 

i  nordligaste  delen  af  Murmanska  Ishafvet,  har  i  Atlanten 
ungefär   samma    sydgräns    som  föregående.     Den  är  känd 

från    Island,    men   vid    Amerikas  kust  ej  söder  om  East- 
port (Maine). 

Monostroma  Blyttii  går  i  Ishafvet  vid  Spetsbergen  upp  till  79:de 
latituden,    har    dock    maximum    af    förekomst  vid  Norges 
nordkust  och  Grönlands  sydvestkust.     Ej  heller  denna  är 
känd  söder  om  Island.     Vid  Amerikas  nordvestkust  före- 

kommer den  i  största  mängden  och   rikast  utvecklad  om- 

kring   Eastport    och    går  mot  söder  ned  till  omkring  Bo- 

ston. 2 
Hliodophyllis  dichotoma,  också  en  karakteristisk  arktisk  alg,  som 

är    funnen  vid  Spetsbergens  kust  omkring  79°  N.   Lat.,  är 
temligen    allmän    i    nordöstra  delen  af  Murmanska  h  af  vet 

och   ymnig  vid  Norges  nordkust.     Den  är  känd  från  Fär- 
öarna och  trakten  af  Bergen  vid  Norges  vestkust,  men  på 

europeiska    sidan    ej    söder    härom.     Vid    Amerikas    vest- 
kust har  den  sin  sydgräns  vid  Cape  Ann. 

Följande  arter: 
Odonthalia  dentata, 

Rhodomela  lycopodioides, 
Euthora  cristata, 

Ptilota  plumosa, 
»        pectinata, 

Phloeospora  tortilis, 

Chsetopteris  plumosa 

kunna    utan    tvifvel   sägas    vara    bland  Ishafsflorans  mest  ut- 
märkande arter.     I  den  europeiska  delen  af  Atlantiska  hafvet 

går  ingen  af  dem  söder  om  England,  de  flesta  äro  inskränkta 
till    Skandinaviens    vestkust    och    Storbritanniens    nordligaste 
delar.     De    af    dem,    som    finnas   vid  Amerikas  ostkust,  hafva 

1  Jfr  J.  G.  Agardh,  Spec.  Alg.  II.,  sid.  359  och  Farlow,  New  Engl.  Alg., 
sid.  5  och  143. 

2  Jfr  Kjellman,  Isl.  Alg.,  sid.  79  och  Farlow,  anf.  st.,  sid.  5  och  42.t 
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här  en   nordlig  utbredning  och  tillhöra  uteslutande  eller  före- 
trädesvis områdets  arktiska  del. 

De  äfven  i  Ishafvets  nordligaste  delar  allmänna  arterna 

Délesseria  sinuosa,  Dichloria  viridis,  Desmarestia  aculeata,  Ghceto- 
morpha  melagonium  finnas  visserligen  ännu  söder  om  England, 

men  synas  här  vara  sällsynta  eller  mycket  sällsynta.  Så -är 

åtminstone  enligt  Le  Jolis'  uppgifter  fallet  med  dem  vid  Cher- 
bourg.  1  Möjligen  är  förhållandet  detsamma  med  ännu  åt- 

skilliga arter,  men  någon  högre  grad  af  visshet  kan  för  när- 
varande ej  vinnas  härom,  emedan  de  uppgifter  som  föreligga 

om  algernas  utbredning  söder  om  kanalen  äro  sparsamma  och 
sväfvande. 

Ett    annat    skäl,  som  synes  mig  tala  för  uppfattningen  af 
Ishafvet    såsom    ett    sjelfständigt   utvecklingscentrum,    lemnar 
det  faktum,    att  i   Ishafvet   och  t.  o.  m.  i  de  delar  häraf,  som 

ligga    norr    om   Atlanten,  en  del  arter  finnas,  hvilka  saknas  i 
Atlantiska  oceanen,  men  deremot  förekomma  i  norra  delen  af 
Stilla  oceanen.     Sådana  äro: 

Délesseria  Bserii, 
Petrocelis  Middendorffi, 

Rhodymenia  pertusa, 

Sarcophyllis  arctica, 
Antithamnion  boreale,  , 
Laminaria  cuneifolia  ? 

»  fissilis, 

»  solidungula, 
Elachista  lubrica. 

Den  förstnämnda  af  dessa  är,  såsom  af  den  förut  lemnade 

tabellen  öfver  arternas  utbredning  framgår,  känd  från  Grönlands- 
hafvet,  från  Hvita  och  Murmanska  hafven.  I  Grönlandshafvet 

går  den  upp  till  Spetsbergens  nordkust, 2  ehuru  den  här  synes 
vara  sällsynt,  i  östra  Murmanska  hat  vet  är  den  allmännare 

och  yppigt  utvecklad, 3  i  Hvita  hafvet  och  den  tillgränsande 
delen  af  vestra  Murmanska  hafvet  en  bland  de  allmännaste 

algerna.  4  Utom  Ishafvets  gräns  är  den  endast  med  säkerhet 
känd  från  Ochotska  hafvet.  En  uppgifven  fyndort  är  också 

Kamtschatka, 5  Antager  man  Stilla  oceanen  såsom  artens  ut- 

vecklingscentrum, blir  dess  förekomst  norr  om  Atlantens  myn- 

Jfr  Le  Jolis,  Liste  Alg.  Cherb. 
Kjellman,  Spetsb.  Thall.  I,  sid.  12. 
Kjellman,  Algenv.  Murm.  Meer.,  sid.  13. 
Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.,  sid.  11. 
Jfr  Euprecht.  Alg.  Ochot.  sid.  239  och  följ. 

Bd  f/F. 
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ning  i  Ishafvet  mycket  svår,  för  att  icke  säga  omöjlig  att  för- 
klara. Efter  stränderna  kan  den  icke  gerna  tänkas  hafva 

vandrat,  och  med  strömmar  kan  den  icke  heller  förmodas 

hafva  blifvit  förd.  Längs  Sibiriens  kust  går,  såsom  Vega- 
expeditionens  undersökningar  visat,  strömmen  från  vester  mot 
öster.  Till  Amerikanska  Ishafvet  skulle  den  möjligen  kunna 
hafva  blifvit  förd  genom  den  hit  i  en  åtminstone  svag  gren 

utgående  Kurosivo-strömmen,  men  det  finnes  icke  någon  ström, 
som  från  Amerikanska  Ishafvet  leder  öfver  till  Spetsbergshafvet. 

Deremot  gifves  det  en  antaglig  och  temligen  lätt  förklaring, 
såsom  jag  framdeles  skall  angifva,  till  dess  uppträdande  i 
Ochotska  hafvet  under  förutsättning  att  den  haft  sitt  ursprung 
i  Ishafvet.  Det  kan  visserligen  anmärkas  häremot,  att  arten 
ej  är  känd  hvarken  från  Sibiriska  eller  Amerikanska  Ishafvet, 
men  det  kan  också  å  andra  sidan  invändas,  att  Amerikanska  Is- 

hafvet och  äfven  det  Sibiriska  äro  föga  kända  i  algologiskt  hän- 
seende och  att  det  derför  är  lätt  möjligt,  att  arten  verkligen 

finnes  i  dessa  haf.  Särskildt  är  detta  sannolikt  beträffande 

det  Amerikanska  Ishafvet,  emedan  i  Baffinsbay  finnes  en  med 
D.  Bcerii  mycket  nära  förvandt  och  från  den  mycket  svagt 
differentierad  art,  B.  corymbosa,  som  möjligen  utgått  ur  D.  Bcerii 
eller  ur  någon  för  dem  båda  gemensam  stamform.  För  öfrigt 
finnes  intet  som  hindrar,  att  detsamma  gäller  om  Ishafvets 

alger,  som  på  goda  grunder  kan  antagas  vara  fallet  med 
många  af  den  arktiska  florans  fanerogamer,  nämligen  att  de 
fordom  haft  en  vidsträcktare  utbredning  i  polartrakterna  än  nu. 

Hvad  nu  anförts  om  Belesseria  Bcerii  har  äfven,  om  också 

med  en  eller  annan  modifikation,  sin  tillämpning  på  de  öfriga 
nämnda  arterna,  hvilka  finnas  i  Ishafvet  och  söder  om  detta 

endast  i  norra  delen  af  Stilla  oceanen.  Med  ledning  af  tabel- 
len öfver  Ishafsalgernas  utbredning  och  de  mera  enskilda  upp- 

gifter, som  lemnas  i  den  speciella  delen,  är  det  lätt  för  hvar 
och  en  att  öfvertyga  sig  härom.  Jag  torde  derför  ej  behöfva 
eller  böra  ingå  närmare  på  hvarje  art.  En  af  dem  vill  jag 
dock  särskildt  påpeka,  nämligen  Laminaria  solidimgula,  en  af 
Ishafvets  mest  egendomliga  och  mest  karakteristiska  algformer. 

Den  är  i  Ishafvet  känd  nästan  polen  rundt:  från  Grönlands- 
hafvet,  der  den  är  allmänt  utbredd  längs  hela  vestra  och 
norra  Spetsbergskusten,  och  ej  sällan  har  en  så  betydande 
storlek,  att  den  är  att  räkna  bland  hafvets  stoltaste  arter; 

vidare  från  Murmanska  hafvet,  Kariska  hafvet,  Sibiriska  Is- 

hafvet ej  långt  från  Beringssundets  mynning,  samt  från  Baf- 
finsbay vid  Grönlands  vestkust.     Antagligen  finnes  den  också 
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i  Amerikanska  Ishafvet.  Söder  om  Ishafvet  åter  är  den  känd 

endast  från  ett  ställe,  nämligen  Ochotska  hafvet,  derifrån 
Ruprecht  omnämner  ett  ungt  »abnormt  exemplar  af  Lami- 
naria  saccharina  med  odeladt,  sköldformigt  vidfästningsorgan», 

efter  all  sannolikhet  sålunda  en  ung  Laminaria  solidungula,  1 
Den  nutida  algfloran  i  norra  delen  af  Stilla  oceanen  är 

till  sin  sammansättning  så  väsentligen  olik  den  nordatlan- 

tiska, d.  v.  s.  bildas  af  så  många  arter,  som  äro  så  skarpt 
skilda  ifrån  eller  t.  o.  m.  tillhöra  så  helt  andra  typer  än  de 

atlantiska,  att  man  ovilkorligen  måste  för  att  få  något  slags 
förklaring  häraf  förutsätta,  att  dessa  båda  delar  af  verldshafvet 

tillhöra  olika  utvecklingsområden,  inom  hvilka  en  bildning  af 
skilda  former  under  mycket  lång  tid  fortgått.  Det  är  emeller- 

tid å  andra  sidan  ett  väl  kändt  sakförhållande,  att  norra  At- 
lanten har  ett  ej  ringa  antal  arter  gemensamt  med  norra 

Stilla  oceanen.  Om  också  det  är  i  hög  grad  sannolikt,  att, 

såsom  J.  G.  Agardh  med  rätta  påpekat,  »en  stor  del  af  upp- 
gifterna om  algers  förekomst  i  vidt  skilda  haf  grunda  sig  på 

ofullständig  kännedom  och  deraf  beroende  oriktiga  bestäm- 
ningar och  att,  ju  mera  de  vetenskapliga  bestämningarna 

vinna  i  noggranhet,  antalet  skall  inskränkas  af  sådana  arter, 
som  antagas  förekomma  i  vidt  från  hvarandra  aflägsna  haf», 
samt  att  detta  allmänna  omdöme  äfven  har  sin  giltighet  be- 

träffande det  uppgifna  antalet  af  de  för  norra  Atlanten  och 

norra  -Stilla  oceanen  gemensamma  arterna,  så  finnas  dock,  så- 
som ock  samme  algolog  uttryckligen  framhållit,  i  dessa  vidt 

skilda  hafssträckor  flere  bevisligen  identiska  algformer.  2  Att 
dessa  arter  skulle  hafva  utbildat  sig  såväl  i  norra  Atlanten 
som  i  norra  Stilla  oceanen,  sedan  dessa  haf  erhållit  sin  nutida 

begränsning  och  nutida  fysiska  beskaffenhet,  kan  svårligen 
antagas,  då  de  hydrografiska  förhållandena  äro  i  så  väsentlig 

grad  olika. 3  J.  G.  Agardh  synes  vara  benägen  att  anse,  att 
dessa  för  de  ifrågavarande  områdena  gemensamma  arter  haft 
sitt  ursprung  i  ett  af  dem  och  från  detta  förts  till  det  andra 
af  en  genom  Ishafvet  fortsatt  ström.  Hans  uttalande  härom 
lyder:  »83^68  det  i  allmänhet  gälla  hos  algerna,  att  artens 
utbredning  är  begränsad  inom  området  af  samma  hafsström, 
så  kunde    möjligen    den    för  många  större  alger  gemensamma 

1  Jfr   Ruprecht,    Alg.   Ochot.,  sid.  351  och  J.  G.  Agardh,  Lamin.,  sid.  8 
och  Grönl.  Lamin.  och  Fuc.,  sid.  11. 

2  Jfr  J.  G.  Agardh,  Spetsb.  Alg.  Progr.,  sid.  1.     Spetsb.  Alg.  Bidr.,  sid. 
10.  Grönl.  Lamin.  och  Fuc,  sid.  8—9,  11  o.  s.  v. 

3  Jfr  Engler,  Pflanzenw.,  sid..  IX— X. 
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förekomsten  i  den  Atlantiska  och  Stilla  oceanen  tyda  på  en 

genom  Ishafvet  fortsatt  ström,  som  förde  alger  från  New- 
foundland och  Spetsbergen  till  Kamtschatka  och  vestra  Ame- 

rikas nordligaste  öar.»  *  De  hydrografiska  undersökningar,  som 
under  senare  tiders  polarexpeditioner  anstalts  i  Ishafvet, 
bafva  emellertid  icke  påvisat  förekomsten  af  en  dylik  genom 
Ishafvet  fortsatt  ström,  utan  snarare  ådagalagt,  att  i  Ishafvet 
finnes  ett  helt  nät  af  strömmar.  Endast  genom  att  antaga, 

att  en  algart  förflyttats  från  den  ena  strömmen  till  den  andra, 
synes  man  mig  kunna  få  en  förklaring  af  artens  förekomst  i 
såväl  Stilla  som  Atlantiska  oceanen,  för  så  vidt  denna  skulle 

betingas  af  hafsströmmars  inflytande,  och  en  sådan  kombina- 
tion skulle  för  åtskilliga  arter  blifva  så  invecklad,  att  den 

svårligen  är  antaglig.  Det  kunde  emellertid  förutsättas,  att 
en  dylik  fortsatt  ström  under  tidigare  perioder  funnits;  jag 

känner  dock  icke  några  skäl,  som  tala  för  en  sådan  förutsätt- 
ning. Utan  att  nu  närmare  vilja  inlåta  mig  på  denna  fråga  i 

dess  allmänhet,  vill  jag  dock  nämna,  att  det  synes  mig  sanno- 
likt, att  man  i  den  forna  fördelningen  af  vatten  och  land 

och  i  hafvens  olika  fysiska  beskaffenhet  förr  mot  nu  skall 

kunna  finna  grunder,  som  gifva  en  antaglig  förklaring  af  åt- 
skilliga, algers  förekomst  i  norra  Atlanten  och  samtidigt  i 

Stilla  oceanen.  Till  en  sådan  slutsats  leder,  såsom  mig  synes, 
studiet  af  Ishafsalgernas  nutida  utbredning.  Af  dessa  skola 

enligt  mera  tillförlitliga  uppgifter  följande  finnas  såväl  i  norra 
Atlanten  som  i  norra  delen  af  Stilla  oceanen. 

Corallina  officinalis  ? 

*Lithothamnion  polymorphum, 
*Odontalia  dentata, 

*Rhodomela  lycopodioides, 
Polysiphonia  parasitica? 

»  urceolata  ? 

»  fastigiata  ? 
»  atrorubescens  ? 

nigrescens, 
Delesseria  alata  ? 

*       »  sinuosa, 
*Hildbrantia  rosea, 
Peyssonelia  Dubyi, 

*Rhodophyllis  dichotoma, 
*Euthora  cristata, 

1  J.  G.  Agardh,  Spetsb.  Alg.  Bidr.,  sid.  10. 
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Plocamium  coccineum, 

:i:Rhodymenia  palmata, 
:*:Halosaccion  raroentaceum, 
Dumontia  filiformis, 

Callophyllis  laciniata  ? 
*Ahnfeltia  plicata, 
Gigartina  mamillosa  ? 
Chondrus  crispus  ? 

*Ceramium  rubrum, 

*Ptilota  plumosa, 
*  »         pectinata, 
Callitbamnion  polyspermum, 
»  arbuscula, 

Antithamnion  floccosum  ? 

:>  americanum, 

*Rhodochorton  Rotbii, 
Porphyra  laciniata, 

*Fucus  vesiculosus, 
*  :>        ceranoides, 

*        spiralis  ? 
*  »        evanescens, 

»        miclonensis  ? 

*Alaria  Pylaii? 

*Agarum  Turneri, 
Phyllaria  dermatodea, 
Laminaria  saccbarina? 

*  »  longicruris, 
»  digitata  ? 
»  stenopbylla, 

*Chorda  filum, 

*Ralfsia  deusta, 

*Cbordaria  flagelliforrais, 
*Elachista  fucicola, 
*Lithoderina  fatiscens, 
*Ilea  fascia, 

*Scytosiphon  lomentarius, 
*Desmarestia  aculeata, 
:i:Dichloria  viridis, 

*Phloeospora  tortilis, 
*Dictyosiphon  foeniculaceus, 
:i:Chaetopteris  plumosa, 
:;:Ectocarpus  confervoides, 
:-:Pylaiella  litoralis, 
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Enteromorpha  clathrata, 
»  intestinalis, 

*  »  compressa, 
Ulva  lactuca, 

*Monostroma  fuscum, 

*Spongomorpha  arcta, 
Cladophora  glaucescens  ? 

*Rhizoclonium  riparium, 

*Cha3tomorpha  melagonium, 
»  tortuosa, 

*Urospora  penicilliformis, 
Bryopsis  plumosa. 

Bland  dessa  70  arter  äro  icke  mindre  än  41  arter,  de 

med  en  *  betecknade,  alltså  58*/2  %,  för  närvarande  säkert 
kända  från  de  arktiska  delarne  af  Ishafvet,  och  bland  dessa 

41  arter  äro  flere  af  det  isrika  Ishafvets  allmännast  ut- 
bredda och  mest  utmärkta  former.  Då  tillika,  såsom  i  det 

föregående  är  visadt,  många  af  dem  åtminstone  i  Atlantiska 

oceanen  —  för  Stilla  oceanen  saknas  närmare  uppgifter  — 
hafva  en  öfvervägande  nordlig  utbredning,  synes  man  vara 
berättigad  att  förlägga  deras  ursprung  till  ett  isrikt  haf  och 
antaga,  att  de  från  detta  öfvergått  till  norra  Atlanten  och 
norra  delen  af  Stilla  oceanen.  Procenten  af  Ishafsformer  bland 

de  arter,  som  uppgifvas  såsom  gemensamma  för  Ishafvet  och 

de  ifrågavarande  sydligare  hafssträckorna,  är  efter  all  sanno- 
likhet större  än  de  anförda  siffrorna  antyda.  Ty  det  finnes 

nämligen  skäl  att  antaga,  att  ett  störr  antal  arter  från  norra 
delen  af  Stilla  oceanen,  som  hållits  för  identiska  med  Atlan- 

tiska former,  vid  en  närmare  granskning  skola  visa  sig  vara 
specifikt  skilda  från  dem  eller  felaktigt  bestämda.  Så  synes 
mig  vara  fallet  med  de  i  ofvan  meddelade  förteckning  med  ett 

frågetecken  utmärkta.  l  Deras  antal  uppgår  till  16.  Om  de 
frånräknas,  skulle  alltså  Ishafsformerna  utgöra  omkring  75  % 
af  hela  det  antal  arter,  som  Ishafvet  har  gemensamma  med 
norra  delen  af  Atlantiska  och  norra  Stilla  oceanen.  Af  de  då 

återstående  13  arterna  äro  Porphyra  laciniata,  Enteromorpha 
intestinalis  auct.,  E.  clathrata  auct.  och  Ulva  lactuca,  som  dock 
finnas  vid  Grönlands  vestkust,  i  den  omfattning  de  vanligen 
tagas  af  algologerna,  kosmopoliter,  hvarför  någon  ledning  vid 

1  Till  stöd  för  detta  antagande  åberopar  jag  de  uppgifter  om  dessa 
arter,  som  meddelas  af  J.  G.  Agardh,  i  Spec.  Alg.,  Epicr.  och  hans  af  hand- 

lingar om  Ishafsfloran.  af  Euprecht,  i  Alg.  Oct.,  af  Farlow  i  New  Engl.  Alg., 
af  Harvey,  i  Ner.  Am.  och  Alg.  Vana,  af  Postels  &  Euprecht,  i  111.  alg. 
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utrönandet  af  deras  ursprung  ej  gifves.  En  art,  Antithamnion 

floccosum,  hvars  atlantiska  form  är  skild  från  Stillahafs-formen, 
skulle  möjligen  kunna  anses  utgången  från  den  i  Ishafvet  all- 

mänt utbredda  A.  boreale.  1  Några  arter,  Polysiphonia  parasitica, 
P.  nigrescens  och  Plocamium  coccineum,  som  äfven  uppgifvas  före- 

komma på  södra  halfklotet,  hafva  möjligen  söder  om  Amerika 
öfvergått  från  det  ena  hafvet  till  det  andra.  Callithamnion  ar- 
busciäa,  som  för  öfrigt  i  Stilla  oceanen  uppträder  under  en 
annan  form  än  i  Atlanten,  har  för  närvarande  en  så  inskränkt 

utbredning,  att  på  grund  af  den  ingenting  kan  sägas  om  dess 
ursprungliga  hemland.  Beträffande  de  få  öfriga  arterna  anser 
jag  mig  icke  för  närvarande  böra  uttala  någon  förmodan. 

Det  har  sålunda  visats,  att  Ishafsfloran  är  rik  på  endemiska 
arter,  att  flere  arter,  som  i  Ishafvet  gå  högt  mot  norden  och 
här  äro  vidsträckt  utbredda,  hafva  en  ringa  utbredning  mot 
söder  i  Atlanten;  att  i  norra  delen  af  Stilla  oceanen  finnas  en 
del  arter,  hvilka  väl  förekomma  i  Ishafvet  och  t.  o.  m.  i  dess 

norr  om  Atlanten  liggande  delar,  men  saknas  i  Atlantiska 

oceanen,  och  att  bland  det  jämförelsevis  mycket  betydliga  an- 
tal arter,  Ishafsfloran  har  gemensamt  med  såväl  norra  At- 

lanten som  norra  delen  af  Stilla  oceanen,  en  mycket  stor  pro- 
cent utgöres  af  arter,  som  förekomma  i  Ishafvet  vid  höga 

latituder,  bland  dem  åtskilliga  af  Ishafvets  mest  karakteristiska 
former.  Ur  dessa  sakförhållanden  anser  jag  mig  befogad  att 
draga  den  slutsatsen,  att  floran  i  Ishafvets  arktiska  del  är  en 
gammal  flora  och  att  den   haft  sin  utveckling  i  sjelfva  Ishafvet. 

Men  om  så  är,  måste  en  förklaring  sökas  deraf,  att  flere 
Ishafsformer  för  närvarande  finnas  söder  om  Ishafvets  gräns 
såväl  i  Atlanten  som  i  norra  delen  af  Stilla  oceanen.  Att  vid 

Amerikas  nordostkust  åtskilliga  Ishafsalger  förekomma  finner 

en  lätt  förklaring  deri,  att  dessa  nedförts  af  den  kalla  Labra- 
dor-strömmen, hvilken  tillika  gör  de  yttre  förhållandena  i  myc- 

ket lika  dem,  under  hvilken  de  lefva  i  Ishafvet.  Men  vid  Euro- 
pas atlantiska  kust  går  ingen  ström  ned  fr^n  Ishafvet,  utan  i 

stället  en  ström  upp  i  Ishafvet  från  Atlanten.  Om  också  åt- 
skilliga Ishafsalgers  förekomst  vid  denna  kust  skulle  kunna 

förklaras  dermed,  att  de  vandrat  söder  ut  efter  kusten  från 

Spetsbergshafvet  och  Murmanska  hafvet  utefter  cisuralska 
Samojedlandet  o.  s.  v.,  kan  dock  denna  förklaring  icke  lämpas 
på  de  arter,  hvilka  förekomma  vid  Island,  vid  Storbritanniens 
och    norra    Frankrikes    kuster.     Mellan    norra    Stilla    oceanen 

1  Jfr  denna  art  i  den  speciella  delen. 
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och  Ishafvet  äro  strömsättningarna  gynsamma  för  att  tillföra 
Ishafvet  arter,  men  ej  för  att  föra  arter  från  Ishafvet  till 
Stilla  oceanen.  Grunden  till  algernas  nutida  fördelning  i 
verldshafven  behöfver  och  bör  lika  litet  som  grunden  till 

landtväxternas  utbredning  sökas  uteslutande  i  de  förhållan- 
den, som  för  närvarande  råda  på  jorden.  Lika  väl,  som  den 

nordiska  fanerogamfloran  innehåller  åtskilliga  element,  hvilka 
äro  lemningar  från  den  tid,  glacialformationen  hade  en  större 
utsträckning  mot  söder  än  i  våra  dagar,  lika  väl  kunna  dessa 
i  norra  Atlanten  och  norra  Stilla  oceanen  förekommande  ark- 

tiska alger  qvarhållit  sig  från  de  tider,  då  ett  isfyldt  haf  om- 
gaf  norra  Europa  och  sträckte  sig  ned  mot  det  nutida  norra 
Frankrikes  kust.  Det  finnes  ingenting  som  hindrar  att  antaga, 
att  detta  ishaf  hade  en  flora  lik  det  nutida  Ishafvets  arktiska 

del.  Då  glacialformationen  aftog  i  söder,  invandrade  i  hafvet 

liksom  på  land  sydliga  växtformer  och  förträngde  hufvud- 
massan  af  de  glaciala.  Några  af  dem  förmådde  dock  att  bestå 
i  striden  mot  de  nyinkomna  och  qvarhöllo  sig  och  hafva 
sedan  dess  qvarhållit  sig  i  sitt  ursprungliga  hemvist.  Om, 
såsom  jag  förut  sökt  göra  antagligt,  fattigdomen  för  närvarande 
af  alger  i  östra  delen  af  det  Kariska  hafvet  och  det  Sibiriska 

Ishafvet  beror  till  väsentlig  del  på  bottnens  ogynsamma  be- 
skaffenhet och  vattnets  ringa  salthalt,  så  är  det  dock  sanno- 

likt, att  under  den  äldsta  glacialtiden,  då  dessa  haf  sträckte 

sig  längre  mot  söder  än  nu,  kustens  bygnad  och  vattnets 
beskaffenhet  var  fördelaktigare  för  alger  och  att  derför  dessa 

delar  af  Ishafvet  icke  voro  så  fattiga  på  dylika  växter.  J  Att 
åtskilliga  arter  såsom  t.  ex.  Delesseria  Bcerii,  Rhodophyllis  dicho- 
toma,  Petrocelis  Middendorffii,  Ptilota  pectinata  äro  gemensamma 
för  Ochotska  hafvet,  Murmanska  hafvet  och  Spetsbergshafvet, 
men  saknas  i  hela  den  mellanliggande  delen  af  Ishafvet,  kan 

förklaras  dermed,  att  dessa  arter  fordom  funnos  i  denna  hafs- 
del,  men  att  de  dukade  under,  då  kusten  framflyttades  mot 

norr  dels  genom  deltabildningar,  dels  derigenom  att  en  land- 
höjning inträdde,  hvarvid  den  af  sandbäddar  bildade  hafs- 

bottnen  höjdes,  och  då  stora  floder  började  aflemna  allt" större 
och  större  massor  af  sött  vatten  till  hafvet.  Om  den  växtr 

Halosaccion  sacccdum,  som  uppgifves  förekomma  i  Hvita  hafvet, 
verkligen  är  funnen  derstädes,  så  torde  äfven  den  vara  att 
räkna  bland  de  arter,  som  fordom  haft  en  större  utbredning 

längs    Sibiriens    kust,    ty   om  den  icke  är  identisk  med  någon 

1  Jfr  Nordenskiöld,  Proven,  sid.  70—71. 
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af  Stillahafs-arterna  H.  fucicola,  H.  JiydropJwra  eller  H.  firmum, 
så  har  den  dock  i  dessa  sina  närmaste  slägtingar. 

Den  förändring,  som  floran,  i  den  mån  glacialformationen 
drog  sig  tillbaka,  undergick  i  norra  Atlanten  och  norra  delen 
af  Stilla  oceanen,  inträdde  äfven  i  den  del  af  Ishafvet,  som 
omger  Norges  kust.  Genom  invandring  af  sydliga  former  för- 

trängdes glaciala  arter  eller  mistade  sitt  dominerande  infly- 
tande. Florans  element  ökades  betydligt,  och  dess  prägel  gafs 

ej  längre  af  glacialformer,  utan  af  atlantiska  former.  Men 

icke  blott  till  denna  del  af  Ishafvet,  som  hydrografiskt  när- 
mast öfverensstämmer  med  den  nutida  norra  Atlanten,  utan 

äfven  till  det  egentliga  Ishafvet  hafva  antagligen  på  senare 
tider  sydliga  arter  invandrat  och  qvarhållit  sig  eller  är  o  stadda 
i  invandring.  Ett  öfverförande  till  vissa  delar  af  detta  Ishaf  är 

mycket  gynnadt  genom  dit  gående  strömmar.  Så  t.  ex.  till 
östra  delen  af  Grönlandshafvet  till  Spetsbergens  kust  genom 
golfströmmen  och  till  östra  delen  af  Murmanska  hafvet  till 

-Novaja  Semljas  vestkust,  dels  genom  samma  ström,  dels  ut- 
efter den  nästan  sammanhängande  kusten  från  norska  Ishafvet 

och  vestra  Murmanska  hafvet.  Mellan  Spetsbergen  och  Norge 
har  jag  på  olika  latituder  sett  drifvande  Ozothallia  nodosa  och 
Fitcus  vesiculosus,  och  på  Spetsbergens  sydkust  har  jag  funnit 
uppkastad  Osothallia  nodosa,  bevuxen  med  Polysiplwnia  fastigiata. 

Sjelf  har  jag  icke  på  någon  af  de  ganska  många  delar  af  Spets- 
bergens kust,  jag  varit  i  tillfälle  att  undersöka,  funnit  någon 

af  dessa  alger  växande.  Uppgifter  saknas  dock  icke,  att  de 
växa  här.  Är  detta  verkligen  fallet,  torde  man  kunna  antaga, 

att  de  på  senare  tider  invandrat  dit,  öfverförda  af  golfström- 
men. Huruvida  några  arter  begagnat  sig  af  den  beqväma 

vandringsvägen  längs  kusten  till  Wajgatsch  och  Novaja  Semlja 
kan  visserligen  ej  med  säkerhet  afgöras.  Möjligt  är  dock,  att 
detta  är  händelsen  med  den  vid  sydvestra  spetsen  af  Wajgatsch 
funna  Gladophora  rupestris  och  den  vid  södra  Novaja  Semlja 
anträffade  Spongomorpha  lanosa. 

Ett  öfverförande  af  alger  till  dessa  delar  af  Ishafvet  äfven- 
som  till  Baffinsbay  söder  ifrån  har  möjligen  skett  eller  sker 
måhända  ännu  genom  de  skaror  af  fångstfartyg,  som  hvarje 

sommar  år  efter  år  från  nordliga  Norge  fara  öfver  till  Spets- 
bergen och  Novaja  Semlja  och  uppehålla  sig  i  det  omgifvande 

hafvet,  äfvensom  genom  de  fartyg,  som  regelbundet  sedan 

lång  tid  tillbaka  från  sydligare  nejder  gå  upp  i  Baffinsbay. 
Att  ett  sådant  öfverförande  sker,  derpå  har  jag  bevis,  men 
huruvida  de  sålunda  till  Ishafvet  komna  algerna  verkligen  också 
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förmått  eller  förmå  att  qvarhålla  sig  på  dessa  ställen,  känner 

jag  icke.  Ett  af  de  fartyg,  som  öfverförde  den  svenska  expedi- 
tionen 1872  till  Spetsbergen,  var  någon  tid  efter  expeditionens 

ankomst  dit  i  och  under  vattengången  rikt  bevuxet  med  en 

småväxt  Enteromorpha  compressa.  Antagligen  hade  denna  upp- 
kommit ur  sporer,  hvilka  fäst  sig  vid  fartyget  i  sydligare 

trakter  vid  Sveriges  eller  Norges  kust  och  sedan  under  resans 
lopp  utbildat  sig.  Möjligt  är  också,  att  vattenfåglar,  särskildt 
sådana,  som  uppehålla  sig  i  laguner  på  kusten,  taga  med  sig 
en  och  annan  alg  söder  ifrån.  Kanske  har  på  detta  sätt  den 

i  lagunerna  vid  Adventbay  på  Spetsbergen  ymnigt  förekom- 
mande Rhizoclonium  rigidum  kommit  till  den  höga  norden  från 

söder. 

I  floran  vid  Grönlands  kuster  ingår  ett  temligen  betydligt 

antal  arter,  hvilka  antagligen  hafva  sydligt,  atlantiskt  ur- 
sprung. Antalet  är  så  betydligt  och  arterna  till  sitt  lefnads- 

sätt  sådana,  att  deras  öfverförande  till  dessa  trakter  kan  för- 

modas hafva  skett  hvarken  genom  menniskors  eller  djurs  åt- 
görande. Genom  hafsströmmar  rent  söder  ifrån,  d.  v.  s.  från 

Amerikas  ostkust,  kunna  ej  heller  dessa  arter  hafva  inkommit 
till  de  delar  af  Ishafvet,  som  omgifva  Grönland,  ty  dels  går 

strömmen  här  från  norr  mot  söder,  dels  saknas  vid  amerikan- 
ska kusten  åtskilliga  arter,  hvilka  uppgifvas  vara  tagna  vid 

Grönland.  Så  är  fallet  med  Hydrolapathiim  sanguineum,  Pelvetia 

canalicidata,  Nitophyllum  punctahim,  Furcellaria  fastigiata,  Callo- 
phyllis  laciniata,  Asperococcus  buttostis,  Stupocaulon  scoparium,  En- 

teromorpha tubidosa.  Jag  är  visserligen  icke  fullt  öfvertygad, 
att  alla  dessa  arter  förekomma  vid  Grönlandskusten.  Då  jag 
emellertid  af  några  arter  sett  exemplar,  som  enligt  uppgift 
varit  tagna  vid  Grönland,  och  då  erfarna  algologer  säga  sig 
hafva  sett  exemplar  af  andra  från  dessa  trakter,  så  har  jag 

för  närvarande  måst  upptaga  dem  bland  de  Grönländska  ar- 
terna. Deras  förekomst  vid  Grönland  kan  jag  icke  förklara 

på  annat  sätt  än  att  de  kommit  dit  öster  ifrån,  och  närmast 
från  Island,  der  åtminstone  några  af  dem  hittills  anträffats. 
Någon  ström  leder  visserligen  icke  från  Island  direkt  till 
Grönland,  men  de  kunna  möjligen  af  clen  ström  med  riktning 
mot  nordvest,  som  stryker  förbi  Islandskusten,  hafva  blifvit 

förda  inom  området  för  den  stora  polarströmmen  eller  Grön- 
landsströmmen och  sedan  af  denna  till  Grönlands  kuster. 

Men  kan  detta  hafva  skett  med  dessa  arter,  så  bör  det  också 

kunnat  ske  med  andra  sydliga  former  som  finnas  vid  Grön- 
landskusten. 
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Invandringen  till  Grönland  skulle  alltså  hafva  försiggått 
icke  ifrån  söder  utan  öster  från  Atlantiska  oceanens  europeiska 

del  öfver  Island.  En  närmare  undersökning  af  Islands  alg- 
flora skulle  helt  säkert  lemna  flere,  i  detta  afseende  vigtiga 

resultat. 

Äfven  ifrån  norra  delen  af  Stilla  oceanen  hafva  säkerligen 

också  alger  under  senare  tider  invandrat.  Jag  kan  dock  knap- 
past anföra  mera  än  ett  tillförlitligt  bevis  härpå.  I  Sibiriska 

Ishafvet  är  ingen  algart  med  säkerhet  känd,  som  behöfver  an- 
tagas hafva  inkommit  från  Stilla  oceanen,  om  man  nämligen 

icke  antar,  såsom  säkert  eller  sannolikt,  att  de  arter  :  Ptilota 

mplenoides  och  den  med  Laminaria  longipes  nära  beslägtade  art, 

hvilka  skola  vara  funna  i  Sibiriska  Ishafvet  vid  Lenas  myn- 

ning, växa  i  den  trakt,  der  de  uppgifvas  vara  funna.  1  Tillhöra 
<ie  Sibiriska  Ishafvet,  h vilket  jag  för  min  del  anser  mig  böra 

betvina,  måste  man  antaga,  att  de  kommit  dit  från  Stilla  ocea- 
nen, der  åtminstone  Ptilota  asplenoides  har  en  vidsträckt  ut- 

bredning och  flerstädes  uppträder  i  stor  ymnighet.  Riktnin- 
gen af  de  strömmar,  som  gå  mellan  dessa  haf,  är  icke  fördel- 

aktig vid  algernas  införande  i  Sibiriska  Ishafvet,  mera  gynsam 

deremot  för  en  invandring  i  vestra  delen  af  amerikanska  Is- 
hafvet. Detta  senare  är  dock  ännu  mycket  litet  kändt  i  algo- 

logiskt  hänseende.  Bland  de  arter,  som  uppgifvas  förekomma 
här,  finnes  dock  en,  som  man  på  goda  grunder  kan  anse  hafva 
inkommit  söder  ifrån,  nämligen  den  i  Stilla  oceanen  vidsträckt 
utbredda  och  ännu  i  norra  delen  af  Beringshafvet  allmänna 
Bhodomela  larix. 

Den  som  besöker  Spetsbergens  kuster  kan  ej  gerna  undgå 
att  fästa  sin  uppmärksamhet  vid  de  på  stranden  uppkastade 
föremål  af  olika  slag,  af  hvilka  en  stor  del  synbarligen  blifvit 

förda  hit  från  söder,  från  Norges  kust.  På  somliga  delar  af  ku- 
sten äro  de  mera  sällsynta,  på  andra  åter  finnas  de  i  mycket  stor 

mängd.  Nordenskiöld  berättar  t.  ex.,  att  på  ett  ställe  vid 
Spetsbergskusten  pimpstensstycken  förekommo  i  så  stor  mängd, 
att  en  mindre  säck  kunde  fyllas  med  sådana.  Många  af  dessa 

föremål,  flöten  af  trä,  glas  och  kork,  pimpsten  ni.  m.,  äro  af 
den  beskaffenhet,  att  alger,  åtminstone  smärre,  kunna  gro  på 
dem  och  i  sina  tidigare  utvecklingsstadier  genom  dem  föras 

från  Norges  kuster  mot  norden. 2  Flytande  på  vattnet  kunna 
dessutom  större  alger  öfverföras  af  golfströmmen.  Det  synes 
derför,  som  skulle  man  kunna  vänta  sig,  att  den  Spetsbergska 

1  Jfr  J.  G.  Agardh,  Grönl.  Lamin.  och  Fuc,  sid.  7. 

'2  Jfr  Nordenskiöld,  Spetsb.-exp.,  sid.  39—41. 
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algfloran  innefattade  ett  betydligare  antal  sydligare  algarter, 

hvilka  under  senare  tid  invandrat  från  Norges  nordvest-  och 
nordkust.  Detta  är  dock  icke  fallet.  Florans  allra  flesta  be- 

ståndsdelar hafva  för  närvarande  en  sådan  utbredning,  att 

man  måste  anse  dem  hafva  sitt  egentliga  hem  i  Ishafvet.  Jag 
har  ansett  mig  böra  väcka  uppmärksamheten  härpå,  emedan 
det  visar,  att  hafssträckor,  som  tillhöra  samma  hafsströms 

område,  icke  alltid  äga  en  till  sina  väsentliga  drag  öfverens- 
stämmande  vegetation,  och  att  alltså,  om  man  söker  fördela 

algfloran  i  skilda  geografiska  områden,  man  icke  i  alla  haf 
får  låta  gränserna  för  dessa  till  öfvervägande  del  bestämmas  af 

hafsströmmarna, l  Det  kan  finnas  yttre  förhållanden,  som  sätta 
ett  oemotståndligt  hinder,  mot  det  nivelleringsarbete,  dessa 

söka  utföra,  och  hålla  områden  isolerade  från  hvarandra,  hvil- 
kas  växtlighet  hafsströmmar  sträfva  att  utjämna  och  göra 

likartad.  De  omständigheter,  som  ställa  sig  emot  och  upp- 
häfva  golfströmmens  verksamhet  och  derigenom  förmått  hålla 

Spetsbergens  algflora  i  så  hög  grad  olik  floran  i  Norska  Is- 
hafvet, anser  jag  hufvudsakligen  vara  den  Spetsbergska  litoral- 

regionens  otj enlighet  för  en  rikare  algväxtlighet,  hafs vattnets 

låga  temperatur  och  ljusmängdens  otillräcklighet.  Hufvud- 
massan  af  algarterna  vid  Norges  Ishafskust  tillhöra  såsom 
sagdt  litoralregionen,  och  det  är  väl  hufvudsakligen  sådana, 
som  skulle  öfverföras  till  Spetsbergen  af  golfströmmen  och  de 
föremål,  som  af  denna  drifvas  mot  norden.  På  sin  vanliga 
växtlokal  kunna  de,  komna  till  Spetsbergen,  ej  trifvas  eller 

sprida  sig.  Bottnen  är  otjenlig,  isen  förstör  dem,  och  vatt- 
nets temperatur  är  alltför  låg  för  dem,  och  de  luftlager,  med 

hvilka  de  under  ebbtid  komma  i  beröring,  äro  ofta  så  starkt 

afkylda,  att  de  verka  skadligt  på  dem,  hämma  deras  utveck- 
ling och  minska  deras  motståndskraft.  På  det  sublitorala 

området  är  vattnets  temperatur  året  om  vid  eller  under  0°, 
sålunda  betydligt  lägre  än  den,  för  hvilken  de  äro  utsatta  vid 
Norges  kust  äfven  under  årets  kallaste  tid,  och  här  skulle 
dessa  ljusälskande  och  vid  ljus  vanda  arter  under  en  stor 
del  af  året  lefva  i  mörker  eller  dunkel  och  under  den  åter- 

stående delen  i  följd  af  den  olika  växtplatsen  komma  i  åt- 
njutande af  en  mindre  ljusmängd  än  på  de  trakter,  derifrån 

de  kommit.  Hvad  här  sagts  om  Spetsbergens  flora  gäller 
också  till  väsentlig  grad  om  floran  i  östra  Mur  man  ska  hafvet. 

Enligt  resultaten  af  föregående  undersökning  skulle  alltså 

1  Jfr  J.  G.  Agardh,  Spetsb.  Alg.  Progr.,  sid.  1. 
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grunddragen  af  Ishafsflorans  utvecklingshistoria  vara  följande. 
Floran  har  haft  sitt  utvecklingscentrum  i  Ishafvet.  Den  hade 
under  den  tidigare  glacialperioden  ett  större  område  än  nu. 

Under  senare  tider  har  den  rekryterats  af  sydligare  arter.  In- 
vandringen har  i  vissa  delar  af  Ishafvet  varit  större  än  i  andra, 

i  en  del,  det  norska  polarhafvet,  så  stor,  att  floran  här  förlorat 
sin  arktiska  karakter,  i  andra  delar  åter  betydligt  mindre  än 

man  skulle  kunnat  vänta  sig  på  grund  af  rådande,  för  en  in- 
vandring från  sydligare  haf  mycket  gynsamma  strömförhål- 

landen. 

Florområden  i  Ishafvet. 

I  det  föregående  har  jag  sökt  gifva  stöd  åt  den  åsigten, 
att  vid  Norges  Ishafskust  en  stark  förändring  af  floran  ägt 
rum,  och  att  den  här  antagit  en  karakter  olik  den,  som  den 

fördom  haft,  och  olik  algflorans  i  det  nutida  glacialhafvet.  Jag 
skall  nu  närmare  ingå  på  detta  ämne  och  med  ledning  af  de 

undersökningar,  som  hittills  skett,  angifva,  i  hvilken  grad  flo- 
rans karakter  vid  Norges  kust  skiljer  sig  från  florans  i  andra 

delar  af  Ishafvet. 

Familjetyperna  äro  i  det  allra  närmaste  desamma.  Endast 
tre  familjer  äro  representerade  vid  Norges  kust,  som  sakna 
representanter  i  andra  delar  af  Ishafvet,  nämligen  Champiacecr 

Aglaozoniacece  och  Derbesiacece.  Antalet  för  den  norska  Ishafs- 
floran  egendomliga  slägten  är  större,  nämligen  21  (19).  Dessa 
äro  följande: 

Spermothamnion, 
Petrocelis, 
Plocamium, 

Chylocladia, 
Chondrus, 

Microcladia, 
Callithamnion, 

Bangia? 

Erythrotrichia, 
Himanthalia, 
Halidrys, 

Stilophora, 
Castagnea, 
Leathesia, 
Coilonema, 

Lithosiphon? 
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Aglaozonia, 
Myriotrichia, 
Prasiola, 
Derbesia, 

Lyngbya. 
Af  de  i  Norska  polarhafvet  hittills  kända  arterna  äro  följande 

med    säkerhet  icke  kända  från    någon   annan  del  af  Ishafvet: 

"Lithotharnnion  sori-ferum, 
»  Ungeri. 
»  alcicorne, 

»  norvegicum, 
»  intermedium, 

Melobesia  membranacea, 
»  macrocarpa, 

Polysiphonia  parasitica, 
»  Brodiaei, 
;>  fibrillosa, 

»  Sehiibelerii, 

»  byssoides, 

Spermothamnion  Turneri, 
Chantransia  Daviesii, 

;>  virgatula, 

Delesseria  angustissima, 
>  alata, 

Petrocelis  cruenta, 
»  Middendorffii, 

Plocaminm  coccineum, 

Chylocladia  clavellosa, 
»  articulata, 

Phyllophora  membranifolia, 
Chondrus  crispus, 

Microcladia  glandulosa, 
Ceramium  Deslongchampii, 

»  circinatum, 

»  acanthonotum, 
Ptilota  elegans, 

Callithamnion  polyspermnm, 
»  Hookeri, 
»  arbuscula, 
»  roseum, 

»  eorymbosum, 

Diploderma  amplissimum, 
Erythrotrichia  ceramicola, 
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Himanthalia  lorea, 

Halidrys  siliquosa, 
Fucus  spiralis, 

>  miclonensis, 
>  distichus, 

Laminaria  Clustonii, 

»  stenopbylla, 
Chorda  tomentosa, 

Stilophora  Lyngbyei, 
Asperococcus  echinatus, 
Ralfsia  verrucosa, 

Castagnea  divaricata, 
Leathesia  difFormis, 

Lithoderma  lignicola, 
Coilonema  Ekmani, 

Chordaria, 

Aglaozonia  parvula, 
Ectocarpus  pygmaeus, 

»  draparnaldioides, 
»  fasciculatus, 
»  tomentosus, 
»  Lebelii, 
>  terminalis, 

»  rep  tans, 

Pylaiella  nana, 
Myriotrichia  filiformis, 
Chsetophora  pellicula, 
Enteromorpha  complanata, 
Monostroma  latissimum, 

».  undulatum, 

»  cylindraceum, 
»  saccodeum, 

»  angicava, 
»  arcticum, 

»  crispatum, 

Prasiola  stipitata, 

Spongomorpha  spinescens, 
Cladophora  glaucescens, 
Chsetomorpha  septemtrionalis, 
Ulothrix  Sphacelarise, 
Derbesia  marina, 

Codiolum  longipes, 

»  pusillum, 
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Calothrix  Harveyi, 

Lyngbya  semiplena. 
Sålunda: 

Floridese    36  arter  representerande  10  familjer,  17  slägten, 
Fucoideae       26  »  9         -  16        » 
vChlorophyllophyce8e     17  5  »  10 
Nosto-chinese       2  >■  2  »  2 

Summa  81  arter  representerande  26  familjer,  45  slägten. 

De  områden  af  Ishafvet,  h  vilka  på  grund  af  sitt  läge  borde 
förete  den  största  öfverensstämmelsen  med  Norska  polarhafvet 
i  afseende  på  florans  sammansättning,  skulle,  om  jag  frånser 

Hvita  hafvet  och  vestra  Murmanska  hafvet,  vara  östra  Grön- 
landshafvet  och  östra  Murmanska  hafvet.  I  dessa  hafssträc- 

kor  finnas  följande  arter,  som  icke  äro  kända  från  Norska  po- 
larhafvet: 

Lithothamnion  compactum, 
Delesseria  Beerii, 

Rhodymenia  pertusa, 

Sarcophyllis  arctica, 
Kallymenia  rosacea, 
Phyllophora  interrupta, 
Ehodochorton  intermedium, 

»  spets  bergen  se, 

Diploderma  miniatum, 
Fucus  evanescens, 

Scaphospora  arctica, 
Haplospora  globosa, 
Phyllaria  lorea, 
Laminaria  solidungula, 

»  Agardhii, 
»  fissilis, 

»  nigripes, 

Scytosiphon  attenuatus, 
Phloeospora  pumila, 
Dictyosiphon  corymbosus, 

»  hispidus, 

Chsetophora  maritima, 
Enteromorpha  minima, 
Monostroma  lubricum, 

»  leptodermum, 

Rhizoclonium  pachydermum, 
Ulothrix  discifera, 
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Characium  marinum, 
Chlorochytrium  inclusum. 

Floridese       9  arter  representerande     7  familjer,     8  slägten, 
Fucoideae       12      »  »  5  ,  g        > 
Ohlorophyllophycese        8       »  »  4  ,  7         » 

Summa  29  arter  representerande  16  familjer,  23  slägten. 

En  familj,  Tilopteriäece,  fyra  slägten,  Scaphospora,  Haplo- 
spora,  Characium  och  Chlorochytrium,  sakna  representanter  vid 
Norges  ishafskust. 

Om  man  antager,  att  floran  vid  Norges  kust  en  gång  haft 
samma  sammansättning  som  den  nutida  i  hafvet  vid  Spets- 

bergens och  No  vaja  Semljas  kuster,  men  sedermera  i  följd  af 
förändrade,  yttre  förhållanden  antagit  sin  nuvarande  karakter, 
skulle,  efter  de  meddelade  siffrorna  att  döma,  den  förändring, 
den  undergått,  bestå  deri,  att  den  förlorat  1  familj,  4  slägten, 
29  arter,  men  i  stället  erhållit  såsom  nytillkomna  element  3 
familjer,  19  ä  21  slägten,  81  arter.  Det  vore  dock  helt  säkert 
förhastadt  att  draga  en  sådan  slutsats.  Man  har  å  ena  sidan 
ingen  rättighet  att  antaga,  att  floran  vid  Norges  kust  skulle 
hafva  varit  så  i  detalj  lik  den  i  Grönlandshafvet  och  Mur- 
manska  hafvet,  att  icke  en  eller  annan  art  kunde  hafva  fun- 

nits inom  de  senare  områdena,  men  ej  inom  det  förra.  Vidare 
är  det  väl  möjligt,  att  vid  Norges  kust  finnes  någon  eller 
några  arter  af  dem,  som  tillhöra  floran  vid  Spetsbergen  och 
No  vaja  Semlja,  ehuru  de  ännu  icke  blifvit  anmärkta.  Det  är 
också  högst  antagligt,  att  bland  de  arter,  hvilka  i  Ishafvet  äro 

kända  endast  från  Norges  nord-  och  norclvestkust,  gamla  gla- 
cialarter  finnas.  En  sådan  är  efter  all  sannolikhet  Petrocelis 

MiclcJendorffii.  Men  framför  allt  har  tillökningen  af  nya  arter 
helt  visst  varit  vida  större  än  talet  81  anger.  Ty  i  detta  tal 
ingå  blott  de  arter,  som  skulle  hafva  invandrat  endast  till 
Norska  polarhafvet,  och  icke  de,  hvilka  antagligen  invandrat 
icke  blott  hit,  utan  till  andra  delar  af  Ishafvet.  Bland  dessa 

äro  säkerligen  nere  att  räkna,  hvilka  utom  i  Norska  polarhaf- 
vet finnas  i  vestra  delen  af  Murmanska  hafvet  och  Hvita  haf- 
vet, hvilka  områdens  flora,  såsom  Gobi  genom  sin  utförliga 

och  noggranna  utredning  visat,  utgör  en  blandningsflora  af 
atlantiska  och  arktiska  element.  Till  dessas  antal  höra,  såsom 

mig  synes,  antagligen  följande: 
Corallina  officinalis, 

Lithophyllum  Lenormandi , 
Laminaria  saccharma, 
Eudesme  virescens, 

6 n,i  til 
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Mesogloia  vermicularis, 
Isthmaplea  sphserophora, 
Bulbocoleon  piliferum. 

Till    samma    kategori    torde    också    åtskilliga    arter    höra, 
hvilka  utom  från  Norska  polarhafvet  äro  kända  från  Baffinsbay 
vid    Grönlands    vestkust  eller   såväl    härifrån  som  från  Hvita 
haf vet  och  vestra  Murmanska  hafvet.     Sådana  äro : 

Polysiphonia  urceolata, 
»  nigrescens, 

Peyssonelia  Dubyi, 
Cruoria  pellita, 

Hydrolapathum  sanguineum, 
Dumontia  filiformis? 

Cystoclonium  purpurascens 
Gigartina  mamillosa, 
Khodochorton  sparsum, 

Porphyra  laciniata, 
Pelvetia  canaliculata, 

Myrionema  strangulans, 

Scytosiphon  lomentarius, 
Cladostephus  spongiosus, 

Sphacelaria  cirrhosa, 
»  olivacea, 

Enteromorpha  clathrata, 
»  intestinalis, 

Monostroma  Grevillei, 

Cladophora  gracilis, 
Chaatomorpha  tortuosa? 

Bryopsis  plumosa, 
Rivularia  hemisphserica. 

Det    synes  mig  dessutom  sannolikt,  att  några  vid  Norges 
kust    förekommande    arter  med  vidsträcktare  eller  annan  ut- 

bredning i  Ishafvet  också  böra  anses  såsom  invandrade  söder- 
ifrån, nämligen: 

Polysiphonia  fastigiata, 
»  atrorubescens, 

Sarcophyllis   edulis, 
Ozothallia  nodosa, 
Fucus  vesiculosus? 

»        serratus, 

Spongomorpha  lanosa, 
Cladophora  rupestris. 

Härtill    komma    dessutom    åtskilliga  arter,  hvilka  i  likhet 
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med  några  bland  de  för  Norska  polarhafvet  egendomliga  ar- 
terna antagligen  h varken  invandrat  i  Ishafvet,  emedan  de  an- 

tingen icke  förekomma  söderut  eller  hafva  en  mycket  ringa 
sydlig  utbredning,  ej  heller  på  grund  af  deras  utbredning  nu 
för  tiden  i  Ishafvet  kunna  anses  vara  gamla  glacialarter.  Så- 

som sådana  torde  följande  kunna  betraktas: 
Phyllophora  Brodiaei, 
Antithamnion  floccosum, 

»  Pylaisasi, 
Fucus  edentatus, 

»        miclonensis, 
»       linearis, 
>>        filiformis, 
»        distichus, 

Alaria  Pylaii. 

Hela    den    tillökning  floran   vid  Norges  Ishafskust  vunnit 

under    slutet   af  och  efter  glacialtiden  skulle  alltså  utgöras  af 
omkring  128  arter  d.  v.   s.  ungefär  66  procent  af  dess  för  när- 

varande kända  artantal. 

Hufvudmassan  af  dessa  hafva  säkerligen  invandrat  söder- 
ifrån, men  om  alla  kan  ett  sådant  antagande  ej  göras.  Så  är 

fallet  med  de  senast  uppräknade  9  arterna  och  derjämte  med 
följande  arter,  som,  så  vidt  hittills  är  kändt,  äro  egendomliga 
för  Norska  polarhafvet,  nämligen: 

Lithothamnion  soriferum, 
>  alcicorne, 
»  intermedium, 

Polysiphonia  Schubelerii, 
Diploderma  amplissimum, 
Lithoderma  lignicola, 
Pylaiella  nana, 

Chaetophora  pellicula, 
Monostroma  undulatum, 

»  cylindraceum, 
saccodeum, 

»  angicava, 
■>  arcticum, 
»  crispatum, 

Chsetomorpha  septemtrionalis, 

Ulothrix  Sphacelaria3. 
Tillsvidare    finnes    ingen    annan    utväg   än  att  antaga,  att 

dessa  sist  anförda  utbildat  sig  i  Norska  polarhafvet.    Då  lagen 
vid    nya    formers    bildning    är   den5   att  ursprungligen  en  typ 
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varieras,  ej  nya  typer  bildas,  så  torde  den  omständigheten,  att 

så  många  af  dessa  arter  utgöra  modifikationer  af  tvänne  slägt- 
typer,  som  dessutom  äro  rika  på  andra  former  i  det  Norska 
polarhafvet,  tala  för  det  antagandet,  att  många,  om  ej  alla  af 
dessa  arter  haft  sitt  utvecklingscentrum  der  de  nu  förekomma. 

Det  bör  också  märkas,  att  Polysiphonia  Schubelerii  och  Litho- 

derma  lignicola  äro  nära  beslägtade  med  andra  i  Norska  polar- 
hafvet förekommande  arter,  den  förra  med  Polysiphonia  fibril- 

losa,  den  senare  med  Lithoderma  fatiscens.  Detta  gäller  också 
om  många  bland  de  9  förstnämnde.  Phyllophora  Brodicei  är 

knappast  annat  än  en  sydlig  form  af  den  arktiska  Phyllophora 
interrupta,  Maria  Pylaii  är  mycket  nära  förvandt  med  Maria 
membranacea,  och,  såsom  jag  framdeles  skall  närmare  utveckla 
och  redan  förut  antydt,  torde  Antithamnion  floccosum  och  A. 
Pylaiscei  kunna  anses  vara  arter,  utbildade  ur  den  i  Ishafvet 
allmänt  utbredda  Antithamnion  boreale.  De  nämnda  Fticus-ar- 

terna  bilda  en  ganska  tätt  sluten  serie,  och  det  finnas  skäl, 
som  tala  för,  att  denna  möjligen  är  utgången  ur  den  arktiska 
Fucus  evanescens. 

Men  förändringen  af  Norska  polarhafsfloran  har  icke  stan- 
nat allenast  dervid,  att  gamla  arter  förträngts,  nya  invandrat 

och  nya  former  bildat  sig;  vegetationens  allmänna  skaplynne 
har  i  väsentlig  grad  förändrats.  I  arternas  fördelning  skiljer, 
såsom  redan  förut  angifvits,  denna  flora  sig  från  floran  i  andra 
delar  af  Ishafvet;  de  dominerande  arterna  äro  andra.  Redan  i 

det  föregående  har  jag  angifvit,  hvilka  arter,  som  äro  att 
betrakta  såsom  den  Norska  polarhafsflorans  karaktersarter, 
d.  v.  s.  de,  som  äro  allmännast  utbredd  a,  förekomma  i  största 
individmängden  eller  mest  bidraga  att  gifva  vegetationen  dess 

prägel  l.  Här  anser  jag  mig  endast  böra  tillägga,  att  af  Fuca- 
ceerna  och  Laminarieema  följande  äro  att  anse  för  denna  flora 
karakteristiska: 

Himanthalia  lorea  2, 

Halidrys  siliquosa  2, 
Ozothallia  nodosa, 
Fucus  serratus, 

»       vesiculosus, 

»        spiralis, 
»       edentatus, 
»        filiformis, 

Pelvetia  canaliculata, 

1  Jfr  sid.  14  och  följ. 
2  I  områdets  södra  del. 
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Alaria  esculenta  l, 
»        membranacea, 

Phyllaria  dermatodea, 
Laminaria  saccharina, 

;>  Clustonii, 
»  digitata, 

Chorda  filum. 

Den  nutida  Norska  polarhafsflorans  förvandtskap  med  floran 
i    andra    delar    af   Ishafvet,  i  norra  Atlanten  och  norra  Stilla 

oceanen  framgår  af  följande  sammanställning. 

Norskapolarhafvet  bar  gemensamma 
med  Grönlandshafvet.. 

D:o  med  Hvita  hafvet  o.  vestra 
Murmanska  hafvet   

D :o  med  östra  Murmanska  haf- 
vet    

D:o      med  Kariska  hafvet      
D:o      med  Sibiriska  Ishafvet  ... 

D:o  med  Amerikanska  Ishaf- 
vet    

D:o      med  Baffinsbay   
D:o      med  Norra  Atlanten    
D:o      med  norra  Stilla  oceanen 
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Ur  dessa  siffror  framgår  påtagligt,  att  den  Norska  Ishafs- 
floran  har  den  största  förvandtskapen  med  norra  Atlanten. 

Den  undersökning  af  denna  flora,  som  nn  företagits,  visar 
alltså,  att  den  sedan  forna  tider  äger  ett  antal  polära  eller  arktiska 
element,  att  andra  element  tillkommit  genom  nybildning  och 

invandring  från  söder,  och  att  dessa  senare  äro  de  andra  be- 
tydligt öfver vägande  samt  att  det  är  företrädesvis  dessa,  som 

bestämma  florans  allmänna  karakter.  I  följd  häraf  bör  ej  Norska 

polarhafvet  räknas  till  den  arktiska  algflorans  område,  utan, 

då  florans  element  till  öfvervägande  antal  finnas  i  norra  At- 
lanten och  kommit  derifrån  till- Norges  Ishafskust,  hänföras 

under  det  atlantiska  algflorområdet. 

De    öfriga   delarne    af  Ishafvet    hafva    visserligen  icke  en 

1  I  områdets  södra  del. 
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fullt  likartad  flora,  men  deri  öfverensstämmer  dock  algvege- 
tationen i  alla  dessa  områden,  att  ett  betydligt  antal  element 

äro  öfverallt  återkommande,  att  hufvudmassan  af  arter  är, 

så  vidt  bestämmas  kan,  af  arktiskt  ursprung  eller  åtminstone 

att  det  är  arktiska  element,  som  gifva  vegetationen  dess  prä- 

gel. Detta  gäller  redan,  såsom  Gobi  visat,1  om  floran  i  Hvita 
hafvet  och  de  närmast  tillgränsande  hafsdelarne,  och  det  gäller 
ännu  mer  om  de  norr  och  öster  härom  belägna  Ishafsdelarnes 
flora.  I  Baffmsbay  vid  Grönlands  vestkust  har  visserligen 
såsom  det  synes  en  mera  betydande  invandring  af  sydliga 
former  ägt  rum,  men  äfven  här  äro  dessa,  jämförda  med  de 
arktiska,  såväl  till  antal  som  till  individmängd  och  inflytande 

på  vegetationskarakteren  betydligt  underlägsna.  Dessa  delar 
af  polarhafvet  och  af  norra  Atlanten  böra  alltså  anses  bilda  ett 

algflorområde,  hvilket  torde  kunna  kallas  det  arktiska  algflor- 
området.  Det  skulle  alltså  komma  att  omfatta  de  delar  af 

verldshafvet,  h vilka  sträcka  sig  utefter  det  arktiska  landt- 
florområdets  kuster,  eller  med  andra  ord  hela  polarhafvet, 

med  undantag  af  Norska  polarhafvet,  och  dessutom  norra  At- 
lanten vid  Grönlands  kust  och  södra  delen  af  Baffmsbay. 

Måhända  bör  också  till  detta  område  räknas  hafvet  vid  Ame- 

rikas nordostkust  utefter  Labrador,  New-Foundland  och  ku- 
sten söder  härom  till  Bostons  breddgrad.  Kanske  är  det  dock 

riktigare  att  betrakta  detta  såsom  ett  öfvergångsområde  mel- 
lan det  nordatlantiska  och  arktiska  florområdet.  Att  afgöra 

detta  är  förbehållet  åt  framtida  undersökningar.  Tillsvidare 
må  det  arktiska  områdets  sydgräns  i  Atlantens  vestra  del 
anses  bildad  af  kap  Farewells  breddgrad. 

Det  arktiska  området  har  alltså  en  mycket  stor  utsträckning, 
utbredande  sig  polen  rundt  och  i  söder  nående  ned  åtminstone 
till  60:de  nordliga  breddgraden.  Det  tyckes,  som  om  man  skulle 
kunnat  vänta  sig  att  i  ett  område  af  sådan  omfattning,  på 
grund  af  olikheter  i  de  hydrografiska  och  rent  geografiska 

och  utvecklingshistoriska  förhållandena,  olikheter  i  vegetatio- 
nen skulle  hafva  utpräglats  och  ett  betydligare  antal  trängre 

områden  med  skiljaktig  flora  under  tidernas  lopp  utbildat  sig. 
Sådana  urskiljbara  trängre  områden  finnas,  men  de  äro  färre 

än  man  a  priori  kunde  förmoda.  I  min  framställning  af  alg- 
vegetationen i  Murmanska  hafvet  har  jag  visat,  att  detta  hafs 

flora  så  väsentligt  öfverensstämmer  med  floran  i  Grönlands- 
hafvets   vid    Spetsbergens    kuster,    att  dessa  delar  af  Ishafvet 

1  Jfr  Gobi,  Algenfl.  "Weiss.  Meer.,  sid.  13  och  följ. 
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måste  anses  tillhöra  samma  provins  i  det  arktiska  florområdet. J 
<3robi  har  sedermera  ådagalagt,  att  floran  i  Hvita  hafvet  och  till- 

stötande delar  af  Murmanska  hafvet  är  mycket  nära  för  vand  t 

med  den  vid  Spetsbergens  och  Novaja  Semljas  kuster.2"  Från 
Kariska  hafvet  äro  endast  tvänne  arter  kända,  hvilka  hittills  icke 

anmärkts  i  något  af  de  nämnda  hafven,  hvilka  det  med  hän- 
syn till  florans  allmänna  skaplynne  och  karaktersarter  i  öfrigt 

liknar.3  De  sparsamma  uppgifter,  som  finnas  om  algväxt- 
ligheten vid  Grönlands  ostkust,  häntyda  på,  att  denna  är  lik 

den  Spetsbergska.  Från  Spetsbergshafvet  äro  ännu  icke  några 
alger  mig  veterligen  kända,  men  det  är  att  förmoda,  att  dess 
vegetation  öfverensstämmer  med  Grönlandshafvets  och  Kariska 
hafvets.  Hela  det  betydliga  område  af  Ishafvet,  som  bildas  af 

Grönlandshafvet,  Murmanska  hafvet,  Hvita,  Kariska  och  för- 

modligen Spetsbergshafvet,  skulle  alltså  utgöra  en  till  sina  flo- 
ristiska  hufvudkarakterer  öfverensstämmande  afdelning  af  det 
arktiska  algflorområdet.  Då  Spetsbergen  ligger  ungefär  i  dess 
centrum,  torde  denna  provins  inom  det  arktiska  florområdet 

kunna  benämnas  den  Spetsberg  ska,  dess  algflora  den  Spets- 
bergska algfloran. 

Floran  i  Sibiriska  Ishafvet  är  i  mycket  lik  föregående. 
Flertalet  beståndsdelar  äro  de  samma,  men  största  antalet 

af  de  arter,  som  äro  de  dominerande,  d.  v.  s.  Laminarieerna, 

äro  till  arten  skilda  från  Spetsbergsflorans  och  den  återstående 
delens  af  det  arktiska  området.  Jag  anser  derför,  att  det 
Sibiriska  Ishafvet  bör  betraktas  som  en  särskild  provins  inom 

det  arktiska  algflorområdet,  för  hvilken  jag  föreslår  benämnin- 
gen den  Sibiriska. 
Ännu  mera  fristående  är  algvegetationen  i  Baffinsbay,  till 

hvilken  växtligheten  i  det  Amerikanska  Ishafvet  synes  nära  an- 
sluta sig.  Den  äger  ett  betydligt  antal  element,  som  den 

öfriga  arktiska  algfloran  saknar,  karaktersarterna  äro  till 

dels  andra,  och  en  af  dessa  tillhör  en  inom  de  andra  provin- 
sernas floror  icke  representerad  slägttyp.  Denna  provins  torde 

lämpligen  kunna  benämnas  den  Amerikanska. 
En  öfversigt  af  algvegetationens  sammansättning  inom  det 

-arktiska  florområdet  i  dess  helhet  och  inom  dessa  tre  pro- 
vinser lemna  följande  tabeller: 

1  Jfr  Kjellman,  Algenv.  Murm.  Meer.,  sid.  72  och  följ. 
2  Jfr  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.,  sid.  13  och  följ. 
3  Jfr  Kjellman,  Kariska  hafvets  Algv.,  sid.  9 — 10. 
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Tab.  I.    Det  arktiska  florområdets  arter  och  grunddragen  af  deras 
utbredning. 

Corallinacese. 

Corallina  officinalis   

Litothamnion  glaciale    
»  flavescens   

»  foecundum  .... 

»  compactnm   ... 

»  polymorphum 

Lithophyllum  arcticum     
»  Lenormaudi  . 

Melobesia  Lejolisii      

Rhodomelacese. 

Odonthalia  dentata      

Rhodomela  lycopodioides  ... 
»  larix      

Polysiphonia  urceolata    

»  elongata   

»  fastigiata   
»  arctica   

»  atrorubescens 

»  nigrescens   

Spongiocarpeae. 

Polyides  rotundas   

Wrangeliaceas. 

Chantransia  efflorescens   

»  secundata    

Delesseriaceee. 

Delesseria  rostrata    

»  Bgerii   

»  corymbosa   

»  MoDtagnei   

+ 

+    !• 

+ 

+ 
+  ? 

+    I     +   i     + 

+ ... + 
9 

-f 

+ 

4- 

+ + 
9 

+ + 

+ 

+ 
+ 

+ 

N 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

g,    p 

*     GG 

+ 
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Delesseria  sinuosa   

Nithophyllum  punctatum 

Hildbrandtiaceae. 

Hildbr andtia  rosea    

Squamariacese. 

Peyssonelia  Dubyi    

Cruoria  pellita     

Hsemescharia  polygyna 

Rhodymeniacess. 

Hydrolapathum  sanguineum. 

Rhodophyllis  dichotoma   
Euthora   cristata   

Rhodymenia  palmata    

»  pertusa    

Dumontiacese. 

Sarcophyllis  edulis      
»  arctica   

Halosaccion  ramentaceum 

»  saccatum   

Dumontia  filiformis    

Furcellariacese. 

Furcellaria  fastigiata    

Gigartinacese. 

Cystoclonium  purpurascens 

Callophyllis  laciniata     

Kallymenia  rosacea    

»  septemtrionalis 

»  Pennyi    

Phyllophora  Brodieei    

I 

+    i     + 
  i   

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

%  B 

°   2 

<   2. 

+ 
+ 

■         + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+      I        + +  + 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+  + 
+  !  + 

+  ?      N 

o    o 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
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Phyllophora  interrupta 

Ahnfeltia  plicata    

Gigartina  mamillosa .... 

Ceramiacese. 

Ceramium  rubrum   

Ptilota  plumosa    

»        pectinata    
Antithamnion  noccosum   

»  Pylaissei   
N>  boreale   

»  americanum  .. 

Rhodochorton  intermedium  . 

»  spinulosum . . . . 
Rothii   

»  sparsum    

. »  mesocarpum   . 

»  spetsbergense 

Porphyraceae. 

Diploderma  miniatum   

Porphyra  laciuiata    

»  abj^ssicola    
Bangia  fuscopnrpurea   

Fucacese. 

Ozothallia  nodosa    

Fucus  serratus   

»       vesiculosus   

»        ceranoides   

»       evanescens   

»        edentatus     

»        linearis   

»        iiliformis   
I  Pelvetia  canaliculata   

Tilopteridese. 

Scaphospora  arctica    

Haplospora  globosa    

p-j   »c 

O      a 

+ 

+ 

+ 

+  i  + +  !  +  ! 

+  !    +  ! 
+ 
+ 
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+ + 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
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Laminariaceae. 

Alaria  esculenta   

»        Pylaii   
»        membranacea 

»        grandifolia   
»        dolichorliachis... 

»        elliptica   

»        oblonga   

Agarum  Turneri   

Phyllaria  dermatodea  .. 
»  lorea   

Laminaria  solidungula. 
»  cuneifolia.... 

»  saccharina .. 

»  longicruris  . 

»  Agardhii  ... 
»  atrofulva  .... 

»  fissilis      

»  nignpes 

»  digitata. 
Chorda  filum      

Encoeliege. 

Asperococcus  bullosus .... 
Ralfsia  deusta   

Chordariacese. 

Chordaria  flagelliformis    
Eudesme  virescens      

Mesogloia  vermicularis      

Myrionemateae. 

Elachista  fucicola    

»  lubrica      

Myrionema  strangulans    

Lithodermateae . 

Lithoderma  fatiscens      

+ 

+ 

<     5. 

CO      cc 
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+ 
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Scytosiphonese. 

Ilea  f ascia   

Scytosiphon  lomentarius   
»  attenuatus     

Punctariacese. 

Punctaria  plantaginea   

DesmarestiacesB. 

Desmarestia  aculeata     

Dichloria  viridis   

Phloeospora  subarticulata  .... 
»  tortilis    

»  pumila    

Dictyosiphon  corymbosus  .... 

»  hippuroides  .... 
»  foeniculaceus.... 

»  hispidus   

Lithosiphon  Laminarise    

Sphacelariacese. 

Cladostephus  spongiosus    .... 

Stupocaulon  scoparium      

Chsetopteris  plumosa   

Sphacelaria  c.irrhosa   
»  a,rctica     

»  olivacea   

Ectocarpacese. 

Isthmoplea  sphserophora   

Ectocarpus  confervoides   
»  ovatus   

Pylaiella  littoralis   
»         varia      

Gleothamnion  palmelloides 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
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+ 
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Chaetophoracese. 

Chgetophora  maritima    

Ulvacese. 

Enteromorpha  clathrata  ... 
»  intestinalis 

»  compressa 
»  minima   

»  tnbulosa  ... 

»  micrococca 

Ulva  crassa   

»      lactuca   

Monostroma  lubricum    

»  Grevillei    

»  leptodermum 
»  fuscum   

»  Bly  tii      

Diplonema  percursum   

Confervacese. 

Spongomorpha  arcta   
»  lanosa    

Cladophora  rupestris      
diffusa   

gracilis    
crispata    

Rhizoclonium  rigidum   

»  pachydermum . 

»  riparium      

Chsetomorpha  Wormskioldii. 

»  melagonium.... 
»  linum   

»  tortuosa   

Ulothrix  submarina    

»  discifera    

Urospora  penicilliformis   

Bulbocoleon  piliferum   
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Bryopsidese. 

Bryopsis  plumosa   

Sp
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5'  fr 
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B     » 

ea 

Pf    o 

t»  q 

g  > 

5  p 

p  ? 

Norra  Stilla 

oceanen. 

I 

+ + 

4- 

Characiacese. 

Characium  marinum   + 

_l_ 

+ 

Codiolum  Nordenskiöldianum    N 

Chlorochy  trium  inclusum     + 

Palmellacese. 

Chlorangium  marinum   

Rivulariaceae. 

Hivularia  hemisphcerica    + 
+ 

+ 
I 

»           microscopica      

Callothrix  scopulorum   + 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

»           confervicola   f 

Oscillariaceae. 

Oscillaria  subsalsa      + 

  f 

Spirulina  tenuissima   

Chroococcacese. 

Gleocapsa  spec   + 

1 

Tabell  II.    Alg-seriernas  artantal. 

Floridese    

Fucoidese   

Chlorophyllophycese 
Nostochinese    

Hela  flor- området. 

65   (68) 

^5   (66) 

ö  i 

7 

Spetsbergs- 
proviusen. 

47  (49) 

51  (53) 
29   (30) 

Sibiriska 

provinsen. 

11 13 

Summa  arter;l74(l78)jl30(l35)| 
27 

Amerikan- 

ska pro- 
vinsen. 

48   (49) 

43   (44) 

22 

4 

117(119)! 
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Tabell  III.    Familjernas  artantal. 

Laminariaceöe   

Confervacese    

Ulvacese    

Ceramiacese   

Corallinacese    

Gigartinacese    
Pucacese     

Desmarestiacese.. 

Phodomelaceee  .. 

Delesseriacese  .. 

Sphacelariacese  .. 

Ectocarpacese   

Rhodymeniacese 
Dumontiacese   

Rivulariace^e   

Squamariese      

Porphyracese    
Chordariacese   

Myrionematese  .. 

Scytosiphoneee  .. 
Characiacese    

Wrangeliaceae    .. 

Tilopteridese    
Encoeliese      

Oscillariacese   

i  Spongiocarpese  .. 
i  Hildbrandtiacese 

i  Furcellariacese  .. 

!  Lithodermatese  . . 

I  Punctariacese   

|  Chgetophoracese.. 
\  Bryopsidese   

'  Palmellacese     
!  Chroococcacese  .. 

20 
12(13) 

6 
11(12) 

17 
14 1 10 

14 
10(11) 

1 11 

13 8 1 
10 

9 8 1 5 

9 6 2 7 

9 S 1 9 
9(10) 9(10) — 5 7(9) 6(8) 

3 7 

6 2 1 5 

6 3 2 5 

6 6 1 3 

5 4 — 5 

5 5 2 3 

4 o — 2 
o 
0 — 1 2 3(4) 

3 — 

3(4) 

q 3 1 1 

3 2 1 3 

3 3 — 2 

3 3 1 — 

2 2 — — 

o 2 — — 

2 1 — 2 

2 — — 2 

1 1 — — 

1 
!        I 

— — 

1 1 — 1 

1 1 1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

— 1 

— 1 

— - 
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Tabell  IV.    Familjernas  antal  slägten. 

Confervacese    

Gigartinacese   
Laminariacese..... 

Corallinacese    

Rhodymeniacese 
Ceramiacese   

Desmarestiacese 

Sphacelariacese  .. 

Eatocarpacese   
Ulvacese    

Rhodomelacese  .. 

Squamariese      
Dumontiacese   

Fucacese   

Chordariacese   

Characiacese     

Delesseriacese    .. 

Porplryracese    

Tilopteridese    
Encoeliese      

Myrionematese  .. 

Scytosiphonea?  .. 
Rivulariacese   

Oscillariacese   

Spongiocarpese  .. 

Wrangeliacese  .. 
Hildbrandtiaceae 

Furcellariacese  .. 

Lithodermatese  .. 

Punctaria  ceae   

Chsetophoracese . . 

B^opsidege   
Palmellacese     

Chroococcacese  .. 

a  et 

6 

5 

4 

4 

4 4(5) 

4 
.  4 

4 

3 

3 

3 

3 

2(3) 

9 

ää    I 

4 

4 

4 

o 

4 

4(5) 

3 

4 

4 

2(3) 
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Tabell  IV.    Slägtenas  artantal. 

Laminaria   

Fucus   

Alaria   

Rhodochorton . . 

Enteromorpha . . 
Lithothamnion . 

Delesseria   

Monostroma   

Polysiphonia  ... 
Antithanmion... 

Dictyosiphon  .. 

Cladophora   

Chsetomorpha... 

Kallymenia   

Phloeospora-   
Sphacelaria   
Rhizoclonium... 

Lithophyllum... 
Rkodomela   

Chantransia   

Rhodymenia   

Sarcophyllis   ... 
Halosaccion   

Phyllophora   
Ptilota   

Porphyra   

Phyllaria   
Elachista    

Scytosiphon    .. 
Ectocarpus   

Pjrlaiella  ........ 
Ulva    

Spongomorpha 
Ulotbrix    

Rivularia   

Calothrix   

Corallina   

6 

6 

5 

5 

5 4(6) 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

►Ö      GG 

O      CD 

6(7) 

6 

3 

4 

3 

4 

2 

5 
4(6) 

1 

4 

3 

2 

2 

3 

1 

3 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
1(2) 

2 

2 

2 

1 

^r 
5(6) 
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o   K 

Melobesia   

Odonthalia    

Polyides    

Nithophyllum   
Hildbrandtia   . . . 

Peyssonelia   
Cruoria   

Hsemescharia .... 

Hydrolapathum . 

Phodophyllis.... 
Euthora    

Dumontia   

Furcellaria   

Cystoclonium.... 
Callophyllis 
Ahnfeltia   

Gigartina   
Ceramium      

Diploderma   

Bangia   
Ozothallia     

Pelvetia      

Scaphospora  .... 

Haplospora   

Agarum      
Chorda   

Asperococcus .... 
Ralfsia   

Chordaria      

Eudesme   

Mesogloia   

Myrionema   
Lithoderma   

Ilea   

Punctaria   

Desmarestia     

Dichloria   

Lithosiphon      

1 

1 

1 

1 

1 

1 

] 

1. 

I 

] 

1 

1 

1 

] 

1 

1 

1 

1 

1 
1? 

] 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

] 

1 

1 

1 

1 

1 

] 

1 

1? 

1  —  — 

1  — 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

] 

1 

1 r? 
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Oladostephus.... 

]  Stupocaulon  .... 

I  Chsetopteris  .... 

!  Isthmoplea   
Grleothamnion.... 

Chsetophora   

Diplonema    

Urospora   
Bulbocoleon 

Bryopsis    
I  Characium    

'  Codiohim   

j  Chlorochytrium. 

j  Chlorangium  .... 
!  Oscillaria   

Spirulina   

Gleocapsa   

o  a 

1 

Af  dessa  uppgifter  framgår,  att  den  arktiska  algfloran  icke 

äger  någon  för  den  egendomlig  familj,  men  ett  slägte  Hcemc- 
scharia  och  ett  betydligt  antal  arter.     Dessa  äro: 

Lithothamnion  fcecundum, 
»  compactum, 

Lithophyllum  arcticum, 
Delesseria  rostrata, 

»  corymbosa, 
Haamescharia  polygyna, 
Halosaccion  saccatum, 

Kallymenia  rosacea, 
»  Pennyi, 

Phyllophora  interrupta, 
Rhodochorton  intermedium, 

»  spinulosum, 
»  spetsbergense, 

Diploderma  miniatum, 
Scaphospora  arctica, 
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Alaria  grandifolia? 
»       dolichorhachis, 
»        elliptica, 
»        oblonga, 

Laniinaria  Agardhii? 
»  atrofulva, 
»  nigripes, 

Scytosiphon  attenuatus, 
Phloeospora  pumila, 

Dictyosipbon  corymbosus, 
»  hispidus, 

Gleothamnion  palmelloides, 
Chsetopbora  maritima, 
Monostroma  lubricum, 

»  leptodermum, 
Rbizoclonium  pachydermum, 
Clmetomorpba  Wormskioldii, 
Ulotbrix  discifera, 
Characium  marinum, 

Chlorocbytrium  inclusum, 
Chlorangium  marinum, 

.    Rivularia  mieroscopica, 
Gleocapsa  spec? 

Sålunda: 

Floridese    14  arter  representerande  7  familjer,    9  slägten. 
Fucoidea?    13(12)       »  »  5         >  7       > 

Chloropliyllophycea?    9  ■»  5  8 .       » 
Nostochmeee       2   »   »   2    2 

Summa  88(37)       >  19         »         26         » 

Antalet  endemiska  arter  38  eller  möjligen  endast  37  utgör 
af  bela  florans  artantal  omkring  22   %. 

Grunddragen  af  den  arktiska  florans  utbredning  visar  föl- 
jande tabell. 
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Floridese   4 

20  (26") 

17  (18) 
22   (24) 

15 

4 14 

Fucoidese   
3  (4) 

2 

20  (23) 

11 

3 
13   (12) 

9 CMorophvllophvceee   
^    J  ̂ VpiiJ  ^CCC       

Nostochinese   — — 5 — 2 
1 

Summa 10  (11) 51   (60) 60  (62) 
7 

38  (37) 

Antager  man,  att  Ishafvet  utgjort  utvecklingscentrum  för 
icke  blott  de  endemiska  arterna,  utan  också  för  de  arter,  hvilka 

det  arktiska  florområdet  har-  gemensamma  med  både  norra 
Atlanten  och  norra  Stilla  oceanen,  samt  dessutom  för  de  arter, 
hvilka  utom  från  det  arktiska  florområdet  äro  kända  från  Is- 

hafvet vid  Norges  kust,  så  skulle  alltså  antalet  af  de  arktiska 

arter,  hvilka  på  goda  grunder  kunna  anses  hafva  utbildat  sig 
inom  glacialhafvet  efter  lägsta  beräkning  uppgå  till  98.  Till 
dessa  kommer  dock  utan  tvifvel  ännu  en  art,  Antithamnion 

boreale,  känd  från  Norges  Ishafskust  och  norra  delen  af  Stilla 
oceanen.  Dessutom  synes  det  mig  knappast  kunna  dragas  i 
tvifvel,  att  af  de  7  arter,  hvilka  det  arktiska  florområdet  har 

gemensamma  med  norra  delen  af  Stilla  oceanen,  alla  utom  en 
hafva  sitt  ursprungliga  hem  i  Ishafvet.  Hvad  de  arter  angår, 
som  utom  i  det  nutida  glacialområdet  finnas  i  norra  delen  af 

Atlantiska  oceanen,  så  är  det  svårt  att  draga  några  bestäm- 
dare slutsatser.  Det  tyckes  mig  dock  troligt,  att  äfven  ett  be- 

tydligt antal  af  dessa  måste  eller  kunna  antagas  hafva  ut- 
vecklat sig  i  Ishafvet  och  derifrån  kommit  söderut.  Emellertid 

till  mindre  än  omkring  100  arter  kan  man  icke  skatta  antalet 
af  det  nutida  arktiska  florområdets  arter,  hvilkas  ursprung 

måste  förläggas  till  Ishafvet,  d.  v.  s.  ungefär  60  %  af  florans 
hela  artantal. 

Den  arktiska  floran  är  i  förhållande  till  andra  nordliga 

floror  jämförelsevis  fattig  på  Florideer,  rik  på  Chlorophyllo- 
phyceer  och  isynnerhet  Fucoideer.  Följande  sammanställning 
ådagalägger  detta: 
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Floridese  utgöra  af  hela 
k  artantalet    
Fucoidese   

ChlorophyUophycese 

Arktiska 

floran. 

37  % 
37  % 

21    % 

Norska  Is- hafsfloran. 

41  % 
35  % 

21    % 

Skandi- naviens 

flora. l 

42    % 

35    % 

19    % 

New-Eng- 
lands 

flora.'2 

Storbri- 
tanniens 

flora. 3 

43    % 
25    % 

49  % 

25  % 

17    % 

Floran  rid 

Cher- 

bourg, 4 

46  % 
28  % 

13    %5 

På  Notschineerna  vill  jag  för  tillfället  ej  ingå  närmare. 
Hafsarterna  äro  ännu  alltför  litet  studerade,  och  inom  ingen 
grupp  är  artuppfattningen  så  sväfvande  som  inom  denna. 

Nära  en  tredjedel  af  Fucoideerna  tillhöra  samma  familj, 

Laminariacece,  som  är  den  artrikaste  af  alla  den  arktiska  Ho- 
rans familjer,  20  arter,  deraf  1  art  Chorda.  I  den  Skandinavi- 

ska floran  äger  den  med  säkerhet  icke  mer  än  10  arter,  af 
dessa  3  arter  Chorda,  vid  Englands  kuster  endast  7,  vid  Cher- 
bourg  5,  på  bägge  de  senare  områdena  en  art  Chorda  deri  in- 

begripen. Vid  Amerikas  nordostkust  äro  Laminarieerna  tal- 
rikare. Huru  stort  deras  artantal  här  är,  kan  dock  för  till- 

fället ej  med  säkerhet  afgöras.  De  torde  dock  ej  uppgå  till 
mer  än  hälften  af  de  arktiska. 

Familjernas  artantal  i  medium  är  inom  den  arktiska  flo- 
ran något  mindre  än  inom  den  skandinaviska.  I  den  förra 

kommer  ungefär  5,i  art  på  h varje  familj,  inom  den  senare 
6,i.  Dock  äger  den  skandinaviska  floran  jämförelsevis  flere 
(38  %)  familjer  med  endast  en  art  än  den  arktiska,  (omkring 
26  %).  Af  den  arktiska  florans  34  familjer  äro  2  monotypiska, 
af  den  skandinaviska  florans  47  familjer  endast  3.  De  öfriga 
i  Skandinaviens  flora  af  endast  en  art  representerade  famil- 

jerna äro  längre  söderut  artrikare  och  kunna  derför  antagas 
som   söderifrån  inkomna  inom  det  skandinaviska  florområdet. 

Tabellen    IV    utvisar,   att   flertalet    (54)    af    den    arktiska 

1  Jfr  Enum.  Plant.  Scand. 

2  Jfr  Farlow,  New-Engl.  Alg.,  sid.  184. 
3  Jfr  Harvey,  Phyc.  Brit, 
4  Jfr  Le  Jolis,  List.  Alg.  Cherb. 
5  Dessa  tal  kunna  naturligtvis  endast  tillmätas  ett  relativt  värde,  då 

jag  här  hållit  mig  till  uppgifterna  i  de  nämnda  arbetena  utan  att  taga  hän- 
syn hvarken  till  olikheter  i  artbegränsningen  eller  till  den  förändring  de 

anförda  talen  undergått  genom  arter,  som  tillkommit  sedan  de  citerade  ar- 
betena offentliggjordes.  Dock  är  helt  visst,  detta  oafsedt,  förhållandet  mellan 

de  ifrågavarande  algserierna  inom  de  olika  områdena  i  hufvudsak  riktigt 
uttryckt  genom  de  anförda  siffrorna,  då  en  reduktion  eller  tillökning  bör 
kunna  antagas  träffa  dem  i  relativt  lika  hög  grad. 
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florans  90  (92?)  slägten  äro  representerade  af  endast  en  art; 
det  största  artantal,  som  något  slägte  äger,  är  9  {Laminaria),  och 
det  är  endast  få  slägten,  som  hafva  något  större  antal  arter. 

Antalet  arter  i  medium  på  h varje  slägte  blir  derför  ringa,  näm- 
ligen 1,9.  Detta  är  mindre  än  i  den  skandinaviska  floran  (2,3), 

i  New-Englands  (2,i),  i  Storbritanniens  3,5,  i  florans  vid  Cher- 
bourg  2,4  och  t.  o.  m.  mindre  än  i  den  norska  polarhafsfloran 
(omkring  2, o).  Mön  otypiska  äro  bland  den  arktiska  florans 

slägten  följande:  Polyides,  Hcemescharia,  HydrolapatJmm,  JDnmon- 
tia,  Fur  cellaria,  Haplospora,  Dichloria,  Isthmoplea,  Gleothamnion , 
Diplonema  och  Bidbocoleon,  af  hvilka  tvänne  icke  äro  kända  utom 
det  arktiska  området.  Dessa  omständigheter:  slägtenas  ringa 
artantal  och  rikedomen  på  monotypiska  slägten,  häntyda  på, 
att  det  arktiska  florområdet  äger  en  hög  ålder. 

Af  den    arktiska    florans    arter  äro  följande  gemensamma 

för  alla  områdets  trenne  provinser: 

Odonthalia  dentata, 

Rhodomela  lycopodioides, 

Polysiphonia  arctica, 
Delesseria  sinuosa, 

SarcopliylUs  arctica, 
Halosaccion  ramentaceam, 

Phyllophora  intero 'upta, 
Ahnfeltia  plicata, 
Fiicus  evanescens, 

Laminaria  solidungula, 
Laminaria  cuneifolia  (?) 

»  nigripes, 

Chordaria  flagelliformis, 
Elachista  fucicola, 

LitJioderma  fatiscens, 

Chcetopteris  plumosa, 

Sphacelaria  arctica, 
Pylaietta  litoralis, 
Enteromorpha  micrococca, 
Rhizoelonium  pachy dermum , 

Alltså  19  eller  möjligen  20  arter  cl.  v.  s.  af  områdets  hela 

artantal  omkring  10  % ,  af  Spetsbergsprovinsens  omkring  15 

%,  af  sibiriska  provinsens  nära  70  %  och  af  den  amerikanska 

provinsens  omkring  16  %.  Öfversigt  öfver  provinsernas  för- 
hållande till  hvarandra  i  artantal  visar  följande  tabell. 
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■Egendomliga  arter  ... 

Med  Spetsbergspro- 
vinsen  gemensamma 
arter   

Med  Sibiriska  d:o  d:o 

Med  Amerikanska  d:o 
d:o   

Spetsbergs-provinsen. 

Antal. 

51 

21 

73(78) 

°/o  af  provin' 
sens  art- antal. 

12 
42  (44) 

Sibiriska  provinsen, 

Antal. 

%  af  pro- 
vinsens 
artantal. 

4(3)    15(11)%  37  (38) 

Amerikanska  pro- vinsen. 

Antal. 

/o  af  provin- sens art- 
antal. 

21 78  % 73(77) 

— — 
21  (22) 

1(22) 78  % 
— 

32    % 

64(64)  %' 

18    % 

Bland  de  arter,  hvilka  äro  gemensamma  för  florområdets 

alla  provinser,  äro  de,  hvilkas  namn  i  den  lemnade  förteck- 
ningen äro  kursiverade,  bland  florområdets  allmännaste  och  i 

största  ymnighet  förekommande  arter.  I  Spetsbergsprovinsen 

äro  dessutom  följande  både  allmänna  och  mer  eller  mindre- 
ymniga  i  hela  provinsen  eller  i  största  delen  af  den. 

Lithothamnion  glaciale, 
Rhodymenia  palmata, 
Ptilota  pectinata, 

?        plumosa, 
Rhodochorton  Rothii, 
Alaria  grandifolia, 
Laminaria  Agardhii, 

»  digitata, 
»  nigripes, 

Desmarestia  aculeata, 
Dichloria  viridis, 
Phloeospora  tortilis, 
Pylaiella  litoralis, 
Enteromorpha  compressa, 
Rhizoclonium  Tiparium, 
Chsetomorpha  melagonium, 
Urospora  penicilliformis. 

På    inskränktare    områden    inom    samma    provins  ymniga 
anser  jag  följande  kunna  anses: 

i  Hvita  ha/vet:1 
Lithophyllum  Lenormandi, 
Polysiphonia  nigrescens, 
Chantransia  efflorescens, 

le  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.,  sid.  11. 
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Ahnfeltia  plicata, 
Ozothallia  nodosa, 
Fucus  serratus, 
Alaria  membranacea ; 

i  Hvita  hafvet  och  östra  MurmansJca  hafvet:1 
Delesseria  Baerii  och  Rhodophyllis  dichotoma; 

i  östra  MurmansJca  hafvet: 

Phyllophora  Brodisei  och  ■  Dictyosiphon  corymbosus  ; 

i  Grönlanäs-hafvet: 

Elachista  lubrica  och  Rhizoclonium  rigidum. 

För    den   sibiriska    provinsen  äro    särskildt  följande  arter 
karakteristiska: 

Alaria  dolichorhachis, 

»       elliptica, 
»       ovata, 

Laminaria  cuneifolia. 

Inom  den  amerikanska  provinsen  särskildt  torde  följande 
arter  få  kunna  anses  såsom  de  ymnigast  förekommande: 

Lithothamnion  glaciale, 
»  polymorphum, 

Polysiphonia  urceolata, 
Rhodophyllis  dichotoma, 
Rhodymenia  pertusa, 

»  palmata, 
Ptilota  pectinata, 

»        plumosa, 
Diploderma  miniatum, 
Fucus  vesiculosus, 

>       filiformis, 

Agarum  Turneri, 
Laminaria  longicruris, 

»  atrofulva, 

»  cuneifolia, 
Chorda  filum, 

Desmarestia  aculeata, 
Dichloria  viridis, 

Dictyosiphon  foeniculaceus, 
Enteromorpha  compressa, 
Monostroma  fuscum, 

1  Se  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.,  sid.  11. 
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Monostroma  Blyttii, 

Diplonema  percursum, 
Spongomorpha  arcta, 
Cladophora  rupestris, 
Rhizoclonium  pächydermum, 
Chsetomorpha  Wormskioldii, 

»  melagonium, 

Urospora  penicilliformis, 
Rivularia  hemisphserica. 

Vegetationens  prägel  bestämmes  till  hufvudsakligaste  delen 

i  Spetsbergs  pro  vin  sen  af: 
Maria  grandifolia, 

»       membranaeea, 

Laminaria  Agardhii, 
»  digitala, 
»  nigripes, 

»  solidungida  ; 

i  sibiriska  provinsen  af: 
Maria  dolichorh och  is. 

»       elliptica, 
»       ovata. 

Laminaria  solidungida. 

»  cuneifolia  : 

i  amerikanska  provinsen  af: 
Fueus  vesicidosus. 

Agarum  Turneri. 
Laminaria  longicruris, 

»  atrofidva. 
»  cuneifolia. 

Maria  spec?  (membranaeea?) 

Denna  Laminarié- vegetationens  olikhet  inom  de  olika  pro- 
vinserna kan  knappast  uppfattas  på  annat  sätt,  än  att  inom 

det  stora  arktiska  utvecklingscentrum  underordnade  utveck- 
lingscentra utbildat  sig.  Att  särskildt  inom  den  del  af  Ishaf- 

vet,  b  vilken  betecknats  såsom  den  amerikanska  provinsen,  ut- 
vecklingen gått  i  en  i  visst  afseende  sjelfständig  riktning, 

derpå  häntyda  dessutom  åtskilliga  egendomligheter  i  dess  vege- 
tation, såsom  förekomsten  här  af  sådana  arter  som  Kallymenia 

Pennyi,  Antitliamnion  americanum,  Blwdocliorton  spinulosum  och 

Ghmtomorpha  Wormskioldii,  men  framförallt  områdets  Delesseria- 
arter,  bland  hvilka  icke  mindre  än  tre  tillhöra  endast  denna 

provins.  Af  dessa  är  en,  D.  corymbosa,  nära  beslägtad  med  den 

i    Spetsbergs-provinsen   temligen    allmänna  B.  Ba>rii  och  möj- 



YEG  A-EXPEDITIONENS  VETENSKAPLIGA  All  BETEN.  30' 

ligen  att  anse  såsom  en  från  denna  utgrenad  art,  en  annan, 
B.  Montagnei,  närmast  förvandt  med  och  svagt  skild  från  den 
atlantiska  B.  alata,  hvars  stamform  den  möjligen  är,  och  den 
tredje  I),  rostrata,  habituelt  mest  lik  Belesseria  Bcerii,  men  till 
sin  anatomiska  bygnad  mera  öfverensstämmande  med  B.  alata 
eller  B.  Montagnei,  från  h vilken  senare  den  skulle  kunna  tän- 

kas hafva  utgått. 

Den  allmänna  slutsats,  till  hvilken  min  undersökning  af 
algfloran  i  Norra  Ishafvet,  fa ttadt  i  vidsträckt  bemärkelse,  ledt. 
skulle  alltså  i  korthet  innebära,  att  denna  del  af  verldshafvet 

omfattar  tvänne  utvecklingshistoriskt  skilda  florområden,  ett 

atlantiskt  vid  Norges  ishafskust  och  ett  arktiskt,  intagande 
det  öfriga  Ishafvet,  och  att  i  olika  delar  af  det  arktiska  om- 

rådet en  i  viss  grad  sjelfständig  utveckling  ägt  rum,  som  sär- 
skildt  fått  sitt  uttryck  i  Laminarieernas  fördelning,  i  följd 

hvaraf  florområdet  kan  indelas  i  trenne  provinser:  Spetsbergs- 
provinsen, den  sibiriska  och  den  amerikanska  provinsen. 

De  arktiska  hafsalgernas  lefnadsförhållanden. 

Vid  Sveriges  vestra  kust  är  algvegetationens  sammansätt- 
ning i  anmärkningsvärd  grad  vexlande  under  olika  årstider. 

Jämte  en  mängd  arter,  som  finnas  och  äro  stadda  i  utveckling  året 
om,  såväl  sommar  som  vinter,  gifves  det  ett  ej  obetydligt  antal 
arter,  som  konstant  förekomma  under  en  bestämd  period,  men 

hvilka  man  under  öfriga  delar  af  året  saknar.  A  andra  sidan  gif- 
ves det  arter,  hvilka  visserligen  finnas  under  hela  året,  men 

blott  under  en  del  häraf  äro  stadda  i  utveckling.  Somliga  arter, 
tillhörande  dessa  båda  kategorier,  förekomma  eller  äro  stadda 

i  utveckling  under  den  varmare  delen  af  året,  våren  och  som- 
maren, andra  under  den  kallare,  senhösten  och  vintern,  som- 

liga tillhöra  litoralregionen,  andra  deremot  de  djupare  delarne 
af  hafvet.  Till  dessa  förhållanden,  som  jag  här  endast  kan 

antyda,  hoppas  jag  kunna  inom  kort  återkomma  och  närmare 
få  redogöra  för  i  en  särskild  uppsats. 

Dessa  förhållanden  ange  emellertid,  att  bland  de  skandi- 
naviska arterna  finnas  sådana,  som  under  de  yttre  förhållan- 

den, hvilka  råda  i  hafvet  vid  svenska  vestra  kusten,  icke  be- 
höfva  ens  ett  helt  år  för  att  fullända  sin  utveckling  från  spor 

till  spor  eller,  om  de  äro  fleråriga,  för  att  utföra  de  lifsfunk- 
tioner,  hvilka  hafva  individens  och  artens  bibehållande  till 

mål.     De    vttre   förhållandena    äro    alltså  här  sådana,  att  ett- 
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åriga  arters  förekomst  är  möjlig.  Så  långt  den  erfarenheten 
sträcker  sig,  som  jag  kunnat  förvärfva  genom  undersökning 
af  algvegetation  i  olika  delar  af  det  arktiska  området  och  vid 
två  olika  tillfällen  hvardera  gången  nästan  ett  helt  år  igenom, 
linnes  det  bland  den  arktiska  fiorans  sublitorala  och  elito- 

rala  alger  inga  arter,  hvilkas  hela  utveckling  är  inskränkt  till 

mindre  än  ett  år.  Men  inom  områdets  sydligare  delar,  i  Sibi- 
riska Ishafvet  nära  Berings  sund,  alltså  nära  polcirkeln,  före- 
kom en  art,  Bhodomela  lycopodioides,  hvars  utveckling  under 

en  del  af  året  nämligen  vintern  afstannade,  för  att  sedan  åter- 
upptagas, det  vill  med  andra  ord  säga,  en  flerårig  art,  för 

hvilken  hela  året  icke  var  behöfligt  för  att  utveckla  den  be- 
höfliga  mängden  af  vegetativa  och  den  nödiga  mängden  af 

reproduktiva  organ.  Samma  art  förekommer  också  vid  Spets- 
bergens nordkust,  sålunda  ungefär  tretton  breddgrader  nord- 

ligare. Här  är  dess"  utveckling  utsträckt  till  hela  året.  Här 
bär  den  en  rikedom  af  propagativa  organ  vid  samma  tid,  som 
den  vid  Sibiriens  nordostkust  hvilar.  De  litorala  arktiska  al- 

gerna har  jag  icke  kunnat  undersöka  under  vintern.  Det  är  väl 

möjligt,  att  några  af  dessa  t.  ex.  Urospora penicilliformis,  Codio- 
lum  Nordenskiöldianimi,  Enteromorplia  compressa,  E.  minima  o.  a. 
endast  finnas  under  den  tid  den  litorala  regionen  är  fri  från 
fast  is  under  sommaren  och  att  sålunda  dessa  äro  ettåriga 

arter,  som  t.  o.  m.  i  dessa  trakter  kunna  afsluta  sin  utveck- 
ling under  en  kort  del  af  året.  Alla  äro  det  säkerligen  icke. 

Bland  sådana,  om  hvilka  detta  synes  mig  oantagiigt,  äro  t.  ex. 
BhodocJiorton  Bothii,  Bhisocloniiim  riparhtm,  Fucus  evanescens.  Vid 

Novaja  Semljas  kust  har  jag  nämligen  sett  alla  dessa  tidigt 
på  året,  innan  eller  just  som  den  landfasta  isen  bröt  upp,  fullt 
utvecklade.  Jag  måste  antaga,  att  dessa  arter  legat  innefrusna 

och  täckta  af  is  under  vintertiden  och  återtagit  sin  vid  isbild- 
ningen af  brutna  utveckling,  då  de  slutligen  befriades  från  sitt 

kalla  hölje.  Att  alger  kunna  frysa  inne  och  sedan  de  blifvit 
frigjorda  fortsätta  sin  utveckling  har  jag  sett  mycket  tydliga 
bevis  på  i  det  arktiska  området.  I  en  lagun  vid  Pitlekaj,  som 
under  vintern  bottenfrös,  fans  i  ymnighet  en  Enteromorplia, 
hvilken  jag  i  det  följande  kallar  E.  micrococca  f.  siibsalsa.  Då 
isen  i  lagunen  smälte  under  slutet  af  juni  månad  låg  denna 
växt  i  stora,  såsom  det  tycktes  liflösa  massor  på  lagunens 

botten.  Efter  en  kort  tids  förlopp  började  den  emellertid  ut- 
veckla sig  kraftigt  genom  nya  skotts  bildning  från  de  delar, 

som  Öfvervintrat,  Då  så  är,  kan  det  ju  tänkas,  att  alla  inom 
det  arktiska  området  litorala  arterna  finnas  året  om  och  icke 



VEGA- EXPEDITION  ENS   VETENSKAPLIGA  ARBETEN.  109 

fullända  sin  utveckling  under  ett  år,  utan  under  två  eller  flere 

år  med  längre  eller  kortare  afbrott.  Något  säkert  bevis  på, 

att  det  bland  de  arktiska  algerna  gifves  ettåriga  arter,  före- 
ligger sålunda  ännu  icke.  Att  sådana  gifvas  vid  Grönlands 

vestkust  tror  jag  mig  dock  kunna  antaga,  på  samma  gång  det 
synes  mig  sannolikt,  att  de  först  anförda  Chlorophyllophyceerna 

också  äro  sådana.  Såsom  gällande  i  allmänhet  om  det  ark- 
tiska florområdet  torde  i  alla  händelser  kunna  sägas,  att  inom 

detta  algernas  lifsvilkor  äro  sådana,  att  ettåriga  alger  icke 
kunna  uthärda  eller  åtminstone  icke  kunna  förekomma  till 

större  vare  sig  art-  eller  individmängd  och  att  de  fleråriga  ar- 
terna i  de  allra  flesta  fall  behöfva  hela  året  för  att  medhinna 

sin  för  hvarje  vegetationsperiod  bestämda  utveckling. 
Om  också  sålunda  hos  de  arktiska  algerna  utvecklingen 

är  utsträckt  öfver  hela  året,  så  visar  sig  dock  hos  åtminstone 
vissa  arter  en  viss  periodicitet  i  lifsverksamheten.  Det  kan 
nämligen  anses  såsom  mera  allmänt  gällande,  att  den  mera 
rent  vegetativa  utbildningen  är  lifligare  och  mera  energisk 
under  den  gynsamma  årstiden,  utvecklingen  af  propagativa 

organ  deremot  starkare  och  rikligare  under  senhösten,  vin- 
tern och  den  första  delen  af  våren.  Jag  måste  dock  vidhålla 

clet  påstående,  jag  en  gång  förut  f  ramstält,  det  nämligen  att 
vid  Spetsbergens  kust  under  midvintern,  då  solen  var  lägst 

under  horisonten  och  mörkret  i  följd  häraf  intensivt,  en  ut- 
bildning af  vegetativa  delar  ägde  rum  i  ganska  stor  måttstock. 

Sporer  grodde  och  blefvo  rätt  långt  utbildade  groddplantor. 
M  åtskilliga  arter  t.  ex.  Delesseria  sinuosa  voro  mot  den  mörka 
tidens  slut  unga  plantor  vanliga.  Det  kunde  ej  gerna  betviflas, 
att  dessa  nått  sin  utveckling  under  vintermånaderna.  Äldre 

plantor  af  samma  art,  liksom  också  af  Halosaccion  ramentaceum. 

Bhoclymenia  palmata,  Phyllophora  interrupta,  Elwdomela  hjeopodioi- 
des,  Sphacélaria  arctica,  PMoeospora  tortilis  sköto  under  vintern 
nya  skott,  hvilka  voro  stadda  i  tillväxt  och  vid  den  ljusa 
tidens  inträde  mer  eller  mindre  långt  utvecklade.  Likvisst 

måste  det  inrymmas,  att  det  var  först  med  maj  månads  in- 
gång, som  utbildningen  af  dylika  organ  med  större  kraft  och 

större  resultat  vidtog. 
Deremot  äro  vintermånaderna  den  tid,  då  hos  de  arktiska 

algerna  den  repro dukti va  funktionen  når  maximum  af  energi. 

Så  var  åtminstone  fallet  vid  Spetsbergens  nordkust,  och  jag- 
tänker  mig,  att  detta  gäller  äfven  för  andra  delar  af  det  ark- 

tiska området. 

Det  må  till  en  början  anmärkas,  att  växtligheten  i  hafvet 



1  10  KJELLMAN,  NORRA  ISHAFVETS  ALGFLORA. 

med  afseende  på  denna  gren  af  lifs verksamheten  skarpt  skiljer 

sig  från  den  arktiska  landtfloran,  isynnerhet  den  kryptogama. 
Det  har  blifvit  påstådt,  att  inom  de  arktiska  trakterna  fanero- 

gamerna  sällan,  ja  rent  af  undantagsvis  komma  till  frukt- 
mognad. Detta  påstående  är  visserligen  mycket  ogrundadt, 

men  det  är  sant.  att  här  fröbildningen  är  mindre  rik  än  längre 
söder  ut,  och  att  de  arktiska  fanerogamerna  äga  en  för  dem 

egendomlig  daning,  för  att  under  den  korta  vegetations- 
perioden kunna  medhinna  bildningen  af  reproduktiva  organ. 

Mossor  l  och  lichener  2  komma  sällan  till  fruktbildning,  utan 
förökas  på  vegetativ  väg.  Det  måste  d erfor  antagas,  att  väx- 

terna i  det  arktiska  hafvet  äga  för  sig  mera  tillfredsställande 

lifsvilkor  än*  landtväxterna  i  polarländernas  bistra  luftstreck. 
Vid  Spetsbergens  nordkust  var  jag  i  tillfälle  att  under 

vintern  1872 — 73  så  godt  som  dag  för  dag  följa  27  arter  i  deras 
utveckling.  Såsom  jag  i  redogörelsen  för  dessa  undersöknin- 

gar 3  angifvit,  voro  22  arter  af  dessa,  tillhörande  olika  klasser 
och  olika  familjer,  under  hela  eller  någon  del  af  vintern  för- 

sedda med  propagationsorgan.  Karposporer,  tetrasporer,  ägg- 
celler, bruna  och  gröna  zoosporer  anlades  och  mognade.  Som- 

liga arter,  t.  ex.  Rhodomela  lycopodioides,  Laminaria  solidiingida , 
Elachista  liibrica  och  Chcetopteris  plumosa  bildade  reproduktiva 
organ  i  påfallande  stor  mängd,  åtminstone  lika  stor  som  samma 
eller  närbeslägtade  arter  söder  ut. 

Det  nu  sagda  får  icke  fattas  så,  som  skulle  för  alla  ark- 
tiska alger  utvecklingen  af  reproduktiva  organ  vara  förlagd 

till  vintermånaderna.  I  detta  afseende  råder  mycket  stor  vex- 
ling.  Det  finnes  arter,  hvilka  såsom  Rhodomela  lycopodioides 
f.  tenuissima,  Delesseria  sinuosa,  Rhoclymenia  palmata,  Phyllophora 
interrupta,  Ptilota  pectinata,  Fucus  evanescens,  Laminaria  Agardhii, 

Laminaria  nigripes,  Chordaria  flagelliformis,  Elachista  liibrica,  Py- 
laiella  Moralis  bära  dylika  organ  af  ett  eller  annat  slag  under 
alla  delar  af  året,  om  ock  för  många  af  dem  denna  funktion 
är  mest  energisk  under  vintern.  Andra  arters  utbildning  af 

reproduktionsorgan  är  bestämdt  inskränkt  till  eller  försiggår 
företrädesvis  senhösten  och  vintern,  t.  ex.  Lithoderma  fatiscens, 

Chcetopteris  plumosa,  Sphacelaria  arctica,  Laminaria  solidungida, 
Maria  grandifolia  o.  s.  v.,  åter  andra  äro  hittills  anträffade 
med  förökningsorgan  endast  under  sommarmånaderna,  såsom 
Odonthalia    dentata,     Chantransia   ef  florescens,    Geramium   ruhrum, 

1  Jfr  Berggren,  Musci  Spetsb.,  sid.  19. 
2  Jfr  Th.  Fries,  Lich.  Spetsb.,  sid.  5. 
•"'  Kjellman,  Yinteralgveg. 
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Antithamnion   boreale,   Bictyosiplion  foenieulaceus,   JEctocarpus   con- 
fervoides,  Monostroma  fuscum,  M.  Blyttii  o.  s.  v. 

Det  är  förut  visadt,  att  arktiska  arter  också  förekomma  i 

norra  Atlanten.  Det  är  påfallande,  att  mängden  af  dem,  vuxna 
inom  det  arktiska  området,  visa  sig  habituelt  fullkomligt  lika 
sådana,  som  vuxit  längre  söder  ut,  der  de  dock  varit  utsatta 

för  väsentligt  olika  yttre  förhållanden  än  i  de  arktiska  trak- 
terna. Bhodymenia  palmata  eller  Bliodomela  lycopodioides  f.  typica, 

som  lefvat  vid  Spetsbergens  eller  Novaja  Semljas  kuster  på 
djupt  vatten,  visa  sig  till  yttre  och  inre,  anatomiska  karakterer 
så  fullständigt  öfverensstämma  med  exemplar  af  samma  arter, 
h vilka  växa  inom  litoralregionen  vid  Norges  vestknst,  att 
äfven  det  mest  skärpta  öga  icke  kan  iakttaga  andra  än  rent 
individuella  olikheter  dem  emellan.  Det  samma  gäller  nere 
andra  arter,  och  häraf  framgår  alltså,  att  algerna  och  särskildt 
de  former,  hvilka  tillhöra  Ishafvet,  äga  en  stor  förmåga  att 

böja  sig  för  yttre  förhållanden,  utan  att  i  märkbar  grad  på- 
verkas af  dessa.  Det  tryck,  för  hvilket  en  Bhodymenia  palmata 

i  Grönlandshafvet  är  utsatt,  den  temperatur,  under  hvilken 

den  här  lefver,  och  den  ljusmängd,  af  hvilken  den  här  kom- 
mer i  åtnjutande,  äro  i  så  väsentlig  grad  skilda  från  dem  vid 

Norges  kust,  och  lika  fullt  kan  en  förändring  i  växtens  yttre 
form  icke  spåras.  Med  andra  arter  är  förhållandet  ett  annat. 

Spongomorpha  arcta  och  gröna  alger  i  allmänhet  m.  fl.  öfver- 
ensstämma visserligen  i  sina  morfologiska  karakterer  med  sina 

sydliga  samarter,  men  de  nå  dock  aldrig  den  yppighet  och 
frodighet  och  rikedom,  som  längre  söder  ut.  Andra  arter 

åter  öfverensstämma  väl  med  sina  samarter  i  söder  till  orga- 
nernas  form  och  utbildning,  men  äro  till  sin  biologi  olika 
dessa,  eller  också  hafva  olikheterna  i  lefnadsvilkor  äfven  fört 

med  sig  morfologiska  olikheter.  Odonthcdia  dentata  t.  ex.  från 
Spetsbergens  kuster  liknar  till  alla  yttre  delar  samma  art  från 
bohuslänska  kusten,  men  då  den  på  det  förra  stället  utbildar 

sina  tetrasporangier  under  högsommaren,  i  slutet  af  juli,  träffas 
den  med  dylika  organ  vid  Bohuslän  under  vintermånaderna. 
Ett  snarlikt  exempel  lemnar  Bolyides  rotimdus.  Vid  Bohuslän 
är  denna  arts  fruktbildningstid  säkert  hufvudsakligen  vintern, 
vid  Novaja  Semljas  kust,  der  den  uppträder  under  en  mindre 

yppig  form,  deremot  sommaren.  Bliodomela  lycopodioides  f.  tenu- 
Issima  behöfver  vid  Spetsbergens  nordkust  fortfara  i  sin  ut- 

veckling under  hela  året,  i  Ochotschka  hafvet  liksom  också 
vid  Sibiriens  nordostkust  är  en  del  af  året  tillräcklig  för  den, 

hvarför    den   här  efter  att  hafva  vid  vegetationsperiodens  slut 
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afkastat  en  del  af  de  sidorgan,  som  utbildats,  hvilar  under 

någon  tid,  för  att  sedan  ånyo  utveckla  nya  delar  från  de  öfver- 
lefvande  stam-  och  grenresterna.  Denna  olikhet  i  lefnadssätt 
medför  en  så  betydande  olikhet  i  den  yttre  formen,  att  man 
icke  skulle  tveka  att  betrakta  Spetsbergsformen  såsom  artskild 
från  den  Sibiriska,  om  man  icke  genom  att  följa  växten  från 

oreddgrad  till  breddgrad  mot  norden  öfvertygat  sig  om  orik- 
tigheten af  en  sådan  uppfattning.  Samma  är  förhållandet  med 

den  inom  det  arktiska  området  så  vanliga  Choetopteris  phimosa. 

Vid  Spetsbergens  kuster  lika  väl .  som  vid  Sveriges  vestra  kust 
har  den  sin  zoospor(gamet)bildningsperiod  under  vintern. 
Under  denna  tid  är  växtens  utseende  på  de  båda  ställena 
mycket  olika,  Vid  Spetsbergen  har  den  alla  sina  assimilerande 

yttre  organ  i  behåll,  d.  v.  s.  liknar  den  bohuslänska  sommar- 
formen, vid  Bohuslän  åter  föregås  utbildningen  af  de  sidodelar, 

hvilka  uppbära  och  närmast  utveckla  zoosporangierna  (game- 
tangierna),  af  en  långt  drifven  dekomposition  af  alla  under 
vegetationsperioden  utvecklade  för  assimilationsverksamhet 
mera  särskildt  afsedda  organ,  de  kunna  ju  kallas  blad.  Detta 

kan  och  bör  väl  också  fattas  så,  att  denna  växt  i  sitt  ursprung- 
liga hemvist,  Ishafvet,  har  behof  af  hela  året  och  under  denna 

tid  af  alla  sina  assimilerande  organ  för  att  fullända  sin  ut- 
veckling, under  det  den  vid  bohuslänska  kusten,  der  den  kom- 

mit under  gynsammare  förhållanden,  genom  assimilations- 
arbete under  endast  en  del  af  samma  tid  kan  bilda  den  mängd 

af  näringsämnen,  som  fordras  icke  blott  för  reproduktions- 
organens utveckling,  utan  också  för  att  ersätta  de  assimilerande 

organ,  den  fälde,  sedan  de  funktionerat  den  behöfliga  tiden. 

De  arktiska  algerna  är  o  från  rent  näringsfysiologisk  syn- 
punkt i  åtskilliga  afseenden  mycket  lärorika,  Vi  äga  i  dem 

växter,  hvilka  under  mycket  långa  tider  kunna  inneslutas  i 
is  och  utsättas  för  höga  köldgrader,  utan  att  de  derigenom 

dödas  eller  mista  sin  förmåga  att  med  kraft  återtaga  sin  ut- 
veckling, då  de  hämmande  banden  brustit.  Men  än  mer,  de 

visa,  att  växter  kunna  gro  vid  en  temperatur  af  —  1°  a  — 2°  C. 
och,  under  det  att  temperaturen  knappast  någonsin  höjer  sig 

till  fryspunkten,  utan  att  de  härigenom  hämmas  i  sina  lifs- 
yttringar,  utveckla  sig  till  storartade  former  och  utbilda  under 

hela  året  eller  större  delen  af  detta  oändliga  massor  af  repro - 
duktiva  celler.  Vi  hafva  sålunda  i  dessa  alger  växtformer, 
hvilkas  optimum  af  temperatur  kan  sägas  ligga  omkring  eller 

under  0°  C.  Den  assimilationsenergi,  som  för  denna  kraftiga 
och  rika  utbildning  erfordras,  synes  dessutom  stå  mycket  illa 
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tillsamman  med  det  ringa  mått  af  ljus,  dessa  växter  komma 

i  åtnjutande  af.  Så  vidt  jag  kan  finna,  kan  denna  omstän- 
dighet icke  förklaras  på  annat  sätt  än  genom  att  antaga,  att 

de  arktiska  algerna  i  allmänhet  äga  lika  obetydliga  fordringar 
på  ljus  som  på  värme. 

Det  faller  sig  visserligen,  med  nutida  teorier  om  assimila- 
tionsprocessens väsen,  svårt  att  antaga,  att  algerna  vid  80:de 

breddgraden  under  vintertiden,  då  för  det  menskliga  ögat  nä- 
stan absolut  mörker  råder,  skulle  utan  afbrott  fortsätta  sitt 

assimilationsarbete,  men  den  kraftiga  och  rikliga  utbildning 
af  nya  delar,  som  här  bevisligen  ägde  rum  under  vintertiden, 
gör  ett  sådant  antagande  nästan  nödvändigt.  Man  skulle  i 
i  annat  fall  förutsätta,  att  den  betydliga  mängd  bildningsbar 

substans,  som  algerna  förbrukade  vid  den  storartade  nybild- 
ningen af  organ  under  den  mörka  tiden,  vore  reservnärings- 
ämnen samlade  under  den  föregående  ljusperioden.  Att  så 

icke  var  händelsen,  kan  jag  icke  med  bestämdhet  påstå.  På 

det  undersökningsmaterial,  jag  har  tillgång  till,  kan  ett  så- 
dant påstående  icke  grundas.  Åtskilliga  Florideer  ägde  vis- 

serligen i  sina  celler  vintertiden  anmärkningsvärd  stor  mängd 
af  fasta  ämnen  samlad.  Hvarken  hos  Fucoideer  och  icke 

heller  hos  Chlorozoosporaceer  iakttog  jag  sådana.  Hos  dem 
kunde  dock  reservnäring  i  löst  form  hafva  förekommit.  För 

att  utröna  detta  saknade  jag  tjenliga  hjelpmedel. l  Anta- 
ger man,  att  råmaterialet  var  samladt  under  den  ljusa  tiden, 

så  innebär  åter  detta,  att  under  denna  tid  beredningen  af 

näringsämnen  måste  äga  en  utomordentlig  omfattning,  då  icke 
blott  allt  det  material,  som  omedelbart  förbrukas,  bildas,  utan 

också  ett  så  stort  förråd  samlas,  som  för  nybildningen  un- 
der vintern  erfordras.  Härvid  måste  det  tagas  i  betrak- 

tande, att  äfven  under  en  betydlig  del  af  den  tid,  som 
kallas  för  den  ljusa,  i  följd  af  is  och  snömassor  endast  en 
ringa  ljusmängd  tillströmmar  de  på  större  djup  växande 
arktiska  algerna.  Mig  synes  alltså,  att  man  kan  fastställa, 
att  de  arktiska  hafsalgerna  hafva,  för  att  vara  sjelfständigt 
assimilerande  växter,  ett  ovanligt  ringa  behof  af  värme  och 

ljus. 

1  Det  torde  härvid  böra  anmärkas,  att  det  var  under  en  ofrivillig  och 
oförutsedd  öfvervintring  vid  Spetsbergens  nordkust,  jag  gjorde  de  iaktta- 

gelser, till  hvilka  jag  här  hufvudsakligen  refererar. 

Bd  I/f. 
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Ishafsflorans  arter  och  former. 

Serien  Florideae  (Lam  o  ur.)    Berth.1 
Bangiaceen.    Lam  o  ur.    Essai  p.  115;  lim.  mut. 

Fam.  Corallinacese  (Lam  o  ur.)    Hauck. 
Meeresalg.  p.  19;  Lamour.     Hist.  Polyp.  p.  244. 

Gen.  Corallina  (Tourn.)     Lamour. 

Hist.  Polyp.  p.  275;  Tourn.    Inst.  Herb.  p.  570;  char.  mut. 

Corallina  Officinalis  L. 

Fauna  Suec.  p.  539. 

/.  typica. 
Descr.    Corallina  officinalis  Aresch.  in  J.  G.  A  g.  Spec.  Alg.  2,  p.  562. 

Fig.  »  »  Har  v.  Phyc.  Brit,  t.  222. 
Exsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:r  8. 

f.  flexilis  nob.  * 
f.  dense  csespitosa,  10  cm.  älta;  fronde  quam  in  forma  typica graciliore 

et  flexiliore.  ramosissima,  ramis  ramulisque  plus  minus  fasciculato-congestis. 
ramulis  oppositis,  alternis,  subsecundis,  ultimorum  ordinum  sequalibus,  elon- 
gatis,  flexilibus,  ssepe  in  callo  reniformi  desinentibus;  articulis,  summis  ex- 
ceptis,  plus  minus  compressis,  diametro  2:plo — 3:plo  longioribus;  conceptaculis 
tetrasporangiferis  ramulos  vulgo  brevissimos,  articulo  singulo  compositos^ 
interdum  longiores,  articulatos  terminantibus;  tetrasporangiis,  divisione  per 

acta,  obovato-oblongis  vel  oblongis,  185 — 190  <<.  longis,  60 — 65  p.  crassis. 
f.  robusta  nob. 
f.  quam  C.  officinalis  typica  major  et  fere  duplo  crassior,  ponderosa,  lsete 

rosea;   fronde   parce    et   irregulariter  ramosa,  ramis  ultimi  ordinis  elongatis^ 
strictis,    alternis  vel  subsecundis,  vix  oppositis;  articulis  teretibus,  subcylin- 
dricis,  raro  subcompressis,  obconicis,  diametro  sesqui-  ad  2:plo  longioribus. 

Syn.  Corallina  officinalis  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  21. 
»  »  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  11. 
»  »  Nyl.  et  Sasl.  Herb.  Fenn.  p.  74.  i 

Anmärkning  vid  formbegränsningen.  Jag  har  mig  väl  be- 
kant, att  hos  exem  plar  af  C.  oficinalis  vid  Sveriges  vestra  kust 

1  Jag  citerar  Berthold  såsom  den  der  gifvit  Florideerna  den  här  an- 
tagna begränsningen  på  den  grund,  att  han  är  den  förste,  som  bestämdt  på- 

stått, att  Porphyraceerna  (Bangiaceerna)  tillhöra  denna  serie. 
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åtskilliga  af  sista  ordningens  grenar  i  vissa  fall  förlängas  och 
antaga  en  cylindrisk  form.  Om  dylika  exemplar  påminner 
visserligen  den  form,  som  jag  ofvan  karakteriserat  under  namnet 

flexilis.  Från  denna  skilja  de  sig  dock  genom  större  groflek, 
i  allmänhet  mycket  sparsam  och  särskildt  mera  regelbundet 
fjäderlik  förgrening  och  derigenom,  att  de  flesta  smågrenarna 
hafva  det  för  den  typiska  C.  officinalis  utmärkande  utseendet. 

Från  denna  afviker  /.  flexilis  genom  alla  delars  större  spädhet 
och  böjlighet,  genom  oregelbunden,  mycket  riklig  förgrening, 
hvilket  har  till  följd,  att  de  öfre  grenarna  bilda  täta  knippen. 
Åtminstone  upptill,  till  sin  öfre  del,  äro  grenarna  cylindriska  och 
sluta  ej  sällan  i  en  njurlik,  på  öfre  sidan  konvex,  på  den  undre 
plan  fästskifva,  hvars  öfre  kortikalceller  äro  isodiametriska, 

de  undre  åter  parallelipipediska,  anordnade  i  solfjäderlikt  åt- 
gående rader.  I  bohuslänska  skärgården  har  jag  icke  sett 

någon  med  denna  identisk  form,  ehuru  växten  här  är  myc- 
ket varierande.  Här  uppträder  den  ofta  på  sådana  lokaler 

som  dem,  på  hvilka  jag  funnit  /.  flexilis  vid  Norges  nordkust. 
I  så  fall  antager  den  ofta  ett  från  det  typiska  afvikande  utseende. 
Den  blir  förkrympt,  oregelbundet,  men  också  tillika  sparsamt 
förgrenad.  Med  C.  élongata  Ellis  öfyerensstämmer  den  genom 

sin  finlek,  men  afviker  från  den  genom  förgrening  och  öfver- 
vägande  trinda  ledstycken.  Deremot  synes  den  vara  identisk 
med  den  form  af  C.  officinalis,  hvilken  Ruprecht  i  Alg.  Och. 
sid.  345  omnämner  såsom  funnen  vid  Ryska  Lappmarkens  och 

Cisuralska  Samojedlandets  kuster,  möjligen  ock  med  den  för- 

krympta, rik-  och  fingreniga  form,  hvilken  Magnus  iakttog 
vid  Glesvser  nära  Bergen  (Magnus,  Nordseef.,  sid.  70.) 

Den  form,  för  hvilken  jag  föreslagit  namnet  robusta,  är  i 

de  flesta  afseende  den  föregåendes  motsats.  Från  denna  lik- 

som från  den  typiska  formen  skiljer  den  sig  genom  betydli- 
gare storlek  och  i  synnerhet  större  groflek  och  genom  sin  mera 

oregelbundna  och  sparsamma  förgrening.  Lederna  äro  trinda, 

cylindriska  eller  svagt  tunne-lika.  Hufvudaxlarna  och  första 
ordningens  biaxlar,  såväl  de  grenbärande  som  de  grenlösa, 
hafva  sin  största  tjocklek  vid  midten  och  afsmalna  så  väl 

mot  spetsen  som  mot  basen,  men  starkare  mot  basen.  Gre- 
narna af  sista  ordningen  äro  deremot  jemntjocka,  icke  såsom 

hos  typisk  C.  officinalis  starkt  afsmalnande  mot  basen.  Till 
färgen  är  den  mera  starkt  rosenröd  än  hufvudformen  och 
denna  färg  bibehåller  den  vid  konservering  längre  än  denna. 

Några  reproduktionsorgan  har  jag  ej  funnit. 
Möjligen    är    denna  växt  rätteligen  att  betrakta  såsom  en 
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nordlig  art  af  slägtet.  Då  jag  emellertid  känner  den  endast 
ofullständigt  och  stora  anktoriteter  som  Areschong  (J.  G. 

Ag.,  Spec.  Alg.  2,  sid.  563)  och  Harvey  (Phye,  Brit.,  tan.  222) 
uppgifva,  att  C.  officinalis  uppträder  under  en  mängd  olika 
former,  är  måhända  den,  som  jag  kallat  /.  robusta  och  icke 
funnit  igenkänneligt  beskrifven  i  literaturen,  endast  en  form 

af  den  vanliga,  nordiska  CoraUina-Sirten.  Vid  Sveriges  kuster 
har  jag  icke  sett  den. 

Lef nåds  förhållanden.  Fäst  på  sten,  klippor  eller  mera  säl- 
lan på  alger  t.  ex.  Laminaria-snter  förekommer  arten  mest  i 

klipphålor  inom.  litoralregionen  eller  vid  nedre  vattenmärket, 

stundom  på  1 — 2,  sällan  flere,  famnars  djup.  Den  växer  i  all- 
mänhet spridd  eller  i  små  slutna  grupper  och  föredrar  skyd- 

dade ställen.  Af  formen  gracilis  har  jag  funnit  exemplar  med 
tetrasporangier  i  slutet  af  augusti. 

Utbredning.  Den  tillhör  egentligen  Ishafvets  atlantiska 
florområde,  men  är  också  känd  från  Hvita  hafvet  och  vestra 

delen  af  Murmanska  hafvet.  Dess  nordligaste  förekomstort 

är  Gjesvser  nära  Nordkap  Lat.  N.  ungefär  71°.  Sitt  ma- 
ximum af  individmängd  når  den  i  södra  delen  af  Norska  polar- 

hafvet.  I  111.  Alg.,  sid.  II,  uppgifves  arten  såsom  funnen  vid 
Noyaja  Semlja  af  K.  v.  Baer.  Sielf  såg  jag  den  icke  derstädes 
och  då  växten  redan  är  sällsynt  i  Hvita  hafvet  och  Gobi,  som 
granskat  de  ryska  arktiska  algsamlingarna,  icke  omnämner 
den  från  ifrågavarande  trakt,  torde  man  kunna  antaga,  att 
denna  uppgift  tillkommit  genom  något  misstag.  Areschoug 
anger  (J.  G.  Ag.,  Spec.  Alg.  2,  sid.  563)  helt  allmänt  arten 
såsom  förekommande  »ad  öras  maris  glacialis  cum  lapponicas 
tum  sibiricas.»  Det  sistnämnda  området  bör  helt  visst  ute- 

slutas. Efter  Sibiriens  kust  såg  jag  ej  ett  spår  af  den.  Några 
säkra  uppgifter  om  artens  förekomst  annorstädes  i  Ishafvet 
föreligga  icke. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  /.  typica,  allmän 

och  ymnig;  Finmarken  lokal  och  sparsam  vid  Oxfj ord  (/.  robu- 
sta), Maasö  och  Gjesvaar  (/.  flexilis),  Mageröns  sydkust  (/.  typica). 
Hvita  hafvet  antagligen  sällsynt  och  sparsam. 
Murmanska  hafvet  vid  Cisuralska  Samojedlandets  kust  (/. 

flexilis?)1 
Gen.     Lithothamnion  Phil. 

Wiegm.  Arch.  1.  p.  387. 

1  För   närmare    kännedom  om  utbredningen  hänvisas  här  liksom  i  det 
följande   till   de   i  synonymlistan  under  arten  anförda  författarnes  arbeten. 
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LlTHOTHAMNION    SORIFERUM   nob. 

L.  fronde  pilam  in  fundo  liberam  jacentem,  sphsericam  vel  subsph£eri- 

cam,  diametro  usque  8  cm.,  colore  roseo-purpuream  formante,  decomposito- 
sabdichotome  ramosissima;  ramis  e  centro  solido,  exiguo,  undique  egredien- 
tibus,  vel  omnino  liberis  vel  in  planta  adulta  inferne  plus  minus  coalitis, 

teretibus  vel  subcompressis,  lsevibus,  extremis  elongatis,  sequalibus  vel  api- 
cem  versus  subattenuatis,  apicibus  rotundatis;  conceptaculis  sporangiferis 

superficialibus,  numquam  innatis,  minutis,  convexiusculis  at  parum  promi- 

nentibus,  infra  apices  ramulorum  regiones  fere  definitas  occupantibus,  per- 
paucis  vel  numerosis;  sporaugiis  quaternas  sporas  foventibus,  95  ;>.  longis, 
20  ,«.  crassis.    Tab.  1. 

Syn.  Lithothamnion  fasciculatum  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  11. 

ArtbesJcrifning.  Yttre  form.  Växten  bildar  temligen  regel- 
bundet klotformiga  bollar,  som  nå  en  diameter  af  ända  till  8  cm. 

och  bafva  en  stark,  mellan  purpur-  och  rosenrödt  stående 
färg.  Jag  har  undersökt  en  stor  mängd  exemplar,  men  icke 
funnit  något,  som  utbildat  sig  på  eller  omkring  en  sten  eller 
något  annat  hårdt  föremål.  Den  fasta  centrala  delen  är  såväl 

hos  unga  (tafl.  1,  fig.  1,  2,  3,  5)  som  hos  äldre,  fullvuxna  (fig.  4) 
individ  obetydlig,  visande,  att  en  förgrening  strax  i  växtens 

tidigaste  utvecklingsskede  inträder.  Bålen  är  upprepadt  sub- 
dichotomt  grenig,  med  axlar  af  åtminstone  tre  ordningar.  De 
från  bålens  centrum  åt  alla  håll  utgående  grensystemen 
kunna  till  hela  sin  längd  följas,  ehuru  de  dock  inåt  äro  mer 

eller  mindre  sammansmälta,  hvilken  sammansmältning  upp- 
kommit under  tillväxten.  Grensystemen,  af  hvilka  fig.  6 — 10 

visa  några  olika  slag,  äro  än  plattade  med  nästan  handlikt 
utgående  smågrenar,  än  omvändt  pyramidformiga,  hos  större 

exemplar  omkring  2 — 3  cm.  långa.  Hos  typiskt  utvecklade 
exemplar  äro  grenarna  uppräta,  jemntoppade,  raka,  hos  andra 
utspärrade,  mer  eller  mindre  krökta,  de  af  sista  ordningen 

5 — 10  mm.  långa,  trind-a  eller  något  sammantryckta,  antin- 
gen jemn tjocka,  afsm alnande  eller  svagt  förtjockade  mot  spet- 
sen, med  ändarna  afrundade,  1,5 — 2,5  mm.  i  diameter. 
Bålens  bygnad.  På  brottytan  af  en  gren  visar  sig  alltid 

ett  fastare  centralt  parti  af  större  eller  mindre  omkrets.  På 
ett  genom  slipning  vunnet  genomsigtigt  tvärsnitt  visar  sig 

detta  centralparti  utgöras  af  en  mycket  tät  väfnad  af  kan- 
tiga, isodiametriska  celler  med  mycket  små  cellrum  och  myc- 

ket tjocka,  dubbelkonturerade  väggar;  (fig.  12  och  15).  Detta 
omgifves  af  talrika,  temligen  regelbundet  koncentriska,  mot 
hvarandra  tydligt  begränsade  lager,  liknande  årsringarna  i  en 

dikotyledonstam,  hvilka  på  tvärsnittet  visa  sig  hvardera  bil- 
dade af  jemförelsevis  storrummiga,  i  temligen  regelbundna  kon- 
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centriska  och  radiära  rader  anordnade  celler,  af  hvilka  de 

inre  synas  längre,  rektangulära,  de  yttre  kortare,  nästan  qva- 
dratiska.  I  lagret  närmast  centralkärnan  äro  de  mindre  regel- 

bundna och  i  de  yttersta  lagren  är  skilnaden  i  längd  föga 
märkbar.  Ett  slipsnitt  parallelt  med  en  grens  längdaxel  (fig. 

13  och  16)  anger,  att  grenarna  bildas  af  öfver  hvarandra,  i  all- 
mänhet tydligt  från  hvarandra  begränsade,  ganska  regelbundna 

skålformiga  väfnadslager,  hvilkas  celler  visa  en  anordning  i 

solfjäderformigt  förlöpande  rader.  De  nedre,  inre  cellerna 
i  hvarje  af  dessa  lager  äro  i  optiskt  längdsnitt  rektangulära,  på 

sin  höjd  20  ta.  långa,  de  öfre  qvadratiska,  stundom  mer  tjock- 
väggiga  än  de  andra,  liksom  dessa  5 — 8  fi.  i  diameter. 

Fortplantningsorgan.  Sporocarpier  okända.  Sporangiecon- 
ceptaklerna  intaga  en  oftast  temligen  skarpt  begränsad  zon 
nedanför  grenspetsarna  och  förekomma  enligt  regeln  i  stor 
mängd,  bildande  hvad  man  skulle  kunna  kalla  en  sorus  (fig.  11). 
Derför  växtens  artnamn.  De  äro  alltid  ytliga,  inväxa  eller 
öfverväxas  icke,  så  att  spår  af  gamla  dylika  organ  aldrig  synas 

i  det  inre  af  bålen,  (jfr  fig.  12 — 13),  hvilket  synbarligen  hos 
denna  art,  liksom  hos  åtskilliga  andra,  med  hvilka  den  synes 

bilda  en  väl  begränsad  grupp,  beror  derpå,  att  bålens  för- 
tjockningsmeristem  ligger  under  konceptaklernas  basalyta. 
De  äro  till  omkretsen  cirkelrunda,  alltid  mycket  obetydligt 
utstående,  små,  knappt  synbara  med  obeväpnadt  öga,  Taket 

är  svagt  konvext,  genomdraget  af  talrika,  i  genomskärning  5 — 6 
kantiga,  slennylda  kanaler,  hvilkas  mynningsceller  äro  till  for- 

men något  olika  takets  öfriga  kortikalceller  (fig.  18).  Sporan- 

gierna  äro  4-sporiga,  aflånga  eller  klubblika,  till  storleken  nå- 
got vexlande,  men  i  allmänhet,  sedan  sporbildningen  inledts, 

omkring  95  //.  långa  och  20  fi.  tjocka  (fig.  19). 

Anmärkning  om  artens  förhållande'  till  andra  beskrifna  arter. 
Den  här  såsom  ny  beskrifna  L.  soriferum  är  bland  förut  kända  ar- 

ter närmast  beslägtad  med  L.  fascicidatum  Lam.  Med  denna,  som 

i  dess  nutida  tolkning  antagligen  omfattar  flere  specifikt  skilda 

former,  anser  jag  mig  dock  icke  kunna  identifiera  den.  Lamark's 
beskrifning  af  L.  fasciculatum  (Hist.  Anim.,  2,  sid.  203)  är  mycket 

knapphändig.  I  den  ingår  dock  en  karakter,  som  icke  passar  in 
på  min  art  nämligen:  »ramis  .  . .  apice  incrassatis,  obtusis».  Den 

växt,  hvilken  Har  vev  (Phyc.  Brit.  tan.  74)  afbildar  och  beskrif- 
ver  under  namn  Melobesia  fascicidata,  citerande  såsom  syno- 

nym Lamark's  Mittepora  fascicidata,  är  synbarligen  skild  från 
den  här  ifrågavarande,  såsom  en  jemförelse  mellan  Harvey's 
och  mina  figurer  lätt  visar.  Melobesia  fascicidata  Har  v  ey  skiljer 
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sig  från  L.  sorifemm  mihi  genom  sin  starkt  utbildade  »solid, 

•central  stony  mäss»,  genom  sina  korta  grenar,  hvilka  äro  »re- 
markably truncated  at  the  tips,  which  are  moreover  depres- 

sed  in  the  centre».  L.  fasciculatum  Areschoug  (J.  G.  Ag. 

Spec.  Alg.,  sid.  522),  med  hvilken  Harvey's  M.  fasciculata  ci- 
teras synonym,  har  visserligen  åtskilligt,  som  påminner  om 

min  art,  men  skiljer  sig  från  denna  derigenom,  att  dess  fröns 

är  »circa  lapillum  plerumque  undique  efFusa»  och  grenarna  äro 
än  enkla  än  grenade,  mot  spetsen  förtjockade  med  tvärhuggna 
ändar.  Hos  L.  sorifemm  äro  äfven  hos  mycket  unga  exemplar 
de  från  centrum  utgående  axlarna  grenade.  L.  fasciculatum 
Areschoug  (Obs.  Phyc.  3,  sid.  5)  har  en  utveckling  och 

en  grenbildning,  som  högst  väsentligt  afviker  från  den  hos  L.  so- 
riferum  och,  så  vidt  jag  kan  finna,  omfattar  den  såväl  M.  fasci- 

culata Harvey  som  den  art,  hvilken  jag  i  det  följande  beskrif- 
ver  under  namn  L.  glaciale.  L.  fasciculatum  Solms-Laubach 
(Corall.  Monogr.),  med  hvilket  namn  författaren  mycket  tveksam 
betecknar  en  i  Medelhafvet  vid  Neapel  förekommande  art,  torde 

svårligen  vara  identisk  med  Harvey's  M.  fasciculata.  I  gren  - 
bildning  och  sporangie-konceptaklernas  form  och  anordning 
sluter  den  sig  i  sin  högst  utvecklade  form  till  L.  soriferum, 

men  afviker  från  denna  genom  sin  krustformigt  på  stenar  ut- 
bredda underbål.  Möjligt  och  antagligt  synes  det  mig  deremot 

vara,  att  det  fragment  från  Island,  som  denne  författare  om- 
nämner, tillhör  L.  soriferum. 

Den  i  Bohuslän  förekommande  arten,  som  kallats  L.  fa- 
sciculatum, öfverensstämmer  med  M.  fasciculata  Harvey  ochL. 

fasciculatum  Areschoug  (J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.)  och  är  genom  gre- 
narnas form  tydligt  skild  från  den  här  beskrifna  växten.  Pro- 

fessor J.  E.  Areschoug,  Corallineernas  kände  monograf,  har 

välvilligt  låtit  mig  genomgå  sina  samlingar  af  dylika  växter. 
I  dessa  har  jag  icke  funnit  någon  art,  hvilken  L.  soriferum 

kunde  anses  tillhöra.  Det  stod  mig  derför  ingen  annan  ut- 
väg Öppen  än  att  beskrifva  denna  i  södra  delen  af  polarhafvet 

mycket  ymniga  art  och  gifva  den  ett  särskildt  namn. 
LefnadsförhåUanden.  Enligt  min  egen  erfarenhet  växer  arten 

på  sand-  och  grusbotten  i  skyddade  vikar  eller  inomskärs,  vanli- 
gen på  10 — 15  famnars  djup.  Död  träffas  den  på  större  djup  och 

det  är  förmodligen  sådana  exemplar,  som  Kleen  upphemtat 
från  den  elitorala  regionen.  (Jfr  Kleen,  Nordl.  Alg.,  sid.  11.) 

Den  är  sällskaplig,  i  stora  massor  betäckande  bottnen  öfver 

stora  ytor  och  tjenar  till  fäste  åt  åtskilliga  smärre  alger  så- 
som Antithamnier,  Blioclophyllis  dicliotoma,  Derbesia  marina  m.  fl. 
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Exemplar    med    mogna    sporangier    har  jag  funnit  under  juli 
och  slutet  af  september  månad. 

Utbredning.  Tillhör,  så  vidt  hittills  är  kändt,  endast  polar- 
hafvets  atlantiska  florområde.  Dess  nordligaste  fyndort  är 

Maasö  ungefär  Lat.  N.  71°. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden  allmän  och  ym- 
nig; Tromsö  amt  t.  ex.  vid  Tromsö  och  Karlsö,  på  senare 

stället  ymnig;  Finmarken  flerestädes  ymnig  såsom  vid  Maasö 

och  Mageröns  sydkust.  M.  Foslie  har  meddelat  mig  exem- 
plar tagna  vid  Honningsvaag  och  Lebesby. 

Lithothamnion  Ungeri  novum  nomen. 

Descr.  et  Fig.  Lithothamnion  byssoides  Unger,  Leithakalk,  p.  19 — 20,  tab.  5y 

fig.  1-8. 

Anmärkning  vid  artbestämningen.  Unger  har  efter  exem- 
plar från  Norges  kust,  förvarade  i  Bergens  Museum,  under 

namn  Lithothamnion  byssoides  (Lam.)  Phil.  beskrifvit  och  af- 
bildat  en  Lithothamnion,  som  af  M.  Foslie  är  funnen  i  Ishaf- 
vet  och  mig  benäget  tillsänd.  Öfverensstämmelsen  mellan  de 

exemplar,  jag  har  till  mitt  förfogande,  och  Ungers  beskrif- 
ning  och  figurer  är  påtaglig.  Men  tydligt  är  också,  att  denna 

växt  alldeles  icke  kan  vara  identisk  med  den,  som  nu  van- 
ligen går  under  namn  af  Lithothamnion  byssoides  (Lam.)  PhiL 

Jag  föreslår  d erfor,  att  denna  norska  art  får  bära  namnet  L. 
Ungeri  efter  den,  af  hvilken  den  först  igenkänneligt  beskrefs 

och  af  bildades.  Till  Ungens  beskrifning  har  jag  intet  vä- 
sentligt att  lägga.  De  exemplar,  jag  haft  tillfälle  att  gran- 

ska, äro  sterila. 

Artens  slägtskap  med  andra  arter.  Med  hänsyn  till  sin  struk- 
tur kommer  L.  Ungeri  nära  föregående  art.  Liksom  denna 

har  den  aldrig  inväxta  sporangiekonceptakler  och  cellanord- 
ningen är  densamma.  Från  den  afviker  den  bestämdt  genom 

en  starkt  utbildad,  krustlik  underbål,  genom  tätare  grenbild- 
ning med  kortare,  mycket  finare  och  mindre  greniga  axlar. 

Med    någon    känd    art  af  slägtet  kan  den  svårligen  förvexlas. 

Lefnadsförhållanden.  Härom  känner  jag  intet.  De  i  sep- 
tember tagna  exemplaren  äro  sterila. 

Utbredning.    Tillhör  polarhafvets  atlantiska  område. 

Fyndort:  Norska  polarhafvet:  Tromsö  amt  nära  staden 
Tromsö  (Foslie). 
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Lithotha.mnion  x\lcicorne  nob. 

L.  fronde  initio  affixa,  demum  libera  in  fundo  jacente,  flavescente,  api- 
cibus  pulchre  roseis,  4 — 5  cm.  älta,  decomposito-subpalmatim-ramosa;  ramis 
ex  axi  primario  brevissimo  flabellatim  egredientibus,  vel  omnino  liberis  vel 

in  planta  provectiore  setate  plus  minus  coalitis,  subcompressis,  lsevibus,  ex- 
tremis  brevioribus,  cylindricis  vel  compressis,  apicibus  rotundatis;  concep- 
taculis  sporangiferis  superficialibus,  numquam  innatis,  planato-hemisphsericis, 
sat  magnis,  infra  apices  ramulorum  sparsis,  coneeptacuJis  sporocarpiferis, 
elevatis,  conicis,  acutis,  apice  perforatis  intermixtis.  Sporangiis  quaternas 
sporas  foventibus,  250  p.  longis,  100  ,«.  crassis.    Tab.  5,  fig.  1—8. 

Artbeshrifning .  Växtens  yttre  form.  Vidvuxna  exemplar 

af  arten  har  jag  ej  sett,  men  de,  hvilka  jag  äger  till  mitt  för- 

fogande och  för  hvilka  jag  har  herr  M.  Foslie's  tillmötes- 
gående att  tacka,  visa  tydligen,  att  växten  till  en  början  sitter 

vidvnxen  något  hårdare  föremål,  ehuru  den  sedan,  åtminstone 
i  vissa  fall,  löser  sig  från  detta  och  ligger  lös  på  bottnen.  I 
bålen  finnes  en  kort,  antingen  plattad  och  upptill  utbredd  eller 

ytterst  kort,  nästan  trind  hufvudstam,  från  hvilken  utgå  upp- 
repadt  handlikt  greniga,  nästan  i  ett  plan  solfjäderformigt  ut- 

bredda grensystem.  Afven  dessa  å  sin  sida  ligga  i  samma 
hufvudplan,  i  följd  hvaraf  växten  får  utseendet  af  en  låg,  platt 

buske.  Grensystemen  innefatta  axlar  af  åtminstone  4  ordnin- 
gar, hvilka  alla  utom  de  yttersta  nedtill  äro  nästan  trinda, 

upptill  åter  vid  förgreningspunkten  starkt  triangelformigt  ut- 
bredda (fig.  1).  Förgreningssystemen  äro  än,  såsom  den  cite- 

rade figuren  anger,  sinsemellan  nästan  fria  än  hos  äldre  exem- 
plar mer  eller  mindre  sammansmälta  med  hvarandra.  Det 

händer  också,  att  grensystem  tillhörande  olika  bredvid  hvar- 
andra växande  individ  sammansmälta  med  hvarandra.  Gren- 

spetsarna äro,  så  framt  de  icke  förbereda  sig  till  delning,  knap- 
past förtjockade,  afrundade,  eller  nästan  tvärhuggna. 
Bålens  bygnad.  Häri  öfverensstämmer  denna  växt  så 

nära  med  L.  soriferum,  att  jag  icke  behöfver  ingå  på  någon 
utförligare  beskrifning.  De  lemnade  figurerna  (3,  4,  5,  6,  7) 
angifva  strukturförhållandena  bättre  än  ord  och  jemföras 

de  med  motsvarande  figurer  af  L.  soriferum,  framgår  överens- 
stämmelsen lätt  mellan  dessa  båda  arter  härutinnan.  Över- 

ensstämmelsen sträcker  sig  äfven  till  cellernas  storlek.  I  de 
skålformiga  väfnadslagren  på  ett  mediant  slipsnitt  äro  cellerna 

6—10  fi.  tjocka  och  på  sin  höjd  20  p..  långa. 

Fortplantningsorgan.  Sporocarpie-  och  sporangie-konceptak- 
ler  finnas  på  samma  individ  och  på  samma  gren.  De  upp- 

träda   glest    spridda    i    och  under  grenspetsarna  (fig.  2).     Till 
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formen  äro  de  mycket  olika  h varandra.  Sporocarpie-koncep- 
taklerna  hafva  formen  af  spetsiga,  upptill  af  en  kanal  genom- 

dragna käglor.  Sporangie-konceptaklerna  äro  plattadt  half- 
klotformiga,  ungefär  0,5  mm.  i  diameter  vid  basen,  större  och 

mera  upphöjda  än  hos  L.  soriferum.  De  finnas  aldrig  in- 
vuxna i  äldre  delar  af  bålen,  h vadan  bålens  förtjockning  hos 

denna  art  försiggår  på  samma  sätt  som  hos  föregående.  Spo- 
rangie-konceptaklernas  tak  är  genomdraget  af  talrika,  i  ge- 

nomskärning vanligen  6-sidiga  slemfylda  kanaler,  hvilkas 
mynningsceller  äro  till  formen  något  olika  takets  öfriga  yt- 
celler.  Sporangierna  (fig.  8)  äro  fyrsporiga,  betydligt  större 
än  hos  L.  soriferum,  omkring  250  fx.  långa  och  103  ju.  tjocka, 

till  formen  cylindriska,  cylindriskt  spolformiga  eller  cylin- 
driskt klubblika. 

Artens  förhållande  till  andra  arter.  Af  för  mig  kända  Litho- 
thamnion-arter  står  denna  närmast  L.  soriferum,  från  h vilken 

den  dock  synes  vara  skarpt  skild  genom  sin  egendomliga  för- 

grening, sina  spridda,  fåtaliga  tetrasporangie-konceptakler  och 
sina  stora  sporangier. 

Lefnadsförhållanden.  Enligt  benäget  meddelande  af  artens 
upptäckare  herr  M.  Foslie  växer  den  på  omkring  20  famnars 
djup,  såsom  det  synes  inomskärs.  Exemplar  tagna  i  början 
af  augusti  hafva  under  utveckling  varande  carposporer  och 
mogna  tetrasporer. 

Utbredning.  Tillhör  Ishafvets  atlantiska  florområde.  Inom 
det  arktiska  området  är  den  åtminstone  icke  hittills  anträffad. 

Fyndort:  Norska  polarhafvet:  Tromsö  amt  nära  staden  med 
samma  namn,  dess  enda  kända  förekomstort.  Här  är  den 
funnen  af  M.  Foslie. 

Lithothamnion  Norvegicum  Aresch.  (nob). 

Descr.  Lithothamnion   calcareum   var.    norvegicum    Aresch..    Obs.  Phyc.    3, 

p.  4—5. 
Fig.  Lithothamnion  norvegicum  tab.  nostra  5,  fig.  9 — 10. 

Anmärkning  vid  artbestämningen.  På  angifvet  ställe  har  J. 

E.  Areschoug  under  föregående  namnkombination  beskrif- 
vit  en  växt  från  Norges  sydvestkust,  hvilken  också  är  funnen 
inom  polarhafvet.  På  taflan  5  har  jag  lemnat  figurer  af  ett 

sydnorskt  (fig.  9)  och  ett  polarhafs-exemplar  (fig.  10).  Med 

hänsyn  till  inre  bygnad  tillhör  växten  den  grupp  af  Litho- 
thamnier,  hvilka  hafva  ytliga  sporangiekonceptakler,  att  döma 

deraf,  att  på  slipsnitt  af  äldre  båldelar  inväxta  sådana  ej  före- 
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komma.  Areschoug  har  ansett  denna  växt  vara  en  lokal 
form  af  den  vid  Englands  kuster  förekommande,  af  Har- 

vey  (Phyc.  Brit.)  och  af  Johnston  (Brit.  Spong.  Lith.)  af- 
bildade  Mélöbesia  (Nullipora)  calcarea  Eli.  et  Sol.  Det  är  väl 
möjligt,  att  så  är  fallet,  men,  då  denne  författares  uttalande 

»forma  M.  calcarea  quam  depinxit  et  descripsit  Harvey  (est  for- 
san maxima  et  magnopere  evoluta)  a  nostra  valde  alhorrens», 

påtagligen  är  sant  och  då  de  norska  exemplaren  också  afvika 

från  de  sinsemellan  mycket  olika  och  möjligen  olika  arter  be- 
tecknande figurer  af  Nullipora  calcarea,  som  Johnston  lem- 

nar,  så  anser  jag  mig  kunna  tillsvidare  betrakta  den  vid  Nor- 
ges kust  funna  växten  såsom  en  från  Mélöbesia  calcarea  Har- 
vey och  Nullipora  calcarea  Johnston  skild  art. 

Lefnadsförhållanden.  Växer  stratformigt  utbredd  på  10 — 15 
famnars  djup.  Jfr  Areschoug  anf.  st.  Endast  sterila  exem- 

plar kända. 
Utbredning.  Arten  tillhör  endast  polarhafvets  atlantiska 

område  och  såsom  det  vill  synas  endast  dess  s}rdligaste  del. 
Norr  om  Nordlanden  är  den  icke  känd. 

Fyndort.  Norska  polarhafvet:  Nordlanden  vid  Löd  ingen 
(F  os  lie). 

LlTHOTHAMNION    GLACIALE    liob. 

L.  fronde  demum  crustam  formante  validain  circum  lapides  vel  conchas 

effusam  e  roseo  flavescentem.  plus  minus  lobatam,  ramos  simplices,  conicos, 

obtusos  vel  subcylindricos,  usque  7 — 8  mm.  altos.  inferne  diametro  usque  5 
mm.,  scabriusculos  undique  emittentem;  conceptaculis  sporangiferis  demum 

innatis,  minutis.  convexiusculis  at  parum  prominentibus.  creberrimis,  nullo 
ordine  in  crusta  ramisque  dispositis;  sporangiis  binas  sporas  foventibus, 

80—135  a.  longis,  40—60  «.  crassis;  Tab.  2  et  3. 

Syn.    Lithothamnion  calcareum  Kjellm.  Vinteralg.  p.  64. 
»  »  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  11. 
»         fasciculatum    Are  sch.    Obs.  Phyc.   3,  p.  5  (saltem   ex 

parte). 
»  Dickie.  Alg.  Sutherl.  I,  p.  142.  (?) 

»  »  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  22. 

»  »  Kjellm.    Spetsb.  Thall.  1,  p.  3,  Algenv. 

Murm.  Meer.  p.  7  et  alibi. 

Artbeskrifning.  Yttre  form.  Såsom  ung  bildar  växten  en 
nästan  cirkelformig,  tunn  krusta  på  hårda,  löst  på  bottnen 

liggande  föremål  särskildt  skal  af  Balanider,  snäckor,  muss- 
lor och  stenar.  I  detta  stadium  liknar  den  en  Lithothamnion 

piolymorphnm.  Krustan  är  svagt  rosafärgad,  i  kanten  försedd 
med  svagt  utmärkta,  af  rundade  flikar.  Den  är  i  början  slät, 
men  erhåller  snart,  särskildt  mot  kanten,  svaga,  koncentriskt 
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förlöpande  åsar.  Den  är  tätt  sluten  till  sitt  underlag.  Den 
förstorar  sin  yta  genom  marginal  tillväxt  och  tilltar  på  samma 
gång  betydligt  i  tjocklek  från  centrum  utåt.  Ar  o  de  föremål,., 

på  hvilka  växten  grott,  af  mindre  storlek  —  till  ungefär  10 
cm.  i  diameter  —  omslutas  de  fullständigt  af  krustan,  ära 
de  större  endast  delvis.  Redan  då  krustan  uppnått  en  ringa 

tjocklek,  2 — 3  mm.,  utvecklar  den  mer  eller  mindre  tätt  stå- 
ende korta,  koniska  eller  vårtlika,  enkla  utskott,  på  hvilka 

liksom  på  basallagret  sporangiekonceptakler  i  stor  mängd  upp- 
komma (tafl.  3,  fig.  1  och  2).  Gamla  exemplar  äro  till  formen 

olika  allt  efter  formen  på  det  föremål,  de  omsluta.  Oftast 

närma  de  sig  dock  klotformen  (tafl.  2,  fig.  1  och  2)  eller  half- 
klotformen  och  hafva  betydlig  storlek  och  tyngd.  Ofta  håller 

en  dylik  boll  15 — 20  cm.  i  diameter.  På  sin  undre  mot  bott- 

nen vända  sida  äro  dylika  individ  ofta  försedda  med  en  större- 
öppning, genom  hvilken  det  ursprungligen  omslutna  före- 

målet utfallit  (tafl.  2,  fig.  2).  Den  krustlika  basaldelens  tjock- 
lek är  i  olika  delar  af  samma  utvuxna  exemplar  mycket  olika, 

än  blott  0,5  än  1 — 2  cm.  (tafl.  3,  fig.  3). 
Basalkrustan  utgår  ofta  i  grofva,  till  omkrets,  tjocklek  och 

höjd  vexlande  utskott  eller  lober,  hvilka  liksom  krustan  för- 

öfrigt  bära  glesa,  regelbundna,  raka,  enkla,  kägelformiga,  trub- 
biga eller  cylindriskt  kägelformiga  utskott  eller  grenar,  än 

mycket  låga,  vårtlika,  än  högre,  7 — 8  mm.  långa,  vid  basen 
ända  till  5  mm.  i  diameter.  Äldre  exemplar  hafva  en  grå- 

aktig färg  med  svag  dragning  åt  rosenrödt.  Ytan  är  aldrig 

slät  utan  fint  skroflig.  Äldre  exemplars  krustlika  del  är  ge- 
nomdragen af  talrika  gröfre  och  finare  gångar,  bildade  af  ma- 

skar och  rik  på  håligheter,  bildade  af  borrmusslor. 
Bålens  bygnad.  I  brottet  är  växten  hvit  med  insprängda 

gulbrunaktiga  små  fläckar.  På  slipsnitt  visa  sig  dessa  senare 
utgöras  af  invuxna  sporangiekonceptakler.  Dylika  finnas  hela 
bålen  igenom,  såväl  i  grenarna  som  i  basalkrustan,  på  vissa 
ställen  mycket  tätt  sittande.  Dessa  förhållanden  tyda  derpå, 
att  bålens  förtjockningsmeristen  är  ytligt,  sträckande  sig  öfver 

konceptaklernas  tak.  Med  hänsyn  till  bygnaden  öfverens- 
stämmer  denna  art  i  hufvuddragen  med  L.  soriferum.  Dock 

äro  på  ett  snitt,  parallelt  med  en  grens  längdaxel,  de  skålfor- 
miga väfnadslagren  mindre  skarpt  utpräglade,  Detta  kommer 

sig  dels  deraf,  att  lagringen  stores  af  de  invuxna  konceptak- 
lerna,  dels  deraf,  att  de  inre  cellerna  i  hvarje  dylikt  lager  äro 
mindre  olika  de  yttre  till  storlek,  än  fallet  hos  denna  art 

(fig.  6,  9,  tafl.   3).     Cellrunimens  hörn  äro  afrundade,  deras  väg- 
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gar  tjockare  än  hos  nyssnämnda  art.  Cellernas  tjocklek  i  me- 
diansnittet  vexlar  mellan  6  och  10  ̂ .,  deras  längd  mellan  10 
och  22  fjt.  Ett  tvärsnitt  af  en  gren  intages  i  centrum  af  ett 

lager  af  5 — 6  kantiga  celler  med  tjock,  dnbbelkon turerad  mem- 
bran (fig.  5,  8,  tan.  3).  Detta  öfvergår  utåt  utan  gräns  i  ett  mer 

eller  mindre  mäktigt  väfnadslager,  hvars  celler  mer  och  mer  i 
radiens  riktning  ordna  sig  i  rader  och  under  bibehållande  ;af 
sin  mångkantiga  omkrets  sträcka  sig  radiärt  och  få  tunnare 

väggar. '  Utanför  detta  lager  vidtager  ett  större  eller  mindre 
antal  från  hvarandra  mindre  starkt  begränsade  lager,  bildade 
af  i  tvärsnitt  qvadratiska  eller  rektangulära  celler  ordnade  i 
temligen  regelbundna  såväl  radiära  som  koncentriska  rader. 

Då  cellerna  äro  rektangulära,  hafva  de  ofta  sin  längdaxel  vin- 
kelrätt mot  radien  (fig.  7,  tafl.  3).  Ytcellerna  äro  i  tangential 

riktning  isodiametriska  med  afrundade  cellrum,  5 — 7  ju.  i  dia- 
meter.    Väggens    tjocklek    uppgår  till  2 — 4  ̂ .   (fig.  10,  tafl.  3). 

Fortplantningsorgan.  Hos  denna  art  känner  jag  endast 

sporangie-konceptakler.  Dessa  äro  mycket  talrika,  strödda 
såväl  öfver  utskotten  till  hela  deras  längd  som  på  krustan 

mellan  dessa  utan  synbar  ordning.  De  äro  små,  250 — 300  u. 
i  diameter,  svagt  upphöjda  öfver  bålens  yta,  med  konvext  tak 

fig.  4,  tafl.  3.  Takets  slemkanaler  äro  i  genomskärning  5 — 6- 
kantiga,  7 — 10  ju.  i  diameter.  Deras  mynningsceller  ej  eller 
knappt  märkbart  olika  de  tillgränsande  ytcellerna  (fig.  11, 
tafl.  3). 

Sporangierna  äro  bisporiska.  Denna  uppgift  stöder  jag  på 
undersökning  af  exemplar  från  vidt  skilda  delar  af  Ishafvet. 

Jag  har  aldrig  bland  de  icke  få  sporangier,  jag  varit  i  tillfälle 
att  se,  funnit  något,  som  innehållit  mer  än  2  sporer.  Till 
form  och  storlek  vexla  de  inom  vida  gränser.  Ofta  hafva 

cle  en  päronlik  eller  utdraget  päronlik,  stundom  en  smal  spol- 
likt  cylindrisk,  stundom  nästan  rent  cylindrisk  form.  Bland 

dem  jag  mätt  hafva  somliga  varit  80 — 90  fi.  långa,  60 /j..  tjocka, 

andra  omkring  120  ju.  långa,  40  ji.  tjocka,  åter  andra  135 — 140 
fi.  långa,  50—60  jjl.  tjocka  o.  s.  v.  (fig.  12,  13,  14,  tafl.  3). 

Anmärkning  vid  synonymiken.  Då  jag  första  gången  om- 
nämnde denna  art  från  Ishafvet,  gaf  jag  den  namn  L.  calca- 

reiim  dertill  förledd  af  Harvey's  beskrifning  på  Mélobesia  cal- 
carea  i  Phyc.  Brit.,  hvilken  i  vissa  af  seende  träffade  in  på  åt- 

skilliga exemplar  af  dem,  jag  hemförde  från  Spetsbergen.  Kleen, 
som  sett  dessa  och  funnit  en  i  Nordlanden  förekommande 

Lithothamnion-form  identisk  med  Spetsbergs-formen,  följde  mitt 
exempel  och  angaf  denna  växt  under  namn  L.  cdlcareum.   Vid 
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närmare  undersökning  fann  jag  dock,  att  Spetsbergs-formen 
icke  kunde  vara  den  engelska  Mélöbesia  calcarea,  och  då  jag  i 

följd  häraf  såg  mig  om  efter  någon  känd  art,  med  h vilken 
Ishafs-formen  kunde  anses  öfverensstämma,  trodde  jag,  att  den 

kunde  räknas  till  L.  fasciculatum,  under  hvilket  namn  jag  upp- 
tog den  i  Spetsb.  Thall.  1.  Jag  hade  då  haft  föga  tillfälle  att 

sysselsätta  mig  med  det  vid  denna  tid  ofullständigt  kända 

Lithothamnion-slägtet,  hvilket  i  samlingar  är  mycket  svagt 
representerade.  Framförallt  visste  jag  icke,  i  h vi] ken  grad 
dessa  former  variera  och  hvilken  betydelse  kunde  fästas  vid 
olikheter  i  yttre  form.  Detta  allt  gjorde  mig  obenägen  att 

uppställa  Spetsbergs-växten  såsom  en  särskild  art.  I  en  kort 
derpå  offentliggjord  afhandling  upptog  också  Corallineernas 
monograf  J.  E.  Areschoug  växten  under  detta  namn  och 

detta  förmådde  mig  att  i  mitt  följande  arbete  öfver  Mur- 
manska  hafvets  algvegetation  icke  frångå  min  förra  upp- 

fattning. Sedan  dess  har  jag  haft  tillfälle  att  mera  och 
närmare  studera  såväl  de  arktiska  som  nordiska  formerna  af 

detta  slägte  och  särskildt  egnat  den  här  ifrågavarande  min 

uppmärksamhet.  Jag  har  dervid  funnit,  att  den  öfverallt  i 
polarhafvet  blir  sig  lik  och  alldeles  icke  visar  någon  variation 

i  riktning  åt  L.  fasciculakim,  från  hvilken  den  vid  första  ögon- 
kastet är  lätt  att  skilja  redan  på  den  yttre  formen  och  med 

hvilken  den  dessutom  i  struktur  visar  genomgående  och  vä- 
sentliga olikheter.  Den  enda  för  mig  kända  art,  till  hvilken 

den  visar  större  frändskap,  är  den  i  det  följande  beskrifna  L. 

intermediam,  som  dock  afviker  rätt  betydligt  till  yttre  karak- 
terer  och  dessutom  regelbundet  bär  fyrsporiga  sporangier. 

Mig  synes  alltså  denna  växt  vara  en  god  art  och  jag  har  der- 
för  ej  tvekat  att  gifva  den  ett  särskildt  namn.  Slägtet  Litho- 
thamnion  har  hittills  helst  skjutits  åt  sidan  i  följd  af  de  svå-. 

righeter,  som  äro  förknippade  med  formernas  närmare  under- 
sökning och  karakterisering,  hvarför  helt  säkert  af  dess  tal- 

rika former  endast  några,  af  de  mest  utmärkta  hittills  blifvit 

beskrifna  och  nöjaktigt  utredda.  Sedan  Solms-LaubachV 

förträffliga  arbete  (Corall.  Monogr.)  utkom  och  efter  Hauck's 
omfattande  undersökningar  kunna  Medelhafvets  former  anses 

till  hufvudsaklig  del  utredda.  Vid  de  nordiska  arterna  står 

ännu,  derpå  äger  jag  tydliga  bevis,  mycket  åter  att  göra. 

Levnadsförhållanden.  Växten  är  en  djupvattensform.  Of- 
tast och  i  största  mängden  träffas  den  på  10—20  famnars  djup. 

Bäst  trifves  den  på  botten  bildad  af  småsten,  grus  och  snäckskal 
och    finnes    såväl  på  öppen  kust,  som  i  skyddade  vikar.     Den 
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är  sällskaplig.  Vid  Spetsbergen  och  No-vaja  Semljas  kuster 
betäcker  den  öfver  milsvida  sträckor  bottnen  i  djupa  lager  och 

betingar,  der  den  uppträder,  helt  och  hållet  vegetationens  all- 
männa utseende  och  bör  blifva  af  väsentlig  betydelse  vid  bild- 
ningen af  framtida  lager  af  jordskorpan  i  dessa  trakter.  Vid 

Norges  kust  har  jag  endast  funnit  den  mera  tillfälligtvis  bland 

andra  Lithothamnier.  Vid  Spetsbergen  bär  den  mogna  spo- 
rangier  såväl  sommartid,  juli,  som  midvinter,  november  och 
december  månad.  Vid  Norges  kust  och  Novaja  Semljas 

vestkust  äro  exemplar  med  dylika  organ  tagna  under  som- 
maren, juli  och  augusti.  Carpo sporbärande  exemplar  har  jag 

aldrig  sett. 

Utbredning.  Arten  är  utbredd  öfver  större  delen  af  Ishaf- 
vet.  Endast  från  Kariska  och  Sibiriska  hafven  är  den  icke 

känd.  Sin  kraftigaste  utveckling  når  den,  så  vidt  jag  känner, 
vid  Spetsbergen  och  vid  Novaja  Semljas  vestkust,  der  den 
också  förekommer  i  de  största  individmassorna.  Dess  nord- 

ligaste fyndort  är  Treurenbergbay  vid  Spetsbergens  nordkust, 

Lat.  N.  79°  56'. 
Fyndorter:  Norska  poJarhafvet :  Nordlanden  flerestädes  på 

djupare  vatten;  Finmarken  temligen  sparsam  och  lokal  såsom 

vid  Maasö,  Gjesvaar  och  i  Magerö-sundet. 
Grönlandshafvet,  allmän  och  ymnig  vid  Spetsbergens  vest- 

och  nordkust. 

Murmanska  hafvet:  Ryska  lappmarkskusten  och  vid  Novaja 
Semljas  vestkust,  på  senare  stället  allmän  och  ymnig. 

Amerikanska  Ishafvet:  Förmodligen  är  den  växt  härifrån, 
hvilken  Dickie  (Alg.  Sutherl.  1,  sid.  142)  kallar  L.  fascicidatum, 
denna  art. 

Baffinsbay:  Från  Grönlands  vestkust  har  jag  sett  exem- 
plar, tagna  der  af  prof.  Th.  M.  Fries. 

LlTHOTHAMNION    1NTERMEDIIJM    Iiob. 

L.  fronde  subglobosa,  dilute  rosea,  scabriuscula,  diametro  circa  7  cm., 

parte  centrali  solida,  plus  minus  distincte  lobata,  ramos  vel  breves,  verru- 
cseformes  vel  longiores  usque  4 — 5  mm.  altos,  basi  2  mm.  crassos  vel  sim- 
plices,  conico-cylindricos,  apicibus  obtusis,  vel  infra  apicem  uno  alterove  ra- 
mulo  brevissimo,  verrucasformi  prgeditos  undique  emittenti;  conceptaculis 

sporangiferis  demum  innatis,  minutis,  convexiusculis  at  parum  prominen- 
tibus,  creberrimis,  nullo  ordine  in  tota  fronde  sparsis;  sporangiis  quaternas 

sporas  foventibus,  130 — 150  ft.  longis,  circa  40  «,  crassis;  Tab.  4. 

Artbeskrifning.  Yttre  form.  Växten  bildar  klotrunda  eller 
nästan    klotrunda    bollar,    hvilka   äldre   äro    omkring   7  cm.  i 
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diameter  (fig.  1).  I  åtskilliga  af  de  exemplar,  jag  fått  under- 
söka, fans  i  dessa  klotformiga  massors  inre  intet  omslutet 

föremål,  andra  omslöto  smärre  stenar.  Bålen  utgöres  af  ett 
tjockt,  af  håligheter  och  kanaler  genomdraget  midtelparti, 
hvilket  utgår  i  mer  eller  mindre  tydliga,  enkla  eller  flikiga, 

v  grofva,  tjocka  lober.  Dessa  bära  dels  enkla,  korta,  vårtlika,  dels 

längre,  grenlika  utskott.  De  senare  nå  en  längd  af  4 — 5  mm. 
med  omkring  2  mm.  diameter  vid  basen.  De  äro  än  enkla, 

kägelformigt  cylindriska,  trubbiga,  än  under  spetsen  försedda 

med  en  eller  annan,  vanligen  kort,  vårtlik  sidogren.  Till  fär- 
gen är  växten  mer  eller  mindre  starkt  rosenröd.  Dess  yta  är 

ojemn,  hvilken  ojemnhet  framkallas  af  lokala,  fjällika  ytför- 
tjockningar.  Liksom  hos  föregående  är  den  centrala  massan 
rik  på  håligheter  efter  borrmusslor  och  på  gångar,  bildade 
af  maskar. 

Bålens  bijgnaä.  Brottet  är  hvitt  eller  svagt  rosenrödt  med 

fåtaliga,  små,  gulbruna  punkter  —  de  invuxna  sporangie-kon- 
ceptaklerna.  Utskotten  visa  i  längdsnitt  tydliga,  skålformiga 
lager,  ehuru  ej  så  regelbundna  som  hos  t.  ex.  L.  soriferum 

(fig.  5).  Dessa  lagers  inre  celler  äro  i  längdsnitt  rektangulära, 
med  temligen  tunna  väggar,  de  yttre  hafva  cellrummen  mera 

rundade  och  väggarna  något  tjockare.  De  förras  diameter  upp- 
går till  7  /i.,  deras  största  längd  till  omkring  15  /i.  fig.  8.  Ett 

tvärsnitt  af  ett  utskott  har  i  hufvudsak  samma  bygnad  som 

hos  föregående  art,  med  den  skilnad  blott,  att  i  de  yttre  kon- 
centriska lagren  cellerna  i  allmänhet  äro  mera  tunnväggiga 

och  hafva  större  utsträckning  i  radiens  riktning  (fig.  4,  6,  7). 

Bålens  ytceller  äro  i  tangentialsnitt  isodiametriska,  4 — 6-kan- 
tiga,  omkring  10  fi.  i  diameter  med  2,5  ju.  tjocka  väggar  (fig.  9). 

Fortplantningsorgan.  Sporangie-konceptaklerna  äro  spridda 
öfver  hela  bålen  och  öfverväxas  hos  denna  art  liksom  hos 

föregående.  Äldre,  invuxna  dylika  organ  finnas  väl  också 
närmare  utskottens  centrum,  men  de  flesta  dock  periferiskt. 
De  ytliga  framträda  föga  öfver  bålens  yta,  äro  små,  med  svagt 

konvext  tak  (fig.  3).  Detta  är  genomdraget  af  talrika  slem- 
fylda  kanaler.  Hos  intet  af  de  undersökta  exemplaren  har 
jag  sett  dessa  sträcka  sig  till  takets  yta  och  vet  derför  icke, 

hurudana  dessa  mynningsceller  äro.  Sporangierna  äro  4-spo- 
riga,  spolformigt-cylindriska  eller  klubblika,  130 — 150  tu.  långa, 
omkring  40  ju.  tjocka  (fig.  10). 

Artens  förhållande  till  andra  arter.  Arten  är  antagligen  när- 
mast beslägtad  med  L.  glaciale.  Om  denna  påminner  den  mest 

till    sin    yttre    form    och    genom    sina  invuxna  sporangier.     I 
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struktur  föröfrigt  kommer  den  dock  närmare  L.  soriferum  och 
de  denna  liknande  arterna.  Från  L.  glaäale  skiljer  den  sig 
utom  i  struktur  genom  utskottens  mindre  tjocklek  och  mera 
cylindriska  form  samt  genom  sina  4-sporiga  sporangier.  Med 
L.  soriferum  eller  L.  Ungeri  kan  den  icke  förblandas.  Yttre 
formen  är  olika  och  sporangierna  öfver växas.  Namnet  skall 
uttrycka,  att  den  i  karakterer  står  emellan  L.  glaäale  och  L. 
soriferum  samt  de  med  denna  närmast  beslägtade  arterna. 

Lefnadsförhållanden.  De  exemplar,  jag  sjelf  insamlat,  äro 
tagna  på  5—10  famnars  djup  stenbotten,  på  en  plats  med  tem- 
ligen  skyddadt  läge.  Här  uppträdde  den  i  spridda  individ. 
I  juni  månad  bär  den  vid  Norges  kust  mogna  tetrasporangier. 

Utbredning.  Hittills  endast  känd  från  polarhafvets  atlan- 
tiska område.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Karlsö  under  70:de 

breddgraden. 

Fyndorter.  NorsJca  polarhafvet :  Tromsö  amt  t.  ex.  vid  Tromsö 

(F  os  lie)  och  Karlsö;  Finmarken,  vid  Vadsö  (Foslie). 

LlTHOTHAMNION    FLAVESCENS   nob. 

L.  fronde  crustacea,  arcte  adnata;  crusta  tenuiore,  vix  1  mm.  crassa,  e 
roseo  flavescente.  scabriuscula,  limbo  laevi,  subiiitido,  obsolete  concentrice 

striato,  margine  subundulato,  e  cellulis  majoribus  formata;  conceptaculis 

sporocarpiferis  et  sporangiferis  in  eodem  specimine  sparsis,  illis  depresso- 
conicis,  apice  perforatis,  his  demum  innatis,  creberrimis,  magnis,  diametro  700 

[(,,  hemisphgericis,  prominentibus ;  sporangiis  quaternas  sporas  foventibus, 

sporis  maturis,  190—220  ».  longis,  50 — 100  (i.  crassis.    Tab.  6,  fig.  1 — 7. 

Artbeshrifning.  Yttre  form.  Växten  utbreder  sig  krustfor- 
migt  på  andra  Lithothamnier  t.  ex.  L.  glaäale,  L.  compactum  och 

på  skal  af  Balanider.  Krustan  är  hårdt  tryckt  till  under- 
laget och  lossnar  icke  från  detta,  tunn,  knappt  1  mm.  tjock, 

äldre  alltid  till  största  delen  af  sin  yta  ojemn,  småknottrig 

och  småfjällig.  Ytans  större  eller  mindre  ojemnhet  är  för- 
öfrigt beroende  af  underlaget,  efter  hvilket  den  tätt  smyger 

sig.  Brämet  är  emellertid  slätt,  svagt  glänsande,  med  få  otyd- 
liga, koncentriska  strimmor;  kanten  ojemn,  grundt  vågig.  Så- 
som yngre  har  krustan  en  svag  rosenröd  färg,  hvilken  seder- 
mera öfvergår  i  blekt  brungult,  hvilken  färg  tilltar,  då  växten 

dör,  och  i  synnerhet  starkt  framträder  i  brottet  (fig.  1). 

Bedens  bygnad.  Bålens  undre  koaxila  system  är  svagt  ut- 
veckladt,  dess  antikliner  långsamt  konvergerande  mot  matrix. 
På  bålstycken,  som  äga  en  tjocklek  af  0,3  mm.,  utgör  detta 

omkring  25  p.  Cellerna  äro  långsträckta,  omkring  dubbelt  så 
långa  som  breda,  i  radialsnitt   rektangulära  eller  romboidiska 

9 
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(fig.  3 — 4).  I  bålens  öfre  förtjockningslager  äro  cellerna  i  radial- 
snitt  fyrkantiga,  qvadratiska  eller  rektangulära  och  då  med 
längdaxeln  än  i  radiens  än  i  tangentens  riktning.  Det  senare 
gäller  isynnerhet  de  yttersta  cellerna.  Deras  tjocklek  uppgår 

till  10 — 13  (i. ;  längden  öfverstiger  icke  15  /j..  Cellrummen  äro 
afrundade,  väggarna  omkring  2,5  fi.  tjocka.  Ytcellerna  äro  i 
tangential  riktning  nära  isodiametriska  med  rundade  eller 

rundadt  kantiga  cellrum  med  en  diameter  af  5 — 8  ju. ;  mellan- 

väggens tjocklek  uppgår  till  4 — 5  /i.  (fig.  5). 
Fortplantning  sorg  an.  Sporocarpie-  och  sporangiekonceptak- 

ler  finnas  på  samma  individ.  De  förra  äro  kägelformiga,  låga, 

i  spetsen  med  en  kanal,  vid  basen  nästan  lika  vida  som  spor- 
angiekonceptaklerna.  Deras  öfver  bålens  yta  upphöjda  del 
löser  sig  lätt  och  affaller  slutligen,  hvarefter  ett  skålformigt 

ärr  med  något  upphöjda  kanter  visar  sig  på  bålens  }rta.  Så 
småningom  fy  lies  fördjupningen  med  nybildad  väfnad  och 
ärret  utplånas.  Dessa  lokala  nybildningar  bidraga  till  bålens 
ojemnhet.  Sporocarpiekonceptakler  har  jag  aldrig  sett  med 
tydliga  sporer.  Sporocarpiebädden  är  plan  och  periferiskt  på 
denna  utvecklas  de  sporigena  cellraderna. 

Sporangiekonceptaklerna  blifva  slutligen  insänkta.  De 
äro  talrika,  strödda,  stora,  omkring  700  ti.  i  diameter,  starkt 

halfklotformigt  upphöjda.  Taket,  hvars  tjocklek  vid  sporan- 
giernas  mognad  uppgår  till  125  ja.,  är  genomdraget  af  talrika, 

80 — 90,  i  genomskärning  sexkantiga  kanaler,  hvilkas  mynning 
är  omgifven  af  en  krans  af  celler,  som  äro  till  form  och  stor- 

lek olika  de  öfriga  ytcellerna  (fig.  2,  3,  6).  Sporangierna  äro 

4-sporiga,  cylindriska,  cylindriskt  spolformiga  eller  svagt  klubb- 
lika, stora,  190—220  a.  långa,  50—100  //.  tjocka   (fig.  7). 

Artens  förhållande  till  andra  arter.  I  sterilt  tillstånd  och 

ytligt  betraktad  kan  denna  art  lätt  förvexlas  med  andra  krust- 
formiga  Lithothamnier.  Den  är  dock  skarpt  skild  från  dessa 
genom  sina  stora,  starkt  utstående  sporangiekonceptakler  och 
sin  grofva  struktur. 

Lefnadsförhållanden.  Växer  tillsammans  med  andra  Litho- 

thamnier på  5—15  famnars  sten-  och  grusbotten  så  väl  på  öp- 
pen kust  som  på  skyddade  ställen.  Den  lefver  spridd.  I 

juni  månad  bär  den  mogna  sporangier  såväl  vid  Norges 

kust,  vid  månadens  början,  som  vid  No  vaja  Seinljas  vest- 
kust,  i  slutet  af  månaden.  Carposporbildningen  synes  inträda 
tidigare. 

Utbredning.  Växten  tillhör  polarhafvets  både  atlantiska 
och    arktiska    område.     Dess  nordligaste  förekomstort  är  Kar- 
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makulbay  vid  Novaja  Semljas  vestkust,  omkring  72°  30' N.  Lat. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Tromsö  amt  vid  Karlsö;  Fin- 

marken vid  Mageröns  sydkust,  öfverallt  lokal  och  sparsam. 
Murmanska  hafvet:  Karmakulbay,  sparsam  och  lokal. 

LlTHOTHAMNION    FOECUNDUM    nob. 

L.  fronde  crustacea,  initio  arcte  adnata,  demum  soluta,  circa  2  mm. 

crassa,  in  statu  juvenili  lsevissima,  nitida,  setate  provectiore  conceptaculis  spo- 

rangiferis  insequali,  dilute  rosea,  limbo  albido,  margine  undulato-lobato,  e 
cellulis  majoribus  constructa;  conceptaculis  sporangiferis  immefsis,  tecto  mar- 

gine elevato  circumdato,  demum  innatis,  depresso-globosis,  numerosissimis; 

sporangiis  quaternas  sporas  foventibus,  120—185  ft.  longis,  45—65  <<.  crassis. 
Tab.  5,  fig.  11—19. 

Syn.  Lithothamnion  polymorphum  Kjell m.  Kariska  hafvets  Algv.  p.  15. 

Artbeskrifning.  Yttre  form.  Växten  omsluter  krustformigt 
stenar  och  andra  hårda  föremål  och  är  i  början  tätt  och  fast 
tryckt  till  underlaget,  men  lossnar  såsom  äldre  lätt  från  detta. 
Krustans  form  rättar  sig  efter  underlagets  och  synes  icke  hafva 
som  hos  föregående  art  benägenhet  att  antaga  cirkelform.  De 
centrala  delarna  tilltaga  hastigare  och  mera  i  tjocklek  än  de 
periferiska.  Vid  centrum  blir  krustan  ända  till  omkring  2  mm. 

tjock.  Nya  krustor  kunna  utveckla  sig  ofvanpå  andra,  hvar- 
igenom  krustkomplexer  af  nere  mm.  tjocklek  bildas.  I  kanten 

är  krustan  grundt  flikig  med  rundade  lober.  Ytans  beskaf- 
fenhet bestämmes  af  underlagets;  är  detta  jemnt,  är  också 

krustan  såsom  yngre  slät  och  då  också  glänsande.  Äldre  kru- 
stor blifva  alltid  ojemna  på  ytan,  småknottriga,  hvilket  dels 

beror  på  små  främmande  föremål,  som  öfverväxas,  men  i  för- 
sta hand  på  konceptaklernas  egendomliga  form.  Friska  brott 

af  äldre  krustor  äro  rent  hvita,  af  yngre  hvita  med  en  svag 

dragning  åt  rosenrödt,  åtminstone  utåt.  Ytan  är  blekt  rosen- 
röd, brämet  hvitaktigt  (fig.  11). 

Bålens  bygnad.  Ett  basalt,  koaxilt  lager  är  nästan  alltid 
tydligt  och  kraftigt  utveckladt,  med  temligen  starkt  bågböjda 
antiklina  cellrader,  hvilkas  celler  äro  omkring  dubbelt  så  långa 

som  tjocka  (fig.  13,  14).  Det  öfre  förtjockningslagrets  celler, 
som  på  ett  radialt  snitt  äro  ordnade  i  tydliga,  endast  närmast 

medianen  svagt  böjda,  i  öfrigt  räta  rader,  äro  till  formen  qva- 
dratiska  eller  rektangulära  med  höjden  störst,  7 — 9  ju.  tjocka 

och  ända  till  15  ju.  långa,  med  tjocka  väggar  och  cellrum- 
mens hörn  afrundade  (fig.  15).  Ytcellerna  äro  kantiga,  7—10 

ju.  i  diameter,  med  mellanväggarna  omkring  3 p.  tjocka  (fig.  16). 
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Fortplantning  sorg  an.  Sporangiekonceptaklerna  äro  mycket 
talrika,  tätt  gyttrade  såväl  i  bålens  inre  som  ytliga  delar. 
Häraf  växtens  artnamn.  De  höja  sig  icke  eller  nästan  icke 

öfver  bålens  yta,  men  äro  skarpt  markerade  på  denna  deri- 
genom,  att  deras  till  omkretsen  cirkelrunda  eller  afiånga  tak 

omgifves  af  en  starkt  upphöjd  ringformig  kant  (fig.  12, 17).  Ta- 
ket är  nästan  plant  eller  svagt  konkavt,  genomdraget  af  jem- 

förelsevis  få  —  jag  har  räknat  omkring  40  —  i  genomskärning 
sexsidiga  slemkanaler,  hvilkas  mynning  omgifves  af  en  krans 
med  celler,  som  äro  olika  takets  öfriga  kortikalceller  (fig.  18). 

Sporangierna  äro  4-sporiga,  svagt  klubblika  eller  cylin- 
driskt spolformiga,  120 — 185,  vanligen  omkring  150,  //.  långa 

och  45  ju.  tjocka  (fig.  19).     Sporocarpier  okända. 
Lefnadsförliållanäen.  Förekommer  på  mera  öppen  kust 

inom  den  sublitorala  regionen  på  5 — 15  famnars  djup.  Den 
synes  växa  spridd  i  ringa  individmängd.  I  slutet  af  augusti 
månad  tagna  exemplar  hade  flertalet  sporangier  tomma.  Dess 
sporutveckling  infaller  antagligen  före  denna  tid. 

Utbredning.  Tillhör  polarhafvets  arktiska  florområde.  Här 

har  den,  efter  livad  det  vill  synas,  en  temligen  vidsträckt  ut- 
bredning. Dess  nordligaste  säkra  fyndort  är  Aktinia viken, 

vid  ungefär  76°  n.  bredd. 
Fyndorter:  Karisha  hafvet:  lokal  och  sparsam  på  åtskilliga 

ställen  såsom  vid  Uddebay  vid  76°  8'  N.  Lat.,  90°  25'  O.  Long. Aktiniaviken. 

Baffinsbay.  En  från  Grönlands  vestkust  af  Th.  M.  Fries 
hemförd  Lithothamnion  synes  mig  tillhöra  denna  art. 

LlTHOTHAMNION    COMPACTUM    liob. 

L.  fronde  crustacea,  initio  arcte  adnata.  demum  crustis  numerosis  super- 
Impositis  formatis  usque  2  cm.  crassa,  e  matrice  soluta;  crusta  primaria  va- 

lida, circa  5  mm.  crassa,  subnitida,  in  statu  juvenili  striis  brevioribus,  densis. 

radiatim  et  concentrice  dispositis,  nuclo  oculo  inconspicuis.  in  statu  sporan- 

gifero  foveolis,  minutissimis,  creberrimis  ineequali,  dilute  vinoso-purpurea. 
navescente  vel  albescente,  e  cellulis  minutis  constructa;  conceptaculis  spo- 
rangiferis  immersis,  demum  innatis,  numerosis,  circumscriptione  globosis 

vel  depresso-globosis;  sporangiis?  Tab.  6,  fig.  8—12. 

Syn.  Lithothamnion   polymorphum    Kjellm.  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  8. 

ArtbesJcrifning.  Yttre  form.  Om  växten  får  fritt  utbilda 

sig  på  en  plan  yta,  bildar  den  en  nästan  cirkelrund  krusta, 
hvars  omfång  rättar  sig  efter  underlagets  och  hvars  tjocklek 
är  jemförelsevis  betydlig,  understundom  uppgående  till  5  mm; 
i    genomskärning.     Den    tilltar    temligen    likformigt  i  tjocklek 
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och  de  periferiska  delarna  äro  derför  föga  tunnare  än  de  cen- 
trala. Såsom  ung  och  steril  synes  krustan  för  det  obeväpnade 

ögat  fullkomligt  slät,  liksom  slipad.  Vid  förstoring  visar  sig  dock 
ytan  ojemn  genom  mycket  fina  dels  radiära  dels  koncentriska 
strimmor.  Äldre  exemplar  med  sporangiekonceptakler  hafva 

ytan  tätt  beströdd  med  mycket  små  punktformiga,  för  det  obe- 
väpnade ögat  omärkbara  fördjupningar,  hvilkas  botten  koncep- 

taklernas  tak  bilda.  På  äldre,  döda  krustor  äro  dessa  tak  upp- 
lösta och  i  följd  häraf  blir  ytan  tydligt  smågropig.  Till  färgen 

är  den,  såsom  ung  och  lefvande,  svagt  vinröd  och  denna  färg  har 
också  ytan  af  äldre,  lefvande  exemplar.  I  brottet  äro  dock 

dessa  kalkhvita  med  svag  dragning  åt  gult.  Den  unga  väx- 
ten är  tätt  och  fast  tryckt  till  underlaget.  Ofvanpå  den  unga, 

primära  krustan  bilda  sig  nya  krustor,  den  ena  ofvanpå  den 

andra,  så  tätt  slutande  sig  till  hvarandra,  att  på  ett  snitt  grän- 
sen dem  emellan  är  mycket  svår  att  upptäcka.  Dessa  krust- 

komplexer  nå  ofta  en  tjocklek  af  2  cm.  och  lösa  sig  såsom 
äldre  lätt  från  det  föremål,  andra  Lithothamnier  och  stenar, 

öfver  hvilket  de  utbred  t  sig  (fig.  8). 
Bålens  bygnad.  Bålens  undre,  koaxila  system  är  på  ett 

radialsnitt  knappt  märkbart.  Liksom  det  öfres  gränslager  har 

det  en  annan,  svagt  åt  gult  gående,  färgton  än  den  öfriga  de- 
len •  af  bålen.  Det  bildas  af  temligen  långsträckta  celler  (fig. 

10).  I  bålens  öfre  förtjockningslager  äro  cellerna  på  radial- 
snittet  anordnade  i  räta,  mycket  tydliga  rader,  qvadratiska 

eller  rektangulära  med  största  utsträckningen  i  bålens  höjd- 
riktning, ej  öfver  10  p..  långa  och  endast  omkring  5  fi.  tjocka. 

Cellrummens  hörn  äro  knappt  afrundade  (fig.  10,  11).  Ytcel- 
lerna  äro  i  tangential  riktning  isodiametriska  med  nästan  cir- 

kelrunda cellrum.  Deras  diameter  uppgår  till  5/*.,  mellanväg- 
garnas tjocklek  till  knappt  2  fi.  (fig.  12). 

Fortplantningsorgan.  Sporangiekonceptaklerna  äro  alltid  in- 
sänkta,  aldrig  framträdande  öfver  ytan.  Utvändigt  äro  de 

endast  att  upptäcka  på  de  små  fördjupningar  i  krustans  yta, 
som  finnas  öfver  dem.  De  inväxa  sedermera  (fig.  9).  De  äro 

talrika,  temligen  små,  af  klotrund  eller  nedtryckt  klotrund 
form.  Takets  väfnad  synes  lätt  kunna,  upplösas;  på  döda 
individ  är  den  förstörd,  hvilket  har  till  följd,  att  hos  dessa 

bålen  är  beströdd  med  en  mängd  små,  för  blotta  ögat  synbara 

hålor.  Exemplar  med  sporocarpier  har  jag  icke  sett,  ej  heller 
något  med  mogna  sporangier.  Jag,  känner  derför  intet  om 
dessas  form  och  storlek. 

Förhållande  till  andra  arter.    Bland  de  Lithothamnion-arter, 
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som  jag  känner,  visar  denna  den  största  öfverensstämmelsen 

med  Lithophyllum  incrustans  Phil.  Aresch.  Jfr  Solms-Lau- 
bach,  Corall.  Monogr.  sid.  16.  Från  denna  är  den  dock  vä- 

sentligen skild  genom  sin  struktur. 
Lefnadsförhållanden.  Den  bekläder  till  stor  utsträckning 

klipphällar  i  öfre  delen  af  den  sublitorala  regionen  och  stenar 

samt  Lithothamnier  på  denna  regions  nedre  del.  Jag  har  fun- 
nit den  t.  o.  m.  på  ett  djup  af  15  famnar  på  stenbotten.  Den 

synes  föredraga  skyddade  ställen.  Hvilken  tid,  den  har  mogna 

sporer,  känner  jag  icke.  De  exemplar,  jag  undersökt,  voro  in- 
samlade i  slutet  af  juni  och  under  slutet  af  juli  månad. 

Utbredning.  Hittills  känd  endast  från  polarhafvets  ark- 
tiska florområde.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Karmakulba}^ 

vid  No  vaja  Semljas  vestkust,  omkring  72°  30'  N.  Lat. 
Fyndorter:  Marmanska  hafvet:  i  Karmakulbay  och  Kostin 

Shar  vid  vestkusten  af  No  vaja  Semlja,  på  begge  ställen  rätt 
ymnig,  om  också  lokal. 

LlTHOTHAMNION  PoLYMORPHUM  (L.)  A  re  S  C  11. 

in  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  524;  Millepora  polymorpha  L.  Syst.  Nat. 
p.  1285;  ex  parte. 
Descr.   Lithothamnion  polymorphum  Solms-Laubach,    Corall.  Monogr.  p. 

16 — 17,    sub  Lithophyllo  incrustante. 
Fig.  »  »  Hauck,  Meeresalg.  t.  1.  fig.  4. 
Exsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  302. 

Syn.    Lithothamnion    polymorphum    Kleen,    Nordl.    Alg.    p.    11,    non 
Aresch.  Obs.  Phyc.  3,  p.  5.  quoad  plantam  Spetsbergensem,  nec 
Kjellm.  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  8,  Kariska  hafvet  s  algv.  p.  15. 

»       Melobesia   polymorpha  Croall,  Fl.  Disc.  p.  459. 
»  Dickie,  Alg.  Sutherl.  I,  p.  142;  2,  p.  192. (?; 

Anmärkning  vid  synonymiken.  Det  har  i  allmänhet  varit 
vanligt  att  låta  all  eller  nästan  all  krustlik  Lithothamnion 
bilda  en  enda  art,  L.  polymorphum.  Jag  har  också  gjort  mig 

skyldig  till  detta  fel.  Sedan  jag  nu  kunnat  mera  genomgående 
undersöka  en  större  mängd  exemplar  från  olika  haf,  är  jag 

dock  fullkomligt  öfvertygad  om,  att  detta  förfaringssätt  är 
oriktigt  och  att  det  bland  sådan  Lithothamnion  finnes  nere, 

väl  skilda  och  lätt  karakteriserade  arter.  Jag  har  förut  redo- 
gjort för  några  från  Ishafvet  och  hoppas  snart  kunna  bli  i 

tillfälle  att  lemna  meddelanden  om  de  tre  eller  fyra  arter, 

som  förekomma  vid  Sveriges  vestkust,  men  som  af  alla  sven- 
ska algologer  hänförts  till  samma  art,  L.  polymorphum.  I  följd 

af   det    behandlingssätt,    dessa    växter  undergått',  är  det  utan 
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tillgång  till  originalexemplar  omöjligt  att  afgöra,  hvad  en 
författare  menat  med  en  växt,  som  han  kallat  L.  polymorphum. 

Exemplar  af  den  för  Amerikanska  Ishafvet  uppgifna  så  be- 
nämnda växten  hafva  icke  stått  mig  till  buds  och  det  är  der 

för  med  tvekan  jag  hänför  den  till  den  art,  som  jag  här  upp- 
fattar såsom  L.  polymorphum.  Samma  gäller  också  i  viss  mån 

om  den  af  Croall  i  Florula  Discoana  under  namn  Mélobesia 

polymorpha  omnämnda  Corallineen.  Men  då  jag  genom  under- 
sökning af  de  från  Grönlands  vestkust  af  Th.  M.  Fries  hem- 

bragta  samlingarna  af  Corallineer  kunnat  öfvertyga  mig  om, 
att  L.  polymorphum  verkligen  finnes  i  Baffinsbay,  är  det  väl 
möjligt,  att  Croall s  bestämning  är  fullt  riktig.  Areschoug, 
anf.  st.,  uppger,  ehuru  med  reservation,  L.  polymorphum  från 

Spetsbergen.  Det  kan  visserligen  hända,  att  den  också  före- 
kommer här.  Då  jag  emellertid  ej  sjelf  sett  den  här  och  den 

icke  fans  bland  de  stora  samlingar  af  Lithothamnier,  jag  en 
gång  hopbragte  derstädes,  och  då  dessutom  L.  glaciale  i  vissa 

utvecklingsstadier  kan  hafva  mycken  yttre  likhet  med  L.  poly- 
morphum, anser  jag  mig  tillsvidare  berättigad  att  utesluta  den 

från  Spetsbergens  flora.  Den  Lithothamnion  polymorphum,  som 
jag  sjelf  uppgifvit  för  Murmanska  och  Kariska  hafven,  tillhör, 
såsom  jag  redan  förut  angifvit,  andra  arter. 

Lefnadsförhållanden.  Växten  är  egentligen  en  litoralalg, 
som  mest  håller  sig  i  klipphålor  i  litoralregionens  nedre  del. 
Den  går  dock  äfven  ned  i  sublitoralregionen  och  träffas  t.  o.  m. 

på  så  betydligt  djup  som  10—15  famnar.  Den  trifves  så  väl 
på  öppen  som  skyddad  kust  och  är  sällskaplig,  ehuru  den  i 

norden  ej  förekommer  i  några  synnerligen  stora  individmas- 

sor på  samma  ställe.  Jag  känner  från  polarhafvet  endast  ste- 
rila exemplar. 

Utbredning.  Arten  förekommer  med  säkerhet  i  polarhaf- 
vets  såväl  atlantiska  som  arktiska  område,  ehuru  det  är  vida 

sträckor  af  detta  senare,  der  den  synes  ersättas  af  andra  arter. 
Sitt  maximum  af  individmängd  har  den  antagligen  inom  det 
atlantiska  området.  Hur  långt  mot  norr  den  går  i  Baffinsbay 
är  icke  utredt.  Dess  hittills  med  säkerhet  kända  nordligaste 

fyndort  är  derför  GjesvaBr,  ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  allmän  och  temligen  ymnig 

såväl  i  söder  vid  Nordlanden  som  i  norr  inom  Tromsö  och 

Finmarkens  amt  såsom  vid  staden  Tromsö,  vid  Karlsö,  Maasö, 

Gjesvser,  Mageröns  sydkust  (ipse),  Ingo  Honningsvaag  och 
Berlevaag  (F  os  lie). 

Sibiriska  Ishafvet:    Pitlekaj,  sparsam,  lokal. 



136  KJELLMAN,  NORRA  ISHAFVETS  ALGFLORA. 

Amerikanska  Ishafvet:  Erebus  och  Terror  bay,  Unionbay, 

Beachey  Island,  Cape  Spencer(?). 
Baffinsbay:  Grönlands  vestkust  enligt  exemplar,  samlade 

af  Th.  M.  Fries;  Disco-ön(?)     . 

Gen.  Lithophyllum  (Phil.)  Rosan. 

Melob.  p.  79;  Phil.  Wiegm.  Arch.  1,  p.  885;  lim.  mut. 

Lithophyllum  Lenormandi  (Aresch)  Rosan. 

1.  c.  p.  85;  Melobesia  Lenormandi  Aresch.  in  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,    p.  514. 

Descr.    Lithophyllum  Lenormandi  Rosan.  1.  c.  p.  85. 
Fig.  »  »  t.  5,  fig.  16  et  17;  t.  6  fig.  1,2, 

3  et  5. 

JSxsicc.    Melobesia  »  »        Hohenack.  Alg.  Mar.  N:o  296. 

Syn.    Lithophyllum  Lenormandi  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  21 
»        Melobesia  Lenormandi  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  11. 

LefnadsfÖrhållanden.  Jag  har  sjelf  aldrig  träffat  denna  växt 
i  polarhafvet.  Enligt  de  uppgifter,  som  föreligga,  skall  den 
här  förekomma  fäst  på  sten  och  musselskal  såväl  inom  den 

litorala  som  den  sublitorala  regionen,  i  senare  fallet  på  5—6 
famnars  djup.  Kleen  har  funnit  den  med  »sporfrukter»  (spo- 
rangiekonceptakler?)  i  juli  och  augusti  månad. 

Utbredning.  Tillhör  polarhafvets  atlantiska  och  den  till 
detta  gränsande  delen  af  det  arktiska  området.  Vid  Ryska 

lappmarkskusten  har  den  sin  hittills  kända  nordgräns. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  allmän  och  ym- 
nig.    Vestra    Murmanska  och  Hvita  hafvet,  allmän  och  ymnig. 

Lithophyllum  Arcticum  Kjellm. 
Kariska  hafvets  algv.  p.  16. 

Descr.  Lithophyllum  arcticum  Kjellm.  1.  c.  p.  16. 

Fig.  *  *  t.  1,  fig.  1—13. 
Syn.    Melobesia  lichenoides  Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  142(?). 

LefnadsfÖrhållanden.  Växer  sällskaplig  på  5 — 10  famnars 
djup  stenbotten,  på  temligen  öppen  kust,  vidfäst  sten  och 
Lithothamnier.  Exemplar  med  mogna  tetrasporangier  äro 
tagna  i  Kariska  hafvet  mot  slutet  af  augusti. 

Utbredning.  Med  säkerhet  endast  känd  från  Kariska  haf- 

vet vid  74°  5'  N.  Lat.  Dock  synes  det  mig  antagligt,  att  Dickie's 
Melobesia  lichenoides  från  Baffinsbay  är  identisk  med  denna  art. 

Fyndorter:  Kariska  hafvet:  Uddebay,  ymnig. 
Baffinsbay:   Fiskernaes,  Hunde  Islands   och   Cape  Adair(?). 
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Gen.  Melobesia  (La  ni  o  nr.)  Rosan. 

Melob.  p.  53;  Lamour.  Bull.  soc.  Phil.  1812,  sec.  Rosan.  1.  c.  p.  60. 

Melobesia  Membkanacea  Lamour. 

Hist.  Polyp.  p.  515. 

Descr.     Melobesia  membranacea  Rosan.  Melob.  p.  66. 

Fig.  »  >        t.  2,  fig.  13— 16  och  t.  3,  fig.l. 
Syn.    Melobesia  membranacea  Kleen,  Norell.  Alg.  p.  11. 

Lefnadsförliållanden.  I  polarhafvet  är  denna  art  träffad  på 
öfre  delen  af  den  sublitorala  regionen,  fäst  på  Fncus  vesiculosus 
f.  vadorum,  och  här  i  augusti  funnen  med  reproduktionsorgan. 

Utbredning.  Känd  endast  från  polarhafvets  södra  del,  vid 
Norges  kust. 

Fyndort:    Norska    polarhafvet:    Nordlanden   vid    Fleinvser. 

Melobesia  Macrocarpa  Rosan. 

Melob.  p.  74. 

Descr.    Melobesia  macrocarpa  Rosan.  1.  c. 

Fig.  »  »  t,  4,  fig.  2—8  et  11—20. 

Syn.    Melobesia  macrocarpa  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  11. 

Lefnadsförliållanden.  I  polarhafvet  funnen  växande  på 
Laminaria  digitala  inom  öfre  delen  af  den  sublitorala  regionen. 
I  juli  och  augusti  bär  den  här  mogna  sporangier. 

Utbredning.  Känd  endast  från  polarhafvets  atlantiska  om- 
råde vid  Norges  kust. 

Fyndort:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden. 

Melobesia  Lejolisii  Rosan. 

Melob.  p.  62. 

Descr.    Melobesia  Lejolisii  Rosan.  1.  c. 

Fig.  »  »  »  »    tab.  1,  fig.  1-12. 

Syn.    Melobesia  spec.  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  I,  p.  4.  (?) 

Lefnadsförliållanden.  Förekommer  fäst  på  Ptilota  plumosa 
(och  P.  pectinata?)  och  tillhör  alltså  den  sublitorala  regionen. 
Grönländska  exemplar  med  sporangiekonceptakler  har  jag  sett, 
men  saknar  alla  uppgifter  om,  när  de  äro  tagna. 

Utbredning.  Med  säkerhet  känd  från  polarhafvets  arktiska 

område  och  kan  med  temligen  stor  säkerhet  antagas  före- 
komma äfven  inom  det  atlantiska.  Om  dess  utbredning  för 

öfrigt    är   jag    osäker.      Från    Grönlandskusten    har   jag    sett 
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exemplar,  som  med  säkerhet  tillhöra  denna  art  och  möjligen 
är  så  också  fallet  med  de  sterila  exemplar,  jag  en  gång  fann 

vid  Spetsbergens  nordkust. 
Fyndorter:  Grönlandshafvet :  Spetsbergens  nordkust. (?) 
Baffinsbay :  vid  Grönlands  vestkust. 

Fam.  Rhodomelaceae  J.  G.  A  g. 

Symb.  p.  23;  Spec.  Alg.  2,  p.  787. 

Gen.  Odonthalia  Lyngb. 

Hydr.  Dan.  p.  9. 

Odonthalia  Dentata  (L.)  Lyngb. 
1.  c.  Fucus  dentatus  L.  Mänt,  p.  35. 

Beser.    Odonthalia  dentata  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  899. 
Fig.  »  >         Harv.  Phyc.  Brit.  t.  34. 
Exsicc.  »  »         Aresch  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  56. 

Syn.    Atomaria  dentata  Rupr.  Alg.  Och.  p.  209. 
Fucus  dentatus  Gunn.  Fl.  Norv.  2,  p.  91. 

»        Odonthalia  dentata  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  3,  Bidr.  p.  11 ; 
Till.  p.  28. 

»  »  >  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  261. 
»  »  »         Dickie,  Alg.  Cumberl.  p.  238. 

»    '  »  »         Eaton,  List,  p.  44. 
»  »  »         Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  23. 

Harv.  Fl.  West-Eskim.  p.  49. 
Kjellm.  Spetsb.  Thall.  1.  p.  5;  Algenv.  Murm. 

Meer.  p.  9    Kariska  hafvets  Algv.  p.  19. 
»  »  »  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  12. 
»  »  »         Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  73. 
»  »  »         Post  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II. 
»        Rhodomela  dentata  Lindbl.  Bot,  Not.  p.  157. 
»  »  »        Schrenk.  Ural.  Reise  2,  p.  547. 

Anmärkning  om  artens  former.  Tvänne  former,  en  med 

bredare,  en  med  smalare  bål,  den  senare  af  Harv.  (Fl.  West- 
Eskim.)  kallad  /.  angusta,  hafva  blifvit  urskilda.  De  öfvergå 
dock  så  gradvis  i  hvarandra,  att  någon  gräns  icke  kan  dragas 
emellan  dem. 

LefnadsförMUanden.  Växer  alltid  inom  den  sublitorala 
regionen.  I  norska  polarhafvet  är  den  af  Kleen  funnen  på  djup 

sten-  och  skalbotten.  Sjelf  har  jag  här  tagit  den  dels  yppigt 
utvecklad  på  10 — 15  famnars  grusbotten,  dels  torftigt  utvecklad 
på  5 — 6  famnars  s.  k.  dödbotten,  i  förra  fallet  tillsamman  med 
flere  högarktiska  alger  inom  den  formation,  som  jag  i  det 
föregående    kallat    den    arktiska.     Inom  polarhafvets  arktiska 
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område  tillhör  den  företrädesvis  Zawzmane-formationen.  Den 

är  egentligen  en  pelagisk  art,  men  träffas  dock  äfven,  ehuru 
mera  sällsynt  och  mindre  rikt  utvecklad,  i  det  inre  af  djupa 
fjordar.  Den  växer  nästan  utan  undantag  spridd.  Vid  Sveriges 
vestra  kust  och  vid  Storbritanniens  kuster  bär  den  sporer 
under  vintern.  I  polarhafvet  har  jag  icke  under  denna  tid 
träffat  några  exemplar  med  reproduktionsorgan,  men  väl 

under  sommaren,  i  augusti,  funnit  tetraspor-inåiviå.  Dylika 
omnämner  Ruprecht  att  han  insamlat  i  juni  månad  vid 
Triostrowa  (Rupr.  Alg.  Och.  sid.  212).  På  några  i  Finmarken 
i  det  inre  af  Altenfjord  i  slutet  af  augusti  tagna  exemplar 

finnas  unga  sporocarpie-smlag.  Det  vill  häraf  synas,  som  skulle 
denna  art  utbilda  sina  fortplantningsorgan  på  andra  tider  i 
polarhafvet  än  längre  söderut. 

Utbredning.  Växten  är  cirkumpolär.  Allmännast  och  yp- 
pigast har  jag  funnit  den  vid  Gjesveer  i  Norska  polarhafvet  och 

i  östra  delen  af  Murmanska  hafvet.  Dess  nordligaste  fyndort  är 

Treurenbergbay  vid  Spetsbergens  nordkust  79°  56'  N.  Lat. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  sparsam,  lokal; 

Finmarken  flerestädes,  men  lokal  och  föga  ymnig  såsom  vid 
Måsö,  Gjesveer,  Talvik;  Vardö  (Gunnerus). 

Grönlandshafvet,  sparsam  och  lokal  längs  Spetsbergens 

vest-  och  nordkust;  Beeren  Eiland. 
Murmanska  hafvet,  allmänt  utbredd  såsom  vid  Murmanska 

kusten,  Cisuralska  Samojedlandet,  ön  Kolgujew,  vestkusten  af 
Novaja  Semlja,  här  temligen  ymnig,  fastlandet  vid  Jugor  schar. 

Hvita  hafvet,  allmän  och  ymnig  enligt  Gobi. 
Kariska  hafvet,  sparsam  i  Uddebay  vid  norra  No  vaja  Semljas 

ostkust. 

Sibiriska  Ishafvet,  sparsam  vid  Irkajpi. 

Amerikanska  Ishafvet:  Vest-Eskimåernas  land;  Hudson 
Strait, 

Baffinsbay:  Cumberland  Sound,  temligen  sällsynt. 

Gen.  Rhodomela  (A  g.)  J.  G.  A  g. 

Spec.  Alg.  2,  p.  874;  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  368;  ex  parte. 

Rhodomela  Lycopodioides  (L.)  A  g. 
1.  c.  p.  377;  Fucus  lycopodioides  L.  Syst.  Nat.  2,  p.  717. 

f.  typica. 

«.    compacta  nob. 
Descr.    Bhodornela  lycopodioides  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  885. 
Mg.  »  *  Harv.  Phyc.  Brit.  t,  50. 
Exsicc.  »  »  Aresch   Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  3. 
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/?.    läxa  nob. 
f.  fronde    quam   in   priore    laxius    ramosa,    axi    principali   et  inferne  et 

superne   ramos  longiores  emittente,  ramulis  laxius  dispositis.     Tat).  9,  fig.  1. 

y.  tenera  nob. 
f.  fronde  25 — 30  cm.  älta,  tenera  et  flaccida,  axi  primario  5 — 6  cm. 

longo,  residuis  ramorum  dejectorum  et  ramis  brevibus,  rigidis,  cylindricis, 
basi  plus  minus  attenuatis,  adpressis,  densissime  vestito,  ramosque  emittente 

nonnullos  longiores,  flaccidos,  systemata  ramorum  breviora.oblongo-lanceolata, 
laxe  disposita  et  ramulos  simplices  pauciores  apice  et  basi  attenuatos  ge- 
rentes.    Tab.  9,  fig.  2. 

BesJcrifning.  Formen  y  tenera  blir  nära  fotslång,  är  slak  ocb 

spenslig.  Bålen  äger  en  kort,  vanligen  5 — 6  cm.  lång  hufvud- 
axel,  som  är  tätt  besatt  med  korta,  4 — 5  mm.  långa,  styfva> 
tilltryckta  sidoaxlar,  af  hvilka  några  tydligen  äro  grenrester^ 
andra  deremot  i  sin  tillväxt  afstannade  sidoaxlar  eller  blad. 

De  senare  bafva  vanligen  en  cylindrisk  eller  nästan  spollik 

form,  enligt  regeln  afsmalnande  något  mot  basen.  Från  gren- 
resterna kunna  nya  sidoaxlar  utvecklas.  Från  den  korta 

hufvudaxeln,  hvars  längdtillväxt  upphört,  utgå  dessutom  en 

eller  flere,  men  vanligen  ett  fåtal,  långa,  slaka,  späda,  till  om- 
kretsen jemnbredt  lancettlika,  upprepadt  racemösa  grensystem^ 

med  tydlig  hufvudaxel  och  korta  knappt  2  cm.  långa,  glest 
sittande,  till  omkretsen  aflångt  lancettlika  grensystem  af  an- 

dra ordningen,  samt  spridda,  fåtaliga,  enkla,  ofta  skärformigt 
böjda,  mot  basen  och  spetsen  afsmalnande  grenar.  Hos  andra 
exemplar  utgå  från  bålens  hufvudstam  några  få  i  spetsen 
upplösta  grenar,  liknande  hufvudstammen.  Det  är  i  så  fall 
dessa,  som  utsända  de  långa,  slaka  grensystemen. 

f.  cladostephus  J.  G.  A  g.  (Kjellm.) 

Spetsb.  Thall.  1,  p.  8;  Ehodomela  cladostephus  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg:. 
Till.  p.  48. 

a.    densa  nob. 

Descr.  Aphanarthron  cladostephus  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Bidr.  p.  8 — 9. 
Fig.  i>  »  »  ^>  »      t.  2. 

P*.    distans  nob. 
f.  quam  prior  laxius  ramosa,  ramulis  longioribus,  magis  distantibus. 

f.  setacea  nob. 

f.  fronde  usque  15  cm.  älta,  fusco-purpurea,  siccata  subfusca;  axi  pri- 
mario plus  minus  distincto,  setaceo,  ramos  breves  nonnullos,  basi  subattenu- 

atos,  subfalcatos  et  longiores  vel  simplices  vel  apice  parce  vel  decomposito 

subcorymbo-ramulosos  ramulis  longioribus  emittente.   Tab.  9,  fig.  3. 
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Beskrifning.  Så  vidt  denna  växt  är  mig  bekant,  blir  den 
icke  öfver  15  cm.  hög,  oftast  mindre,  med  en  knappt  mer  än 
borsttjock  hufvudaxel,  till  färgen  mörkt  rödbrun,  vid  torkning 

brunaktig  med  dragning  åt  svart,  spröd,  med  de  yngre  gre- 
narna vid  torkning  plattade.  Till  omkretsen  är  den  nära 

qvastlik.  Hufvudaxeln,  som  utgår  från  en  callus  radicalis,  är 
följ  bar  än  hela  bålen  igenom,  än  endast  ett  stycke  uppåt,  det 

senare  i  följd  deraf,  att  något  eller  några  grensystem  ut- 
vecklas lika  starkt  som  hufvudaxeln  ofvan  deras  utgångs- 
punkt. Förgreningselementen  äro  l:o)  korta,  mer  eller  min- 

dre skärformigt  böjda,  mot  basen  och  spetsen  afsmalnande  gre- 
nar; dessa  äro  fåtaliga;  2:o)  enkla,  ända  till  tumslånga,  smalt 

spolformigt  cylindriska  grenar;  3:o)  långa  grensystem,  hvilkas 
hufvudaxel  oftast  till  större  delen  af  sin  längd  är  ogrenad 
och  endast  mot  spetsen  bär  några  korta,  racemöst  anordnade, 
enkla  eller  sparsamt  greniga  biaxlar  och  4:o)  långa  rikgreniga, 
fastigiöst  utbildade  grensystem,  sammansatta  af  elementen  2 
och  3.  Dessa  element  äro  mer  eller  mindre  kombinerade  till 

tätare  eller  glesare,  fastigiöst  utvecklade  grensystem  af  högre 
ordning.  Reproduktionsorgan  äro  okända,  men  det  vill  synas, 
som  skulle  axlarna  af  sista  och  näst  sista  ordningen  nära  sin 

spets  bilda  tetrasporangier.  I  struktur  afviker  denna  form, 
åtminstone  såsom  äldre,  föga  från  typisk  Bh.  lycopodioiäes. 

f.  flagellaris  nob. 

f.    quam  prior  parcius  ramosa,   ramis  longioribus.    Tab.   10,  fig.   1—2. 

Beskrifning.  Växten  påminner  mycket  om  föregående  och 
står  denna  utan  tvifvel  nära.  Den  går  mindre  åt  brunt  än 

denna  och  bibehåller  vicl  torkning  sin  röda  färg.  Förgrenings- 
typen är  densamma  som  hos  föregående,  olikheten  mellan  dem 

framträder  deri,  att  förgreningen  hos  /.  flagellaris  är  mindre 
långt  drifven  än  hos  /.  setacea,  Hvad,  som  mest  bidrager  till 
denna  forms  egendomliga  utseende,  är  de  långa  grenarna  af 
sista  ordningen.  I  struktur  sluter  den  sig  nära  andra  former, 

särskildt  dessa  i  yngre  stadium  (fig.  1 — 2). 

f.  tenuissima  Rupr.  (nob). 
Fuscaria  tenuissima  Rupr.  Alg.  Och.  p.  221. 

«.   prolifera  nob. 
f.  fronde  prioris  anni  a  ramis  persistentibus  prolifera. 

Descr.  Fuscaria  tenuissima  Rupr.  1.  c. 
Fig.  »  »  »       tab.  10. 
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fi.     glacialis  nob. Descr.    Khodomela  tenuissima  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  1,  p.  6. 

Fig.  »  »  >..'■>  »        tab.  1,  fig.  1—2. Exsicc.  »  *  »        in  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  402.. 

Syn.    Aphanarthron    cladostephus    J.    G.    Ag.    Spetsb.    Alg.    Bidr.  p.    9. 
Fucus  lycopodioides  Gunn.  Fl.  Norv.  2,  p.  80. 

Wg.  Fl.  Lapp.  p.  505. 

>        subfnscus  »       *         >  _    »      »       Cfr.  Aresch.  Obs. Phyc. 

3,  p.  7. 
Fuscaria  tenuissima  Rupr.  Alg.  Och.  p.  221. 

Khodomela  cladostephus   J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Till.  p.  48. 

»  lycopodioides  J.  G.  Ag.  Grönl.  Alg.  p.  111. 
>  >  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  262. 

»  >  Kjellm.    Spetsb.    Thall.   1,   p.   8;  Algenv^ 
Murm.  Meer.  p.  10. 

>  »  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  12. 

»  »  Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  74. 

»  subfusca  (var?)   J.    G.   Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  3;. 
Bidr.  p.  11. 

>  Dickie,  Alg.  Oumberl.  p.  238. 

>  >  Gobi,   Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  24. 

»                        »  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  1,  p.  5. 
»  »  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  12. 

Post.  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II. 

»  tenuissima  Kjellm.    Vinteralg.    p.    64;  Spetsb.  ThalL 

1,  p.  6;  Algenv.  Murm.    Meer.   p.  10  et 
Kariska  hafvets  Algv.  p.  19. 

Anmärkning  vid  artuppfattningen.  I  sin  framställning  af 
Hvita  hafvets  algflora  har  Gobi  förfäktat  den  äfven  af  andra 

algologer  x  hysta  åsigten,  att  Bhodomela  lycopodioides  icke  vore 
till  arten  skild  från  Eh.  subfusca  (Woodw.)  A  g.  Såsom  stöd 
för  denna  åsigt  angifver  han,  att  dessa  för  olika  arter  tagna. 

RJwdoméla-former  fullkomligt  öfverensstämma  till  sin  anato- 
miska bygnad  och  endast  skiljas  genom  habituella  karak- 

terer,  bland  dessa  en  något  olika  färgnyans,  att  öfvergångar, 
såsom  redan  Harvey  påpekat,  gifvas  dem  emellan  och  att 

den  till  sin  utbredning  sydligare  Rh.  subfusca,  då  den  fram- 
tränger mot  norden,  småningom  förändrar  sin  habitns  och 

öfvergår  i  den  för  högre  breddgrader  karakteristiska  Rh.  lyco- 
podioides. Bland  öfvergångsformerna  mellan  dessa  begge  måste 

enligt  Gobi  den  Rhodomela  räknas,  h vilken  Ruprecht  kallat 
Fuscaria  tenuissima  och  hvars  arträtt  jag  förut  sökt  häfda. 

I  denna  uppfattning  måste  jag  å  ena  sidan  så  tillvida  för 
närvarande  instämma,  att  jag  låter  Rh.  tenuissima  $  berättigande 
såsom  särskild  art  falla.  De  former  af  denna  växt,  hvilka  jag 
i  sydöstra  delen  af  Sibiriska  Ishafvet  sett  och  studerat,  tvinga, 
till    den   åsigten,   att  denna  i  sin  rena  arktiska  form  från  Rh. 

1  Jfr  t.  ex.  Kleen,  Nordl.  Alg.  sid.  12. 
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lycopodioides  så  skarpt  skilda  växt  dock  är  så  nära  beslägtad 

med  denna,'  att  några  bestämda  gränser  icke  kunna  dragas 
mellan  dem.  Dessutom  måste  jag  å  andra  sidan  inrymma, 

att,  så  onaturlig  den  af  Gobi  fordrade  föreningen  af  Rh.lyco- 
podioides  och  Rh.  subfusca  i  början  kan  förefalla,  den  dock  har 
mycket  stor  sannolikhet  för  sig,  om  man  tar  i  betraktande 
den  mängd  olikartade  former,  under  hvilka  Rh.  lycopodioides 
uppträder,  bland  hvilka  åtskilliga  komma  ytterligt  nära  Rh. 

subfusca  (Woodw.)  Ag.  Härvid  måste  jag  dock  göra  en  be- 
stämd inskränkning.  Det  är  genom  J.  E.  Areschougs  ut- 
märkta arbeten  väl  bekant  för  svenska  algologer,  att  vid 

Sveriges  vestra  kust  trenne  Rhodomel W-former  finnas,  den  ena 
af  nämnde  algolog  karakteriserad  såsom  forma  extraiceniensis 

et  normalis,  den  andra  forma  intratceniensis,  prcecedentis  magnitu- 
dinis  et  crassitiei,  den  tredje  forma  gracilis.  Alla  tre  betraktar 
Areschoug  såsom  former  af  Rhodomela  subfusca  (Woodw.) 
(Se  Aresch.  Obs.  Phyc.  3,  p.  6).  Alla  äro  utdelade  i  präktiga 
exemplar  i  Alg.  Scand.  exsicc.  under  N:o  57,  58,  303  Ser.  2  och 
N:o  54  Ser.  1.  Lefvande  exemplar  af  de  två  första  af  dessa 

har  jag  haft  tillfälle  att  noggrannare  undersöka  i  olika  utveck- 
lingsstadier och  under  olika  tider  på  året  och  funnit  dem  af- 

vika  från  hvarandra  så  väsentligt  till  habitus,  morfologisk 
utbildning,  anatomisk  bygnad  och  med  hänsyn  till  biologiska 
förhållanden,  att  jag  måste  hålla  dem  för  skilda  arter,  om 

öfverhufvud  några  Rhodomela- arter  skola  urskiljas.  Af  dessa 
kan  endast  den  ena  anses  vara  närmare  beslägtad  med  Rh. 
lycopodioides;  den  andra  är  helt  säkert  skarpt  skild  från  denna. 
För  att  närmare  kunna  ingå  härpå,  anser  jag  mig  redan  här 
böra  lemna  en  karakteristik  af  dessa  båda  svenska  Rhodomela- 

arter,  ehuru  detta  strängt  taget  icke  tillhör  det  ämne,  som 
det  närmast  gäller  att  här  behandla.  Jag  vill  göra  början 
med  den  nämnda /orma  intratceniensis.  Så  vidt  jag  kunnat  finna,  är 
den  icke  igenkänneligt  beskrifven  eller  afbildad  under  något 
särskildt  namn.     Jag  föreslår  d erfor  att  kalla  den  Rh.  virgata. 

Rhodomela  Virgata  novum  nomen. 

Tab.  nostra.  7.    Exsicc.  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  303. 

Beshrifning.  Första  årets  vårplanta  enligt  exemplar  från 
Bohuslän  taget  i  midten  af  maj  (fig.  1). 

Omkring  20  cm.  hög,  vid  torkning  med  platt  hufvud- 
stam  och  platta  hufvudgrenar,  ej  svartnande,  till  färgen  röd- 

brun. Vid  fästningsorganet  en  callus  radicalis.  Bålen  tydligt 
upprepadt  racemöst  förgrenad.     En  hufvudaxel  är  hela  bålen 
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igenom  urskiljbar;  den  uppnår  sin  största  tjocklek  vid  mid- 
ten,  afsmalnar  temligen  hastigt  mot  spetsen,  långsamt  mot 
basen,  starkt  endast  i  närheten  af  vidfästningsorganet.  Den 
bär  efter  hela  sin  längd  grensystem,  hvilka  uppåt  aftaga  i 
längd  och  styrka.  De  nedre  hafva  en  lancettlik,  de  öfre  en 
äggrundt  triangulär  omkrets.  De  nedre  större  grensystemens 
hufvudaxlar  äro  tjockast  vid  midten  och  aftaga  starkt  såväl 

mot  spetsen,  som  mot  basen.  Vid  utgångspunkten  från  huf- 
vudstammen  är  deras  tjocklek  betydligt  mindre  än  dennas. 

De  nedre  sidoaxlarna  af  första  ordningen  uppbära  få  och 

mycket  fingreniga,  till  omkretsen  äggrunda  eller  äggrundt  tri- 
angulära, temligen  jemnstora,  korta  grensystem  af  andra  ord- 

ningen, hvilka  vid  sidoaxelns  nedre  del  äro  mycket  glesa,  upp- 
åt något  tätare,  ehuru  äfven  här  glesa.  Med  dessa  grensystem 

af  andra  ordningen  öfverensstämma  de  närmare  hufvudstam- 
mens  spets  utgående  grensystemen  af  l:sta  ordningen.  Grenar 
af  högre  ordning  än  3:dje  äro  sällsynta.  Grenarna  af  sista 
ordningen  äro  hårfina  och  mellan  grenar  af  lista  och  2:dra 
ordningen  är  stor  skilnad  i  tjocklek. 

Första  årets  sommar-  och  höstplanta  har  det  utseende  som 
fig.  2  anger.  Detta  framkallas  deraf,  att  de  öfre  grensystemen 

och  alla  nedre  grenar  af  högre  ordning  än  första  hos  vår- 
plantan affallit  antingen  fullständigt  eller  qvarlemnande  de 

nedersta  basaldelarna.  Bålen  består  alltså  i  detta  fall  af  bålens 

hufvudaxel  och  de  nedre  biaxlarna  af  lista  ordningen,  som 
alla  tilltagit  i  fasthet  och  tjocklek. 

Äldre  sterila  individ  om  våren.  Växten  blir  af  betydlig  stor- 
lek, åtminstone  1 — 2  fot  hög,  mycket  yfvig.  I  förgreningen 

öfverensstämma  äldre  individ  med  lista  årets  planta,  skilda 

från  denna  endast  derigenom,  att  förgreningen  är  längre  drif- 
ven.  Vid  den  nya  vegetationsperiodens  början,  sedan  repro- 

duktionsorganen utbildats,  utväxa  från  de  öfvervintrande  de- 

larna nya  grensystem,  hvilka  likna  än  den  unga  växtens  gren- 
system af  lista  ordningen,  än  hela  första  årets  planta,  än  t.  o.  in. 

äro  mera  upprepadt  gr  eniga  än  denna. 
Äldre  individ  om  hösten  likna  yngre  individ  under  samma 

tid,  blott  med  den  skilnad,  att  de  äro  större,  gröfre  och  mera 

upprepadt  greniga. 

Individ  med  antheridier,  sporocarpier  och  tetrasporangier.  Dy- 
lika har  jag  funnit  endast  under  vintern,  december  och.  janu- 

ari månader.  De  likna  höstplantor  på  det  när,  att  de  öfverlef- 
vande  delarna  äro  mer  eller  mindre  tätt  beklädda  med  korta, 

än    ensamma,    än  i    glesa   knippen  sittande,  utan  synbar  ord- 
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ning  utgående,  till  omkretsen  äggformiga,  upprepadt  greniga 
grensystem  med  knappt  urskiljbar  hufvudaxel;  (fig.  3).  Redan 

då  dessa  nått  en  längd  af  2 — 3  mm.,  bära  de  mogna  antheri- 
dier  eller  sporocarpier  i  olika  utvecklingsstadier,  från  nyss 

anlagda  till  nästan  mogna;  (fig.  4— 5).  Vissa  tetrasporangiebä- 
rande  grensystem  eller  tetrasporangieställningar  likna  anthe- 

ridie-  och  sporocarpieställningarna  och  bära  mogna  tetraspo- 
rangier,  redan  då  de  nått  en  längd  af  omkring  2  mm.;  (fig  .6). 
Andra  äro  längre,  mindre  metamorfoserade  med  vissa  axlar 
sterila,  stadda  i  tillväxt  och  vidare  förgrenande  sig,  under  det 
de  öfriga  biaxlarna  bära  fåtaliga  tetrasporangier. 

Dessa  metamorfoserade,  för  reproduktionsorganens  utbild- 
ning från  höstplantan  utvecklade  grensystems  slutliga  öde 

känner  jag  icke  bestämdt,  men  har  anledning  att  antaga,  att 
de,  sedan  de  funktionerat,  upplösas  eller  affalla.  Emellertid 
träffar  man  då  och  då,  ehuru  sällsynt,  under  slutet  af  våren 

och  försommaren  exemplar,  hvilka  habituelt  afvika  från  de 
vanliga  vårplantorna  deri,  att  de  delar,  som  öfvervintrat,  bära 

yfviga,  lång-  och  rikgreniga,  ej  tydligt  racemösa  grens}rstem, 
hvilkas  axlar  efter  hela  längden  äro  besatta  med  glesa,  mycket 
korta,  trubbiga,  stundom  svagt  klubblika  utskott.  Dessa  synas 

mig  tyda  derpå,'  att  dessa  grensystem  äro  utväxta,  sporocarpie- 
ställningar,  möjligen  sådana,  hvilkas  carpogon  af  en  eller  annan 
orsak  ej  kommit  till  normal  utveckling.  Möjligt  är  också,  att 

i  vissa  fall  de  för  tetrasporangiernas  bildning  afsedda  grensy- 
stemen kunna,  sedan  ett  fåtal  reproduktiva  celler  utvecklats, 

utbilda  sig  för  vegetativt  ändamål. 
Bålens  bygnacl.  Fig.  7  utgör  en  del  af  ett  tvärsnitt,  fig. 

8  del  af  ett  längdsnitt  af  bålens  hufvudaxel  nära  basen  hos 

ett  äldre  exemplar.  Dessa  visa,  att  bålens  hufvudmassa  ut- 
göres  af  en  parenkymtös  väfnad,  hvars  endokromlösa  eller 
mycket  endokromfattiga  celler  gradvis  aftaga  i  storlek  inifrån 
och  utåt,  der  de  omgifvas  af  ett  från  den  innanför  liggande 
väfnadsmassan  skarpt  afsatt  kortikallager  af  små  endokromrika 
celler.  De  pericentrala  sifonerna  äro  liksom  centralsifonen 
af  obetydlig  tjocklek. 

Fortplantningsorganen.  Sporocarpierna  äro  ägglikt-urnefor- 
miga  med  kort  hals.  Sporerna  hafva  en  päronlik  form  och 
äro  omkring  100  /'-.  långa  och  50  ,«.  tjocka.  Tetrasporangierna 
äro  stora,  Antheridierna  äro  smalt  cylindriskt  kägellika  af 

mycket  vexlande  storlek,  men  i  allmänhet  nära  basen  omkring 
100  fi-.  i  diameter. 

Den  andra  bohuslänska  Bh  o  dom  el  a -nr  ten,  J.  E.  Areschougs 
n,i   T  TT  H-' 
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Rh.  subfusca  f.  extratceniensis  vel  normalis  är  tydligen  identisk 
med  Fucus  subfuscus  Woocliv.  Tum.  Stackh.  och  Fl.  Dan.  och 

bör  alltså  heta  Rhodomela  subfusca  (Woodw.)  A  g.  Den  är  vis- 
serligen en  allmänt  känd  art,  men  för  att  dock  påpeka  de  af- 

vikelser,  den  visar  från  föregående,  lemnar  jag  på  taflan  £ 

figurer,  som  hänföra  sig  till  den,  och  en  beskrifning  af  bohus- 
länska exemplar. 

Första  årets  planta  steril,  enligt  exemplar  från  Bohuslän ,. 

taget  i  december  månad;   (fig.  1). 
Växten  svartnar  helt  och  hållet  vid  torkning  och  fäster 

vid  konservering  hårdt  vid  papper.  Axlarna  bibehålla  sin 

trinda  form  eller  sammanfalla  åtminstone  knappt  märkbart.  Vid- 
fästningsorganet  en  callus,  från  hvilken  utgå  ofta  flere  vanligen 
olika  starkt  utvecklade  axelsystem.  Min  beskrifning  gäller  ett 
enstämmigt,  glesgrenigt  exemplar.  En  hufvudaxel  är  följbar 
endast  ett  stycke  uppåt  i  bålen.  Såsom  förgreningselement 

synas  mig  kunna  anges:  l:o  korta,  ungefär  5 — 6  mm.  långar 
cylindriskt  syllika  grenar;  2:o  fastigiösa  grensystem  af  samma 
längd  som  föregående,  hvilkas  hufvudaxel  endast  upptill  bär 

några  få  sidoaxlar;  3:o  5 — 8  cm.  långa,  vanligen  smalt lancett- 
lika  grensystem,  hvars  hufvudaxel  uppbär  sidoaxlar  af  de  båda 
förra  typerna.  Dessa  element  äro  kombinerade  på  ett  mer 

eller  mindre  tydligt  racemöst  sätt.  Den  racemösa  anordnin- 
gen blir  dock  ofta  svår  att  följa,  emedan  såväl  hufvudstammen 

som  hufvudaxlarna  i  första  ordningens  grensystem  förr  eller 
senare  blir  ourskiljbar,  emedan  ett  grensystem  af  närmast 

högre  ordning  utbildar  sig  lika  starkt  som  den  relativa  huf- 
vudaxeln  ofvan  grensystemets  utgångspunkt.  Skilnaden  i 

tjocklek  mellan  axlar  af  närmast  olika  ordning  är  icke  betyd- 
lig. De  vexlingar  i  dessa  angifna  förgreningsförhållanden,  jag 

iakttagit  hos  bohuslänska  exemplar,  inskränka  sig  dertill,  att 
elementen  1  än  äro  talrikare,  än  mindre  talrika  än  elementen 

2  och  att  elementen  3  stundom  äro  kortare  än  ofvan  angifvits. 
Ett  utseende  liknande  detta  har  växten  alltid  under  som- 

maren. J.  E.  Areschoug  har  utdelat  dylika  i  Alg.  Scand. 

exsicc.  Ser.  2,  N:o  57,  insamlade  under  augusti.  Det  är  en- 
dast undantagsvis,  man  träffar  ett  eller  annat  dylikt  individ 

under  vintern. 

Växten  i  vinterdrägt.  Under  vintern  och  den  tidigare  delen 
af  våren  har  växten  det  utseende,  som  fig.  2  anger,  hvilket 

uppkommit  derigenom,  att  alla  föreningselementen  till  större 
eller  mindre  del  upplösts.  Starkast  resorberas  elementen  1 
och  2.  Dylika  exemplar  äro  mycket  vanliga  vid  bohuslänska 
kusten  under  vintern,  december  och  januari  månader. 
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Växten  i  vårdrägt.  Fig.  3.  Jfr  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc. 
Ser.  1,  N:o  54.  Från  de  öfvervintrade  delarna  utbildas  under 

våren  än  spridda  än  något  gyttrade  grensystem,  hvilka  ut- 
bilda sporocarpier  och  tetrasporangier.  Dessa  äro  upprepadt 

greniga  med  corymbös  utveckling  och  nå  en  betydligare  stor- 
lek hos  denna  art  än  hos  föregående,  innan  spormognaden 

inträder.  Antheridier  känner  jag  icke  hos  denna  art.  Exem- 
plar med  mogna  sporocarpier  har  jag  tagit  i  maj,  med  mogna 

tetrasporer  i  april. 
Bålens  bygnad.  Figurerna  4  och  5,  båda  af  bildande  snitt 

af  bålens  nedre  del,  visa,  att  utanför  sifonerna  vidtar  ett  mäk- 
tigt lager  storcelligt  parenkym,  uttill  skarpt  afsatt  mot  ett 

småcelligt  också  mäktigt  väfnadslager,  hvilket  utan  gräns  öf- 
vergår  i  kortikallagret.  Alla  cellväggar  äro  tjocka.  Det  stor- 
celliga  parenkymet  är  endokromlöst  eller  endokromfattigt,  det 
småcelliga  endokromrikt. 

Det  är  tydligt,  att  af  dessa  båda  arter  Bli.  virgata  icke  har 

något  att  göra  med  Bh.  lycopodioides.  Deremot  visar  Bli,  sub- 
fusca så  stor  likhet  med  vissa  former  af  denna  art,  särskildt 

f.  typica  fi  läxa,  att  det  kan  ifrågasättas,  om  de  i  sjelfva  ver- 
ket äro  specifikt  skilda.  Båda  hafva  mycket  ofta  blifvit  för- 

blandade. All  den  s.  k.  Bh,  subfusca,  Kl  een  hemförde  från  Nord- 

landen  och  jag  varit  i  tillfälle  att  se,  tillhör  otvifvelaktigt  for- 
mer af  Bh.  lycopodioides  och  den  växt  från  Spetsbergens  kuster, 

som  jag  anfört  under  namn  Bli.  subfusca,  måste  jag  nu  er- 
känna vara  en  form  af  Bli.  lycopodioides.  Dylika  exempel 

skulle  kunna  anföras  många.  Man  kunde  derför  vara  benägen 

att,  såsom  Gobi  gjort,  sammanföra  dessa -båda  Blwdomelor  och 

antaga  Bh.  subfusca  såsom  en  sydlig  form  af  den  andra.  An- 
märkningsvärdt  är  emellertid,  att  båda  formerna  fullt  karak- 

teristiska förekomma  vid  Englands  kuster  och  att  Blwdomela 

subfusca  vid  Sveriges  kust,  den  må  växa  på  hvilka  lokaler  som 
helst,  nära  vattenytan  eller  på  djupt  vatten,  är  sig  konstant 

lik  och  framför  allt  aldrig  någonsin  här  uppträder  under  nå- 
gon tätgrenig  compacta-  eller  densa- form,  under  det  deremot  Bli, 

lycopodioides  vid  Norges  kust,  då  den  växer  så  att  den  blottas  vid 

ebb,  regelbundet  visar  sig  under  formen  typica  a  compacta,  der- 
emot i  andra  fall  gerna  antar  utseendet  af  f.  typica  ft  läxa,  hvil- 

ket sålunda  visar,  att  dessa  båda  arter  eller  former  variera  på 

olika  sätt.  Vidare  anser  jag  mig  böra  framhålla  en  olikhet 
emellan  dem,  som,  så  vidt  mina  undersökningar  räcka,  visat 

sig  genomgående  och  konstant,  den,  nämligen,  att  Bli.  lycopodi- 
oides, den  må  förekomma  under  hvilken  af  sina  många,  hvar- 
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andra  stundom  så  ytterst  olika  former  som  helst,  dock  alltid 

på  sina  gröfre  axlar  bär  korta,  svagt  båg-  eller  skärfor migt 
böjda,  tilltryckta  grenar,  som  är  o  tjockast  något  nedom  mid- 
ten  och  afsmalna  mot  basen.  De  förekomma  utan  synbar  ord- 

ning, stundom  mycket  talrikt,  stundom  mycket  få  och  äro,  så 

-som  jag  trott  mig  finna,  ett  slags  adventiva  grenar.  En  god  af- 
bildning  finner  man  i  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Bidr.  tan.  2,  fig. 
2.  Hos  Rhodomela  subftisca  finnes  det  visserligen  grenar,  som 
erinra  om  dessa,  de  såsom  förgreningselement  1  ofvan  angifna, 
men  dessa  äro  syllika  eller  cylindriskt  syllika,  utgående  med 
bred  bas  och  alltid  utvecklade  i  sträng  akropetal  följd.  Några 
bildningar  lika  med  dem  hos  Rh.  lycopodioides  förekommande 

har  jag  aldrig  sett  på  den  betydliga  mängd  Bli.  subftisca  från 
Bohuslän,  jag  undersökt.  Dessa  omständigheter  synas  mig 
innebära,  att  Rh.  lycopodioides  och  Rh.  subftisca  äro  tvänne 
skilda,  om  också  svagt  differentierade  arter,  som  möjligen  en 

gång  utgått  från  samma  typ,  men  sedermera  utbildat  sig  olika. 

Gobis  fordran,  att  arter  måste  vara  i  märkbar  grad  ana- 
tomiskt olika,  lär  svårligen  kunna  anses  hållbar.  Skulle  en 

sådan  fordran  genomföras  inom  algologien,  måste  en  betydlig 
mängd  såsom  goda  ansedda,  lätt  igenkända,  konstanta  arter 
indragas  och  i  långa  serier  subsumeras  under  andra.  En  yttre 

morfologisk  olikhet  bör  väl  äfven  den  kunna  anses  giltig  så- 
som artkarakter.  Smärre  olikheter  i  anatomiskt  hänseende 

finnas  visserligen  mellan  Rh.  lycopodioides  och  Rh.  subftisca. 
men,  då  den  anatomiska  bygnaden  hos  båda  arterna  är 
väsentligen  olika  i  äldre  och  yngre  delar  af  bålen  och  då 

derjernte  de  olika  formerna  af  otvätydig  Rh.  lycopodioides  ock- 
så i  detta  hänseende  äro  i  någon  mån  olika  hvarandra,  for- 

dras det  för  att  här  inse  hvad,  som  är  väsentligt  och  ovä- 
sentligt, en  undersökning  af  en  stor  mängd  exemplar  i  olika 

åldrar  och  från  olika  växtplatser.  En  sådan  har  jag  icke  kun- 
nat företaga  och  måste  derför  inskränka  mig  till  att  säga,  att 

med  hänsyn  till  struktur  Rh.  subftisca  och  Rh.  lycopodioides  stå 

hvarandra  mycket  nära,  men  afvika  väsentligt  från  Rh.  vir- 

gata. Anmärkning  vid  formuppfattningen.  Jag  har,  såsom  af  syno- 
nymlistan framgår,  till  en  art  sammanfört  all  den  Rhodomela, 

hvilken  uppgifvits  förekomma  i  Ishafvet.  Jag  har  derigenom 

kommit  att  betrakta  såsom  variationer  af  samma  typ  en  be- 
tydlig mängd  former,  hvilka  vid  första  påseendet  och  i  sina 

extremer  högst  betydligt  afvika  från  den  typiska  formen.  Efter 
hvad  jag  kan  finna,  gifves  för  närvarande  ingen  annan  utväg. 
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De  hufvud former,  jag  sökt  urskilja,  äro  icke  fristående  utan 
sammanbindas  genom  mer  eller  mindre  talrika  mellanformer 

med  h  varandra.  Mest  afvika  från  den  typiska  formen  de  båda, 
hvilka  jag  benämnt  f.  flagellaris  och  f.  tenuissima  fi  glacialis.  Den 
förra  af  dessa  har  jag  icke  förut  kunnat  inrangera  utan  i  min 
framställning  af  Spetsbergens  hafsalger  upptagit  den  såsom  en 
alg  incertce  seclis:  Jfr  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  1,  sid.  33.  Sedan 
jag  efter  denna  tid  lärt  känna  den  form,  h vilken  jag  ofvan 
kallat  f.  setacea  och  hvilken,  såsom  de  meddelade  figurerna  ange, 
f.  flagellaris  utan  tvifvel  står  nära,  tvekar  jag  ej  att  anse  den 
för  en  egendomligt  utvecklad  Ek.  lycopodioides.  Ty  att  f.  setacea 

tillhör  Eli.  lycopodioides'1  formserie,  det  visar  en  jemförelse  mel- 
lan figurerna  1   och  3  på  taflan  9. 

Eh.  lycopodioides  f.  tenuissima  J  glacialis  har  jag  förut  hållit 
för  en  god  art,  men,  sedan  jag  funnit  dess  underform  prolifera, 
som  går  samman  med  Eli.  hjcopodioides  f.  typica  ft  läxa,  kan  jag 

icke  längre  vidhålla  denna  åsigt.  Det  är  en  högarktisk  form,  af- 
passad  för  Ishafvets  egendomliga  fysiska  förhållanden.  Om  f. 

cladostephus  a  densa  har  jag  redan  förut,  Spetsb.  Thall.  1,  sid. 
8,  uttalat  min  mening.  Denna  har  jag  icke  fått  skäl  att  från- 

gå. Men  senare  iakttagelser  hafva  öfvertygat  mig,  att  den 
växt  från  Spetsbergen,  hvilken  jag  en  gång  bestämde  till  Eh. 
subfusca,  måste  anses  vara  en  form  af  Eh.  lycopodioides  och  att 

den  ansluter  sig  till  dess  f.  dadostephns  «  densa,  som  a  läxa 
af  artens  typiska  form  till  underformen  fi  compacta. 

Att  dessa  senare  äro  mycket  nära  beslägtade,  lär  ingen  be- 
tvifla,  som  varit  i  tillfälle  att  se  en  större  mängd  exemplar  af 
dem  båda.  Talrika  mellanformer  sammanbinda  dem.  En  va- 

rietet  af  samma  värde  som  dessa  är  säkerligen  den  prydliga 

underformen  ;'  tenera.  Det  är  en  Eh.  lycopodioides  f.  typica,  som 
vuxit  i  bräckt  eller  nästan  sött  vatten. 

Lefnadsförliallanden.  Att  en  växt,  som  uppträder  under  så 
många  skepnader,  också  i  sitt  lefnadssätt  skall  visa  många 

olikheter  är  att  a  priori  antaga.  Så  är  också  fallet,  men  märk- 
ligt är,  att  åtminstone  en  form,  ehuru  utsatt  för  mycket 

olikartade  yttre  förhållanden,  dock  i  märkvärdig  grad  bibehål- 

ler sitt  karakteristiska  utseende.'  Jag  har  redan  angifvit,  att 
detta  gäller  om  f.  typica  «  congesta.  Det  gifves  exemplar  af 

denna  vuxna  inom  den  sublitorala  regionen  vid  Xovaja  Seml- 
jas  vestkust,  som  icke  kunna  skiljas  från  exemplar  vuxna  på 

de  under  ebb  blottade  klipporna  vid  Xorges  kust.  Anmärk- 
ningsvärdt  är  också,  att  denna  form  och  den  denna  myc- 

ket   nära    stående  Bh.   lycopodioides  f.   cladostephus  a  densa  ofta 
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vid  No  vaja  Semlja  äro  yppigare  utbildade  än  compada-formen 
vid  norra  Norges  kust.  Denna  är  temligen  reducerad  och 

håller  sig  vanligen  vid  5 — 10  cm.  längd  och  når  nästan  aldrig 
en  längd  af  15  cm.  Vid  Norges  vestra  kust  blir  den  åtmin- 

stone 25  cm.  lång,  vid  Storbritanniens  kuster  ännu  större,  ända 
till  2  fot,  enligt  Harvey.  För  att  kunna  lemna  någon  klar 

föreställning  om  denna  växts  lefnadssätt,  torde  det  vara  lämp- 
ligast att  behandla  hvarje  form  särskildt. 

Rh.  lycopodioides  f.  typica.  Inom  Norska  polarhafvet,  der 

denna  är  den  vanligaste  formen,  förekommer  den  nästan  all- 
tid inom  den  litorala  regionen  och  då  dels  på  klippor,  som 

blottas  vid  ebb,  dels  i  håligheter,  hvilka  under  ebben  äro  fylda 
med  vatten.  I  förra  fallet  uppträder  den  enligt  regeln  såsom  a 
compacta,  i  senare  fallet  äfvensom  då  den  någon  gång  går  ned 
i  den  sublitorala  regionens  öfre  del  stundom,  ehuru  långt  ifrån 

alltid,  såsom  j3  läxa.  Då  den  växer  på  ställen,  der  vattnets 
salthalt  är  ringa,  ikläder  den  sig  den  egendomliga  drägten  y 
tenera.  Vid  Grönlands  vestkust  är  den  än  litoral  än  subli- 

toral.  Inom  polarhafvets  egentliga  arktiska  område  är  växten 
alltid  sublitoral  och  tillhör  här  Zammane-formationen.  Den 

är  egentligen  en  pelagisk  form,  som  dock  äfven  går  in  i  djupa 

fjordar,  ehuru  den  här,  enligt  min  erfarenhet,  är  vida  sällsyn- 
tare än  i  yttre  hafsbandet.  Inom  Norska  polarhafvet  är  den 

sällskaplig,  men  så  icke  i  det  egentliga  Ishafvet.  Exemplar 

med  sporocarpier  känner  jag  icke  från  Ishafvet.  Tetrasporbä- 
rande  individ  äro  funna  vid  Norges  kust  i  juni,  juli  och  augu- 

sti månader;  vid  No  vaja  Semljas  vestkust  har  jag  funnit  sådana 
under  juli  månad. 

Rh.  lycopodioides  f.  cladostephus  liknar  med  hänsyn  till  lef- 
nadssätt föregående,  då  den  uppträder  inom  Ishafvets  arktiska 

område. 

Rh.  lycopodioides  f.  setacea  har  jag  funnit  endast  på  ett 

ställe.  Den  växte  i  det  inre  af  den  djupt  ingående  Altenfjor- 
den inom  det  litorala  området  vid  mynningen  af  en  flod, 

fäst  på  sten.  Då  den  i  slutet  af  sommaren  insamlades,  var 
den   steril. 

Rh.  lycopodioides  f.  flagetlaris  är  tagen  under  senare  delen 
af  juli  månad  inom  den  sublitorala  regionen  på  grusbotten 
vid  Spetsbergens  nordkust  i  det  inre  af  en  fjord.  Den  var  då 
steril. 

Rh.  lycopodioides  f.  tenuissima,  Denna  det  egentliga  Ishaf- 
vets allmännaste  Rhodomela- form  förekommer  alltid  på  den 

sublitorala    regionen,    från    nära  dess   öfre  gräns  till  omkring 
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6 — 8  famnar,  vidfäst  mindre  stenar,  snäckskal  eller  större 
alger.  Den  är  ej  sällan  sällskaplig  och  uppträder  på  mindre 
områden  i  mycket  stora  individmassor.  Den  trifves  så  väl  på 
öppen  som  skyddad  kust.  Vid  Spetsbergens  nordkust  träffas 
den  hela  vintern  om  och  är  under  hela  året  stadd  i  utveck- 

ling, ehuru  dock  först  i  mars  månad  en  kraftigare  och  lifli- 
gare  bildning  af  nya  vegetativa  delar  inträder.  Vid  Sibiriens 
nordostkust  genomgår  den  en  hviloperiod  under  någon  del  af 
året.  Mot  slutet  af  juni  synes  denna  af  bry  tas  här,  h  vilket 

jag  sluter  deraf,  att  en  stor  mängd  exemplar,  jag  hade  till- 
fälle att  dagligen  under  tiden  från  7 — 14  juli  undersöka, 

alla  hade  de  äldre  öfvervintrande  delarna  klädda  med  nya 
i  sin  första  utveckling  varande  grensystem.  Vid  hvilken 

tid  hviloperiod  en  börjar,  känner  jag  icke.  Vid  midten  af 
september  tagna  exemplar  hade  redan  antagit  vinterdrägt. 

Reproduktionsorgan,  sporocarpier  och  tetrasporangier  bär  väx- 
ten vid  Spetsbergen  antagligen  hela  året.  Jag  har  tagit 

exemplar  med  endera  af  dessa  organ  under  alla  årets  må- 
nader med  undantag  af  maj.  Rikligast  utbildas  dylika  under 

senare  delen  af  juli,  under  augusti,  november  och  början 
af  december  månader,  ehuru  äfven  under  januari  månad  ofta 

funnos  exemplar  med  en  riklig  mängd  sporocarpier  eller  tetra- 

sporangier. Vid  No  vaja  Semljas  vest-  och  ostkust  har  jag 
samlat  exemplar  med  sporocarpier  i  slutet  af  juni  och  midten 
af  augusti,  rikligt  tetrasporangiebärande  exemplar  i  midten  af 
juli.  Några  i  östra  delen  af  Sibiriska  Ishafvet  under  förra 

hälften  af  juli  månad  tagna  exemplar  buro  unga  tetrasporan- 

gier på  de  från  vinterplantans  delar  utskjutande  nya  gren- 
systemen. 

Utbredning.  I  den  omfattning,  arten  här  tagits,  är  den  an- 
tagligen circumpolär.  Från  Amerikanska  Ishafvet  är  den  dock 

ännu  icke  känd.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Treurenbergbay 

vid  Spetsbergens  nordkust,  79°  56'  N.  Lat.  Inom  polarhaf- 
vets  atlantiska  område  är  den  typiska  formen  den  förher- 
skande,  inom  det  arktiska  området  f.  tenuissima,  hvilken  är  att 
anse  för  en  af  detta  områdes  mest  karakteristiska  alger. 

Fyndorter:  Norska  polarliafvet :  Nordlanden,  allmän  och  ym- 
nig (f.  typica),  Finmarken,  allmän,  men  ofta  mera  sparsam 

såsom  vid  Maasö,  Öxfjord,  Talvik,  på  sina  ställen  ymnigt,  ex. 

vid  Gjesvaer  och  Mageröns  sydkust  (f.  typica)]  vid  Talvik  före- 
kom också  f.  setacea. 

Grönlandsliafvet:  f.  cladostephus,  sparsam  och  lokal,  f.  tenu- 
issima, allmän  och  ymnig  vid  Spetsbergens  nord-  och  vestkust, 

f.  flagellaris,  vid  Treurenbergbay. 
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Mur  manska  ha/vet:  f.  typica,  vid  Ryska  Lappmarkens  kust  och 

vestkusten  af  Novaja  Senilja,  på  senare  stället  lokal  och  spar- 
sam, f.  clodostephus,  Novaja  Semljas  vestkust,  allmännare  och 

ymnigare  än  föregående,  f.  tenuissima,  Cisuralska  Samoj ed- 
landets  kust,  vestkusten  af  Novaja  Semlja  och  Waigatsch,  här 
allmän  och  ymnig. 

Kariska  hafvet:  f.  tenuissima,  Novaja  Semljas  ostkust  vid 
Uddebay,  Sibiriens  nordkust  vid  Kap  Palander  och  i  Aktinia 
viken,  öfverallt  sparsam. 

Sibiriska  Ishafvet:  f.  tenuissima,  Irkaipi,  sparsam,  Pitlekaj 
och  trakten  deromkring,  allmän  och  ymnig. 

Bafinsbay:  f.  typica,  CumberJand  Sound,  allmän,  Grön- 
lands vestkust  flerestädes  såsom  vid  Lichtenau,  Julianeshaab,. 

Godthaab,  Sukkertoppen,  Holstenborg,  Godhavn  och  Ritten- 
benk. 

Rhodomela  Larix  (Turn.)  Åg. 

Spec.  Alg.  1,  p.  37(5;  Fucus  larix  Turn.  Hist.  Fuc.  4,  p.  23. 

Descr.  Ehodomela  larix  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  886. 
Fig.      Fucus  larix  Turn,  1.  c.  t.  207. 

Syn.  Rhodomela  larix  Harv.  Fl.  West.-Esk.  p.  49. 

Lefnadsförhållanden.  Om  artens  lefnadssätt  i  Ishafvet  är 

ingenting  kändt. 
Utbredning.  Jag  har  sjelf  ej  varit  i  tillfälle  att  se  denna 

art  i  Ishafvet.  Den  synes  här  vara  af  mycket  lokal  utbred- 
ning och  endast  tillhöra  den  del  deraf,  som  ligger  nordost  om 

Beringssund,  sannolikt  dit  invandrad  från  Beringshafvet,  der 
den  äfven  långt  mot  norr  förekommer  ymnigt. 

Fyndort.  Enligt  uppgift  af  Seemann  (anf.  st.)  funnen  i 
den  del  af  Amerikanska  Ishafvet,  som  sträcker  sig  utmed 
nordkusten  af  Vest-Eskimåernas  land. 

Gen.  Polysiphonia  Gr  ev. 

Fl.  Edinb.  p.  308,  sec.  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  900. 

Polysiphonia  Parasitica  (Huds.)  Grev. 

Fl.  Edinb.  p.  309;  Conferva  parasitica  Huds.  Fl.  Angl.  p.  604. 

f.  typica. 
Descr.  Polysiphonia  parasitica  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  930. 
Fig.  »  »  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  147. 
Exsicc.  »  j  Crouan,  Alg.  Finist.  N:o  315. 

Syn.  Polysiphonia  parasitica  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  14. 

Lefnadsförhållanden.     Växer  på  flere  famnars  djup  tillsam- 
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man  med  Plocamium  coccineum.  fäst  på  snäckskal.  I  polarhaf- 
vet  funnen  endast  steril. 

Utbredning.     Tillhör  polarhafvets  atlantiska  florområde. 

Fyndort.  Arten  är  tagen  af  Kleen  i  Norska  polarhafvets 
södra  del  vid  ögruppen  Givaer  i  Nordlanden. 

Polysiphonia  Urceolata  (Lightf.)  Gr  ev. 
Fl.  Edinb.  p.  309.     Conferva  urceolata  Lightf.  in  Dillw.  Intr.  p.  82/ 

f.  typica. 
Descr.  Polysiphonia  urceolata  a  urceolata  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  970. 
Fig.  »  »  Harv.  Phyc.  Brit,  t.  167. 
Exsicc.  »  »         Arescb.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  68. 

f.  roseola  A  g.  (J.  G.   A  g.) 
1.  c.  p.  971;  Hutchinsia  roseola  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  92. 

Descr.  Polysiphonia  urceolata  f  roseola  J.  G.  Ag.  1.  c. 
Fig.  »  formosa  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  168. 
Exsicc.  »  roseola  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  69. 

Syn.  Conferva  stricta  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  512. 
Polysiphonia  pulvinata  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  25,  excl.  syn. 

>  roseola  Post,  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II,  sec.  Gobi,  1.  c. 
>  »        Nyl.  et  Sael.  Herb.  Fenn.  p.  74. 

urceolata  Croall.  Fl.  Disc.  p.  459;  ex  parte. 
Dickie,  Alg.  Sutherl.  2,  p.  191. 

>  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  26. 
»                      »          Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  13. 

Anmärkning  vid  formbegränsningen.  Enligt  hvad  jag  sett, 
linnes  det  i  polarhafvet  endast  tvänne  former  af  denna  art,  af 
hvilka  en  är  identisk  med  den,  hvilken  Areschoug  utdelat 
i  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  68  under  namn  P.  urceolata,  den 
andra  åter  med  den  växt,  som  blifvit  kallad  P.  roseola.  Kleen 

uppger  visserligen,  att  i  Norska  polarhafvet  ett  par  andra  for- 

mer, f.  paténs' och  f.  formosa,  skulle  förekomma,  men  ide  sam- 
lingar, han  härifrån  hembragt,  som  äro  rika  på  exemplar  af 

P.  urceolata,  finnes  det  icke  några  exemplar,  som  jag  anser 
kunna  hänföras  till  de  så  benämnda  varieteterna.  Visserligen 

visa  somliga  exemplar  afvikelser  sins  emellan,  men  utan  att 
dock  afvikelserna  från  den  typiska  formen  äro  så  utpräglade, 
att  det  är  möjligt  att  draga  någon  gräns.  Några  i  mycket 
från  typisk  P.  urceolata  afvikande  exemplar  finnas,  men  den 

egendomliga  utbildning,  dessa  hafva,  torde  snarare  böra  be- 
traktas såsom  en  bildningsafvikelse  än  en  formskilnad.  Dessa 

äro  tätt  tofslika,  gröfre  än  typiska  exemplar;  de  öfre  hufvud- 
grenarna  bära  täta,  qvastlika  grenknippen,  hvilkas  smågrenar 

äro  korta,  grofva,  tillbaka-  eller  vinkelböjda,  tätt  sammanslutna 

och   sammanbundna  med  hvarandra  genom  egendomliga  fäst- 
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organ.  Dessa  äro  än  längre  än  kortare,  hyalina,  encelliga,  myc- 
ket tjockväggiga,  slutande  med  en  i  kanten  flikig  fästskifva. 
Anmärkning  vid  synonymiken.  Jag  har  till  P.  urceolata  hän- 
fört den  växt,  hvilken  Gobi  i  sin  »Algenflora  des  WeissenMee- 

res»  upptar  under  namn  P.  pulvinata  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  sid. 
,957  och  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  67.  J.  G.  Agardh  har 

redan  på  anfördt  ställe  identifierat  den  växt,  hvilken  han  be- 
nämner P.  pulvinata  A  g.,  med  den,  hvilken  Areschoug  i  Phyc. 

Scand.  sid.  279 — 280  anför  under  namn  P.  pulvinata  Roth  och 

det  är  väl  med  anledning  häraf,  som  denna  växt  uppgifves  före- 
komma i  Sinus  Coäanus.  Gobi  följer  här utinnan  J.  G.  Agardhs 

föredöme.  Identifieringen  af  dessa  båda  växter  kan  dock  icke 

vara  möjlig,  då  de  med  hänsyn  till  sin  struktur  afvika  från 
hvarandra  i  väsentlig  grad. 

Polysiphonia  piävinata  J.  G.  A  g.  och  Gobi  har,  såsom  begge 

författarne  uppgifva,  artiklarna  4-sifoniga,  under  det  deremot 
Areschougs  P.  pulvinata  i  Phyc.  Scand.  är  6-sifonig.  Han 
säger  uttryckligen  »Interstia  siib  microscopio  visa  tristriata»  och 

de  af  honom  i  Alg.  Scand.  exsicc.  Ser.  I,  N:o  60  utdelade  exem- 

plaren, till  hvilka  han  hänvisar,  äga  också  6-sifoniga  artiklar. 
Samma  växt  har  af  honom  sedan  utdelats  under  samma  namn 

i  den  2:dra  serien  af  hans  exsiccat-verk  N:o  67.  Denna  cite- 
rar Gobi  såsom  indentisk  med  sin  P  piävinata  från  Hvita 

hafvet.  Alla  de  exemplar  af  denna  Areschougs  P.  piävinata, 
som  jag  haft  tillfälle  att  undersöka,  hafva  haft  6  pericentrala 
sifoner  och  afvika  således  från  den  i  Hvita  hafvet  funna  P. 

pulvinata  Gobi.  Att  denna  bygnad  är  en  väsentlig  karakter 
för  P.  pulvinata  Aresch.  framgår  tydligen  af  denne  författares 

utförliga  beskrifning  af  densamma  i  Obs.  Phyc.  3,  sid.  7 — 8, 
der  den  går  under  namn  P  hemisphcerica  Aresch.  syn.  P 

pulvinata  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  57  (279),  Alg.  Scand.  exsicc. 
Ed.  I,  N:o  60  och  Ed.  II,  N:o  67. 

Jag  vågar  visserligen  icke  påstå,  att  P  pulvinata  J.  G. 
A  g.  icke  förekommer  vid  Skandinaviens  kust.  Areschoug 

uppger  den  h varken  i  Phyc.  Scand.  eller  upptog  den  så- 
som skandinavisk  i  sina  för  några  år  sedan  hållna  offent- 
liga föreläsningar  öfver  Skandinaviens  alger.  Sjelf  har  jag 

aldrig  hvarken  vid  Bohusläns  eller  Norges  kust  sett  någon 
växt,  som  skulle  kunna  identifieras  med  P  piävinata  J.  G.  A  g. 

Deremot  har  jag  vid  flere  tillfällen  vid  Skandinaviens  vest- 
kust  funnit  en  Polysiphonia,  hvilket  habituelt  mycket  påminner 
om  P  piävinata,  det  är  P  hemisphcerica  Aresch.  Den  bildar 
liksom  denna  mycket  täta,  nästan  halfklotformiga  tofsar,  som 
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vid  torkning  antaga  en  åt  brunt  gående  färg.  Den  äger  lik- 
som denna  en  tät  plexus  radkalis,  bildad  af  de  nedliggande,  om 

hvarandra  snodda  nedre  delarna  af  bålaxlarna,  hvilka  utsända 

korta,  nästan  hyalina,  i  spetsen  med  en  flikig,  sköldformig  vid- 
fästningsskifva  försedda  rhiziner.  Den  är  dock  alltid  4-sifonig 
och  öfvergår  genom  tydliga  mellanformer  i  typisk  P.  urceolata. 
Jag  har  trott,  att  det  är  en  dylik  P.  urceolata,  Gobi  sett  från 
Ishafvet  och  bestämt  till  P.  pulvinata  J.  G.  A  g.  Härför  talar, 

utom  Gobis  bestämda  uppgift,  att  den  har  4  pericentrala  sifo- 
ner, det  att  den  bildar  »siemlich  dichte  Biischel»  —  P.  pulvinata 

J.  G.  A  g.  är  tätt  tufvig,  »ccespites  densissimi»  —  och  att  den  af 
en  så  van  algolog  som  Ruprecht  kunnat  benämnas  P 
roseola  A  g.     Jfr.  Gobi,  anf.   st.  sid.   26,  not, 

Om  P  urceolata  Croall  se  under  P  arctica. 

Lefnadsförhållanden.  Växten  är  i  polarhafvet  egentligen 

och  vanligen  litoral,  men  förekommer  också  på  den  sublito- 
rala  regionen  och  går  till  och  med  ned  till  dess  undre  gräns. 

I  Finmarken  har  jag  tagit  den  på  15 — 20  famnars  djup,  men 
allmännast  fans  den  i  nedre  delen  af  den  litorala  regionen. 

Den  sitter  fäst  än  på  andra  alger  än  på  sten  och  synes  före- 
draga öppen  kust,  ehuru  den  äfven  går  in  i  det  inre  af  djupa 

fjordar,  der  den  dock  icke  enligt  min  erfarenhet  når  den  fro- 
dighet, som  på  öppna  ställen.  Den  växer  spridd,  ehuru  stun- 

dom i  rätt  stora  individmassor.  Enligt  Kleen  bär  den  i 

•södra  delen  af  Norska  polarhafvet  sporocarpier  och  tetraspo- 
rangier  hela  sommaren.  Vid  Finmarkskusten  har  jag  funnit 
exemplar  med  dylika  organ  under  slutet  af  juli  och  början 
af  augusti. 

Utbredning.  Arten  tillhör  polarhafvets  båda  florområden, 
men  har  en  inskränkt  utbredning  inom  det  arktiska,  Den  går 

långt  mot  norr  i  BafTinsbay,  der  den  skall  vara  funnen  vid  N. 

Lat.  73°  20'.  Sitt  maximum  af  freqvens  når  den  i  Norska 
polarhafvet.  Den  vanligaste  formen  är  f.  typica;  f.  roseola  kän- 

ner jag  endast  från  Norska  polarhafvets  södra  del. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och  ym- 
nig, Finmarken,  allmän  och  ymnig  i  yttre  hafsbandet,  vid  Maasö, 

Gjesvaar,  Öxfjord  samt  vid  Tal  vik  och  i  Magerösundet. 
Murmanska  hafvet:  vid  Ryska  Lappmarkens  och  Cisuralska 

Samojedlandets  kust. 
Hvita  hafvet:  sparsam  (?) 

Baffinsbay:  antagligen  temligen  ymnig  vid  Grönlands 
vestkust,  såsom  vid  Julianeshaab,  Ameralik,  Godthaab  och  vid 

Lat,  N.  73°  20'  Long.  W.  57°  20',  Egedesminde  (?). 
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Polysiphonia  Brodlei  (Dillw.)  Grev. 
in  Hook.  Brit,  Fl.  2,  p.  328;  Conferva  Brodiasi  Dillw.  Brit.  Conf.  t.  107. 

f.  KUtsingii  nob. 
f.  parvula,  circa  6  cm.  älta,  caespitosa,  densa. 

Fig.    Polysiphonia  Brodiasi  Kiitz.  Tab.  Phyc.  14,  t,  1. 

f.  Agardhii  nob. 
Descr.    Hutchinsia  Brodiaei  a  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  63. 
Exsicc.    Polysiphonia  penicillata  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  64. 

f.  Lyngbyei  nob. 
Descr.  Hutchinsia  Brodieei  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  109. 
Fig.  »  »  >  »  »       t.  33. 

a.     läxa  nob. 

forma  sequente  robustior,  penicillis  ramulorum  paucioribus,  permag- 
nis,  distantibtis. 

ft.     confluens  nob. 
forma  penicillis  ramulorum  creberrimis,  apicem  axis  primarii  versus 

valde  approximatis,  conrluentibus. 

Syn.    Polysiphonia  Broditei  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  13. 

Anmärkning  vid  formbegränsningen.  I  Kleens  på  exemplar 
af  denna  art  rika  samlingar  från  Norska  polarhafvet  finnas  tre 
utmärkta  former  och  dessutom  åtskilliga  mellanformer  mellan 

dem.  Tyvärr  har  denna  algolog  icke  lemnat  några  upplys- 
ningar om  deras  förekomst  och  lefnadssätt.  Den  form,  hvilken 

jag  benämnt  f.  KUtsingii,  liknar  habituelt  mycket  en  lågväxt 
Rhodomela  lycopodioides  f.  typica  ft  läxa.  Den  öfverensstämmer  i 
förgrening  med  den  växt,  hvilken  Kutzing  på  anfördt  ställe 
afbildat  under  namn  P.  Broäicei,  på  hvilken  dock  den  diagnos^ 

han  i  Spec.  Alg.  lemnar  af  en  lika  benämnd  alg,  föga  träffar 
in.  På  detta  ställe  menas  synbarligen  samma  form,  som 

Agardh  i  Spec. .  Alg.  beskrifver  vid  namn  Hutchinsia  penicillata. 

Forma  KUtsingii  synes  hafva  växt  i  trånga,  tätt  bevuxna  klipp- 
hålor inom  litoral  regionen,  rika  på  Mytilus  ediäis  och  snäckor. 

Om  Agardh  med  sin  Hutchinsia  Broäicei  typica  verkligen 
menat  den  vackra  alg,  som  Aresch oug  i  sitt  exsiccatverk 
(N:o  64)  utdelat  under  namn  Polysiphonia  penicillata,  måste  jag 
för  tillfället  lemna  oafgjordt.  Dock  stämmer  diagnosen  väl  in 

på  denna.  Åtskilliga  exemplar  från  polarhafvet  tillhöra  tyd- 
ligen P.  penicillata  Aresch.  Att  denna  svårligen  kan  uppfat- 

tas såsom  en  ungform  till  någon  af  de  öfriga  formerna,  synes 
mig  framgå  deraf,  att  den  är  rikt  fruktbärande. 

Den  form,  som  jag  benämnt  f.  Lyngbyei  «  läxa  och  som 
väl  är  att  anse  såsom  typisk  P  Broäicei,  återgifvés  väl  af  den 
citerade  figuren  hos  Lyngbye.    Nära  den  står  en  gröfre  form, 
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med  mera  tätt  sittande,  upptill  sammanflytande  grenknippen. 
En  sådan  har  jag  ofta  funnit  vid  Sveriges  vestra  kust  på  öppna, 
för  starkt  vågsvall  utsatta   ställen. 

LefnadsfÖrhållanden.  Enligt  Kleen  förekom  växten  i  södra 
delen  af  polarhafvet  på  öppen  kust,  i  klipphålor  inom  den 
litorala  regionen,  men  saknades  i  det  inre  af  den  större  fjord, 
Saltenfjorden,  som  af  honom  undersöktes.  Den  synes  alltså 
vara  en  pelagisk  form.  Möjligen  växer  den  här,  liksom  längre 
söder  ut,  temligen  sällskaplig  i  större  individmassor.  Härom 
nämner  den  anförda  auktorn  intet.  I  juli  och  augusti  bär  den 
sporangier  vid  Nordlandens  kust. 

Utbredning.  Känd  endast  från  det  atlantiska  florområdet 
och  uteslutande  från  dess  södra  del. 

Fyndort:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  temligen  allmän. 

Polysiphonia  Fibrillosa  (Dilhv.)  Grev. 

in  Hook.  Brit.  Fl.  2,  p.  334;  Conferva  fibrillosa  Dilhv.  Brit.  Conf.  p.  86. 

Descr.  Polysiphonia  fibrillosa  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  991. 
Fig.  »  lasiotricha  Kiitz.  Phyc.  gener.  t.  49. 

Syn.    Polysiphonia  violacea  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  13. 

Anmärkning  vid  artbestämningen.  Den  växt,  h vilken  Kleen 
i  sitt  arbete  öfver  Nordlandens  alger  upptar  under  namn  P. 
violacea,  är,  att  döma  af  exemplar  i  hans  herbarium,  icke  denna 
art  utan  P  fibrillosa.  Den  afviker  visserligen  genom  rikare 
grenbildning,  mindre  mäktigt  utbildadt  kortikallager  och 
större  slankighet  något  från  engelska  exemplar  af  denna 
växt,  men  öfverensstämmer  i  hufvudsak  med  dessa.  Närmast 

kommer  den  intill  den  af  Ktitzing,  anf.  st.,  afbildade  P  lasio- 
tricha, som  enligt  J.  G.  Agardh  bör  identifieras  med  P  fibril- 
losa. Den  olikhet,  exemplaren  från  Nordlanden  visa  med  en- 

gelska, torde  bero  derpå,  att  de  förra  vuxit  på  djupt  vatten, 
under  det  deremot  växten  vid  Englands  kuster  är  litoral. 

LefnadsfÖrhåll  anden.  I  polarhafvet  funnen  på  flere  famnars 

djup,  fäst  på  skal  eller  döda  Facus-de\a.r  eller  på  Desmarestia 
aculeata.     Den  bär  här  tetrasporer  i  augusti  månad. 

Utbredning.  Känd  endast  från  polarhafvets  atlantiska  flor- 
område och  från  dess  södra  del. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden.  Antagligen  äro 
alla  de  af  Kleen  för  P.  violacea  uppgifna  fyndorterna:  Röst, 

Giva?r  och  FleinvaBr  att  hänföra  till  denna  art.  Någon  P.  vio- 
lacea innehålla  hans  samlingar  åtminstone  icke. 
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POLYSIPHONIA    SCHUBELERII    Foslie. 

Aret.  Havalg.  p.  3. 

Descr.   Polysiphonia  Schiibelerii  Foslie,  1.  c. 

Fig.  »  >  t.  1,  fig.  1—3. 

Anmärkning  vid  arten.  Arten,  af  h vilken  jag  genom  Fos- 

vlies  välvilja  varit  i  tillfälle  att  se  åtskilliga  exemplar,  står,., 
såsom  dess  auktor  sjelf  anmärker,  mycket  nära  P.  fibrillosa 

och  torde  svårligen  kunna  till  arten  skiljas  från  denna.  Ha- 
bituelt  afvika  de  exemplar,  jag  sett,  ganska  mycket  från  denna, 

särskildt  genom  sina  mycket  grofva  hufvud stammar  och  biax- 
lar af  första  ordningen,  hvilket  dock  delvis  torde  härröra  från 

stark  pressning  vid  konserveringen.  Till  dess  växten  blifvit 
närmare  studerad  i  lefvande  tillstånd,  anser  jag  mig  dock 
böra  bibehålla  den  såsom  en  särskild  art. 

Lefnadsförhållanden.  Växer  på  stenblandad  sandbotten  på. 

2—4  famnars  djup,  vidfäst  småsten  och  snäckskal,  tillsam- 
man med  Ceramium  och  Punctaria.  Den  bär  under  sommaren 

tetrasporangier. 

Utbredning.  Känd  endast  från  polarhafvets  atlantiska  flor- 
område. 

Fyndort:  Norska  polarhafvet :  Finmarken  i  Porsangerf jorden.. 

Polysiphonia  Elongata  (Huds.)  Har  v. 

in  Hook.  Brit.  Fl..p  333;  Conferva  elongata  Huds.  Fl.  Angl.  p.  599. 

f.  Lyngbyei  J.  G.  A  g. 
Spec.  Alg.  2,  p.  1004. 

Descr.    Polysiphonia  elongata  I.  Lyngbyei  J.  G.  Ag.  1.  c. 

Fig.       Cerarnium  brachygonium  Lyngb.  Hydr.  Dan.  t.  36. 

Exsicc.  Polysiphonia  elongata  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  60. 

Syn.    Polysiphonia  elongata  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Bidr.  p.  11. 
»  »  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  12. 

Lefnadsförhållanden.  I  Norska  polarhafvet  förekommer  väx- 
ten på  skal-  och  dödbotten  inom  den  sublitorala  regionen  på 

8 — 15  famnars  djup  och  bär  här  sporocarpier  och  tetrasporan- 
gier i  juli  och  augusti  månader.  Samtidigt,  men  äfven  tidigare 

i  maj  och  juni,  har  jag  funnit  den  med  dylika  organ  vid  Sveri-' 
ges  vestra  kust.  Enligt  exemplaren  i  Kl e ens  herbarium  öf- 
vergår  växten  vid  Nordlandens  kust  i  sitt  hvilostadium  mot 
slutet  af  augusti  månad. 

Utbredning.  Det  föreligger  en  uppgift  af  J.  G.  A  g  ar  dh,  att  ar- 
ten skulle  hafva  blifvit  hemförd  från  Spetsbergen  under  den 

Torellska    expeditionen    1861.     Sjelf  såg  jag  den  hvarken  här 



VEGA-EXPEDITIONENS   VETENSKAPLIGA  ARBETEN.  159 

eller  annorstädes  i  Ishafvet.  I  södra  delen  af  Norska  polar- 
hafvet  är  den  funnen  af  Kleen. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden  vid  ögrupperna 
Givser  och  Fleinvser. 

Grönlmidshafvet :  Spetsbergens  kust  utan  närmare  angifven 
lokal. 

Polysiphonia  Fastigiata  (Roth)  Grev. 

Fl.  Edinb.  p.  308;  Ceramium  fastigiatum  Eoth.  Fl.  Germ.  3,  p.  463. 

Descr.   Polysiphonia  fastigiata  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  1029. 
Fig,  »  >  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  299. 
Exsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  4. 

Syn.     Conferva  polymorpha  Gunn.  Fl.  Norv.  2,  p.  92;  fide.  syn. 
Wg.  Fl.  Lapp.  p.  511. 

Hutchinsia   fastigiata  Lyngb.  Hy  dr.  Dan.  p.  108. 
Polysiphonia        »  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Bidr.  p.  11. 
»  »  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  278. 

Kjellm.  Spetsb.  Thall.   1,  p.  9. 

LefnadsförhåUanden.  Växten  tillhör  det  litorala  området 
och  synes  nästan  uteslutande  hålla  sig  till  Ozothallia  nodosa 
såsom  det  föremål,  på  h vilket  den  är  fäst.  Då  den,  såsom 
stundom  händer,  växer  på  lösryckta  bitar  af  denna  art,  förda 

till  djupt  (10 — 15  famnars)  vatten,  blir  den  mindre  tätgrenig, 
finare,  längre  och  mindre  qvastlik,  hvarjemte  axlarna  afsmalna 

starkare  mot  spetsen.  Dylika  med  clen  typiska  formen  habi- 
tuelt  ganska  olika  exemplar  har  jag  funnit  vid  Maasö  i  Fin- 

marken. Den  är  en  pelagisk  form,  skyr  åtminstone  djupa  fjor- 
dar och  är  något  sällskaplig.  Enligt  Kleen  bär  den  i  södra 

delen  af  Norska  polarhafvet  sporocarpier  och  tetrasporangier 
under  hela  sommaren.  Vid  Finmarkskusten  förekom  den  med 

sporocarpier  under  augusti,  september  och  oktober  månader, 
med  tetrasporangier  under  augusti. 

Utbredning.  Maximum  af  freqvens  har  arten  i  Norska  po- 
larhafvet. Från  Baffmsbay  är  den  uppgifven  af  Lyngbye. 

Huruvida  den  verkligen  växer  annorstädes  i  Ishafvet,  synes  mig 

ännu  osäkert.  Den  anses  visserligen  förekomma  i  Grönlands- 
hafvet  vid  Spetsbergens  kust.  Sjelf  har  jag  också  träffat  den 
här,  men  aldrig  vidvuxen  utan  blott  uppkastad  på  stranden 
och  antagligen  drifven  dit  söderifrån.  Möjligen  är  också  detta 
fallet  med  de  exemplar  af  arten,  hvilka  hemfördes  från  samma 
trakt  af  Torellska  expeditionen  1861.  Den  är  icke  ens  anmärkt 

i  Hvita  hafvet.  Dess  nordligaste  säkra  fyndort  måste  tills- 

vidare Gjesvser  strax  norr  om  71°  N.  Lat.  anses  vara. 
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Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  Tromsö  amt  vid 
Tromsö,  Renö  och  Karlsö,  Finnmarken  vid  Maasö,  Gjesvser. 
Öxfjord  och   Mageröns  sydknst,  allestädes  allmän  och  ymnig. 

Grönlandsliafvet :  Spetsbergens  kust  (?). 

Baffinshay :  Grönlands  vestkust. 

POLYSIPHONIA    ARCTICA    J.    G.    Ag. 

Spec.  Alg.  2.  p.  1034. 

Descr.   Polysiphonia  arctica  J.  G.  Ag.  1.  c.  et  Gobi,  Algenfl.  AVeiss.  Meer.  p.  26. 

Exsicc.  »  »       Kjellm.  in  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  403. 

Syn.     Conferva  nigra  K.  Br.  in  Scoresby,  Account.  1,  App.  5(?) 
Hutchinsia  baclia  Post  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II.  Cfr.  Gobi,  1.  c.  p.27. 

»  stricta  Lindbl.  Bot.  Not.  p.  158. 

Polysiphonia  arctica  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr,  p.  3;  Bidr.  p.  11. 
»       Dickie,  Alg.  Cumberl.  p.  238. 

»  »       Eaten,  List.  p.  44. 

Gobi,  1.  c.  p.  26. 

»  >       Kjellm.   Winteralgv.    p.    64.    Spetsb.  Thall.    1. 
p.  9;    Algenv.    Murm.   Meer.   p.  11;    Kariska 
hafvets  Alg  v.  p.  19. 

»  stricta  Zeller,  Zweite  d.  Polarf.  p.  85;  fide  spec. 
urceolata  Croall,  Fl.  Disa  p.  459  saltem  ex  parte. 

»  »  Wittr.  in  Heugl.  Reise  3,  p.  284;  fide  spec. 

Anmärkning  vid  synonymiken.  Att  för  närvarande  bestämdt 
afgöra,  hvad  B,.  Brown  menade  med  sin  i  bihanget  5  till 

Scoresby  s  resa  omnämnda  Conferva  nigra,  torde  icke  vara  möj- 
ligt. Emellertid  synes  det  mig  högst  antagligt,  att  det  är  den 

vid  Spetsbergens  kust  allmänna,  vid  torkning  starkt  svart- 
nande P.  arctica.  Af  P.  stricta  Croall  torde  en  del  tillhöra  P. 

arctica,  den  med  5  sifoner,  en  del,  sär  skild  t  exemplaren  från 
Egedesminde,  åter  P.  urceolata.  Mellan  några  andra  arter 
än  dessa  har  man  högst  sannolikt  icke  att  välja.  Jfr  Kjellm. 

Spetsb.  Thall.  1,  sid  9  och  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  sid  27. 
Lefnadsför  hålland  en.  Förekommer  så  väl  på  öppen  som 

skyddad  kust,  fäst  dels  på  andra  alger  dels  på  sten  inom 

den  sublitorala  regionen,  merendels  på  dess  öfre  del,  på  1 — 10 
famnars  djup,  stundom  jemte  åtskilliga  djupvattens-former  på 
dess  undre  del  eller  till  och  med  öfverst  i  den  elitorala  regionen. 

Vid  Norges  Ishafskust  har  jag  träffat  den  endast  på  den  sub- 
litorala regionens  nedre  del,  på  10 — 20  famnars  djup  tillsam- 

man med  åtskilliga  andra  i  Ishafvet  allmänna  och  vidsträckt 

utbredda  arter.  Afven  i  Hvita  hafvet  synes  den  oftast  före- 

komma på  djupare  vatten,  10 — 12  famnar,  stundom  på  mindre 
djup,    3 — 8   famnar,   men  äfveii  då  tillsammans  med  åtskilliga 
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rena  ishafsformer,  sådana  som  Odonthatia  dentata,  Belesseria 
sinuosa,  Ptilota  pectinata  och  Phyttopliora  interrupta.  Den  tillhör 

företrädesvis  Zammane-formationen  och  växer  här  spridd,  al- 
drig sällskaplig  i  större  individmassor.  Yid  Spetsbergens 

nordkust  lefver  den  öfver  vintern  och  utvecklar  sig  under  hela 
den  mörka  och  kalla  tiden,  ehuru  långsamt.  Alltjemt  träffar 
man  dock  exemplar  med  unga,  i  utbildning  stadda  vegetativa 
organ.  I  april  blir  utvecklingen  af  dylika  starkare,  når  sin 
fulla  kraft  vid  midten  af  maj  och  fortgår  sedan  under  som- 
marmånaderna. 

Ehuru  jag  varit  i  tillfälle  att  under  alla  årstider  under- 
söka en  stor  mängd  exemplar,  har  jag  endast  högst  sällan  sett 

växten  med  propagationsorgan.  Endast  en  gång,  nämligen  i 
augusti  månad  1872,  har  jag  funnit  ett  exemplar  med  unga 
sporocarpier  och  under  juli  månad  samma  år  likaledes  ett 
exemplar  med  unga  bildningar,  som  antagligen  voro  anlag  till 
anthericlier.  Exemplar  med  tetrasporangier  fann  jag  8:de  och 

21:sta  november  1872,  19:de  och  20:de  december  samt  18:deja- 
nuari  1873.  Att  arten  vid  Spetsbergen  utbildar  tetrasporangier 

äfven  under  sommaren,  framgår  deraf,  att  J.  G.  Agardh  beskrif- 
ver  dessa  organ  på  exemplar,  hemförda  härifrån  af  Vahloch 
af  den  Torellska  expeditionen,  h vilka  uppehöllo  sig  vid 
Spetsbergens  kuster  endast  under  sommartid. 

Utbredning.  Maximum  af  freqvens  har  arten  i  det  Grön- 
ländska Ishafvet  vid  Spetsbergens  kuster.  Sin  största  yppig- 

het når  den  vid  Norges  nordkust,  der  den  bildar  rika,  täta 
tofsar,  mer  än  20  cm.  långa.  Den  är  anmärkt  från  alla  delar 

af  Ishafvet  med  undantag  af  det  Amerikanska  Ishafvet.  An- 
tagligen finnes  den  dock  äfven  här  och  man  torde  derför  kunna 

räkna  arten  bland  de  circumpolära.  Den  säkert  kända  nord- 

ligaste fyndorten  är  Spetsbergens  Nordkap,  Lat.  N.  80°  31'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Finmarken  vid  Maasö  och 

Gjesvser,  sparsam  och  lokal. 

Gr  ont  an  dsh  af  v  et :  allmän  och  mycket  ymnig  vid  Spetsber- 
gens nord-  och  vestkust,  känd  äfven  från  Storfjorden,  österom 

Yest-Spetsbergen  och  från  Sabineön  vid  Grönlands  ostkust. 
MurmansJca  hafvet:  Ryska  Lappmarkskusten,  ön  Kolgujew 

vestkusten  af  No  vaja  Semlja  och  Waigatsch,  på  senare  stället 
allmän,  men  mindre  ymnig. 

Hvita  hafvet:  allmän  och  ymnig. 

Karislca  hafvet:  Uddebay,  vid  No  vaja  Semljas  ostkust, 

Lat,    N.    76°    18'   Long.   O.  92°  20',  Kap  Palander  och  Aktinia- 
Bd  III.  11 
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viken,  öfverallt  sparsam,  ehuru  flerestädes  temligen  allmänt 
utbredd. 

Sibiriska  Ishafvet:  Tschuktschlandets  nordkust,  sparsam 
och  lokal. 

Baffinsbay:  Cumberland  Sound,  temligen  allmän,  flere- 
städes vid  Grönlands  syd-  och  vestkust,  såsom  Nenese,  fjor- 

den Tessarmiut,  Godhavn,  Jakobshavn  (?),  Disco   ön. 

Polysiphonia  Atrorubescens  (Dillw.)  Grev. 

FL  Ediub.  p.  308.     Conferva  atrorubescens  Dillw.  Brit,  Conf.  t.  70. 

Syn.    Polysiphonia  atrorubescens  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Till.  p.  48. 

LefnadsförhåUanden.  Artens  lefnadssätt  i  Ishafvet  är  mig 
obekant. 

Utbredning  och  fyndorter.     Jfr  J.  G.  Ag.  anf.  st. 

Polysiphonia  Byssoides  (Good.  et  Woodw.)  Grev. 

Fl.  Edinb.  p.  309.  Fucus  byssoides  Good.  et  Woodw.  Linn.  Träns.  3, 

p.  229. 
Descr.    Polysiphonia  byssoides  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  1042. 
Fig.     .  »  >  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  284. 
Exsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  66. 

Syn.     Polysiphonia  byssoides  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  14. 

LefnadsförhåUanden.  Växer  enligt  Kleen  i  Nord] anden  på 

skalbotten  på  djupt  vatten  och  har  här  träffats  med  sporocar- 
pier  i  juli  och  augusti. 

Utbredning.  Känd  endast  från  polarhafvets  atlantiska  flor- 
område och  från  dess  södra  del. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  vid  ögrupperna  Fleinvser  och 

Givaer  i  Nordlanden,  hvilka  alltså  äro  artens  nordligaste  hit- 
tills kända  förekomstorter. 

Polysiphonia  Nigrescens  (Huds.)  Harv. 

Brit.  Fl.  2,  p.  332.     Conferva  nigrescens  Huds.  Engl.  Bot.  t.  1717. 

f.  pectinata  A  g. 
Hutchinsia  nigrescens  /?  pectinata  Ag.  Syst.  Alg.  p.  151. 

Descr.  Polysiphonia  nigrescens  «  pectinata  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  1058. 
Fig.       Conferva  nigrescens  Engl.  Bot.  t.  1717. 
Exsicc.  Polysiphonia  Brodisei  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  63  et  152. 

>  nigrescens    >  *  »  »        N: o  62  et  304. 
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f.  protensa  J.   G.  A  g. 

Spec.  Alg.  2, p.  1058. 

(}  gracilis 
nob. 

f.    setacea, circa 

ramosa. 
10    cm.    älta,    fragilis,    dilute   violacea,   fastigiato- 

Syn.     Conferva  atrorubens  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  511;  fide  herb. 
Polysiphonia  nigrescens  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  271. 
»  »  Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  142. 
■>  »  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  29. 
»  »  Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  74. 
»  >  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  13. 

Ehodomela  gracilis  »  »  »      »    12. 

Anmärkning  vid  synonymiken.  Kleen  upptar  i  sitt  arbete 
om  Nordlandens  alger  Ehodomela  gracilis,  funnen  i  en  liten 
insjö  med  nästan  sött  vatten,  kallad  Kosmovandet.  I  hans 

samlingar  finnes  också  en  på  denna  lokal  tagen  växt,  hvilken 

habituelt  står  Rhoäomela  gracilis  Kutz  mycket  nära,  och  någon 
annan  alg,  som  möjligen  skulle  kunna  kallas  Rh.  gracilis,  fin- 

nes icke.  Denna  växt,  hvilkeri  sålunda,  efter  allt  hvad  jag 
kan  se,  är  just  den,  som  Kleen  menat  med  sin  Rh.  gracilis, 
är  dock  icke  någon  Rhoäomela,  utan  en  egendomlig  form  af 
Polysiphonia  nigrescens,  hvilken  står  närmast  J.  G.  Agardhs 
f.  protensa,  ehuru  den  rätt  betydligt  afviker  från  den.  Jag  har 
ofvan  kallat  den  Rh.  nigrescens  f.  protensa  /?  gracilis. 

Lefnaäsförhållanden.  Artens  vanliga  form,  f.  pectinata,  före- 
kommer vid  Norges  kust  i  klipphålor  inom  den  litorala  regi- 

onen, i  Hvita  hafvet  på  det  sublitorala  området  ända  ned  till 

18  famnars  djup,  vanligen  på  sten-  och  grusbotten.  Enligt 
Dickie  skall  växten  i  Baffinsbay  vara  upphemtad  på  40 — 50 
famnars  djup.  Jfr  ofvan  sid  13.  Den  trifves  såväl  på  öppen  som 

skyddad  kust  och  växer  spridd.  Vid  Norges  kust  är  den  fun- 
nen med  tetrasporangier  i  juli  och  augusti,  i  Hvita  hafvet  i 

midten  af  juli.  Formen  protensa  ft  gracilis  är,  såsom  ofvan 
nämndes,  en  brackvattensform.  Den  är  känd  endast  i  sterilt 
tillstånd. 

Utbredning.  Arten  tillhör  visserligen  polarhafvets  såväl 
atlantiska  som  arktiska  florområde,  men  har  sitt  maximum  af 

freqvens  inom  det  förra  och  ringa  utbredning  inom  det  senare. 

Den  är  säkerligen  en  söderifrån  i  det  egentliga  Ishafvet  in- 
kommen alg.  Dess  nordligaste  säkra  förekomstort  är  Ryska 

Lappmarkskusten.  Enligt  Dickie  är  den  i  Baffinsbay  funnen 

mycket  högre  mot  norr,  nämligen  i  Whale  Sound  under  77° 
N.   Lat.,    men    här    uppkastad  på  stranden.     Den  andra  fynd- 
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orten  i  Baffinsbay,  Hunde  Islands,  ligger  på  ungefär  samma 
bredd  som  Ryska  Lappmarken  och  är  för  öfrigt  ej  fullt  säker. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  allmänt  spridd, 

men  sparsam,  Finmarken,  »freqventer»  enligt  Wahlenberg;  sjelf 
har  jag  icke  lyckats  träffa  den  vid  denna  kuststräcka, 

Murmanska  hafvet:  Ryska  Lappmarkskusten,  vestra  delen 
af  Cisuralska  Samojedlandets  kust,  ön  Kolgujew. 

Hvita  hafvet:  allmän  och  ymnig. 

Baffinsbay:  Grönlands  vestkust,  Hunde  Islands (?),  Whale 

Sound,  uppkastad  på  stranden.  I  Köpenhamns  musei  samlin- 
gar har  jag  sett  ett  litet  fragment  af  arten  »e  Grcenlandia» 

utan  närmare  angifven  lokal. 

Fam.  Spongiocarpeae  Grev. 

sec.  J.  G.  Ag.  Epicr.  Alg.  p.  628. 

Gen.  Polyides  Ag. 

Spec.  Alg.  1,  p.  390. 

Polyides  Rotundus  (Gm el.)  Grev. 

Alg.  Brit.  p.  70,  sec.  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  721.  Fucus  rotundus 
Gmel.  Hist.  Fuc.  p.  110. 

f.   typica. 
Descr.     Polyides  luinbricalis  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2.  p.   721. 
Fig.  »  rotundus  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  95. 
Exsicc.         »  >  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  K:o  252. 

Syn.    Polyides  lumbricalis  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  15. 
»  rotundus  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  32. 
»  Nyl.  et  Sael.  Herb.  Fenn.  p.  74. 

f.  fastigiata  Turn. 
Hist.  Fuc.  1,  p.  9. 

Descr.    Fucus  rotundus  /  fastigiatus  Turn.  1.  c. 

Syn.    Polyides  rotundus  Kjellm.  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  14. 

Anmärkning  vid  artbestämningen.  I  den  anförda  afhandlin- 
gen  om  Murmanska  hafvets  alger  hänförde  jag  till  Polyides 
rotundus  en  vid  Matotschkin  Schar  och  Besimennajabay  på 
Novaja  Semljas  vestkust  tagen  alg.  Jag  har  underkastat  denna 
en  förnyad  granskning  och  hos  några  af  de  exemplar,  hvilka 
habituelt  mest  slöto  sig  till  Furcellaria  fastigiata,  lyckats  finna 
tetrasporangier.    Dessa  ange  tydligen  växten  vara  en  Polyides. 

Lefnadsförhållanden.  Vid  Norska  polarhafskusten  är  växten 

litoral,  förekommande  på  öppen  kust  och  företrädesvis  i  klipp- 

MMiMHHM 
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hålor,  som  under  ebb  äro  fylda  med  hafs  vatten.  Vid  No  vaja 
Semljas  vestkust  är  den  sublitoral,  här  liksom  annorstädes 

växande  spridd.  Kleen  har  funnit  den  med  sporocarpier  i 
Nordlanden  under  slutet  af  juli  månad.  Vid  Novaja  Semlja 
samlade  jag  exemplar  med  unga  sporocarpier  och  mogna  te- 
trasporangier  under  samma  tid.  Vid  Sveriges  vestkust  synes 
den  egentliga  tiden  för  propagationsorganens  utbildning  vara 
vintern,  december  och  januari  månader,  dock  uppger  Are- 
schoug,  att  han  här  funnit  sporocarpiebärande  individ  äfven 
i  augusti   och   september.     Jfr.   Aresch.  Phyc.   Scand.  sicl.   309. 

Utbredning.  Arten  är  känd  från  polarhafvets  såväl  atlan- 
tiska som  arktiska  område.  Inom  det  senare  har  den  ringa 

utbredning  och  är  antagligen  en  söder  ifrån  invandrad  art. 
Dess  nordligaste  fyndort  är  Matotschkin  Schar  vid  Novaja 

Semljas  vestkust,  Lat.  N.  73°  15',  der  den  förekommer  under 
den  förkrympta  formen  f.  fastigiata. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  f.  typica,  allmän, 

ymnig,  Finmarken,  f.  fastigata,  sparsam,  lokal  vid  Maasö,  Gjes- 
vser  och  Oxfjord. 

Murmanska  liafvet:  Cisuralska  Samojedlandets  kust,  vest- 
kusten  af  Novaja  Semlja  och  Waigatsch,  temligen  allmän  och 

ymnig. 
Hvita  liafvet:  sparsam (?). 

Fam.  Wrangeliacese  (J.  G.  A  g.)  Han  ek. 

Meeresalg.  p.  14;  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  701;  lim.  mut. 

Gen.  Spermothamnion  Aresch. 

Phyc.  Scand.  p.  334. 

Spermothamnion  Turneri  (Mer t.)  Aresch. 

1.  c.  p.  335.  Ceramium  Turneri  Mert,  in  Roth,  Cat.  Bot,  3,  p.  127. 

Descr:    Spermothamnion  Turneri    Aresch.  1.  c. 

Fig.  »  roseolum  Pringsh.  Morph.  Meeresalg.  t.  4 — 6. 
Exsicc.  »  «  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  83. 

y  LefnadsförhåUanden:  Förekommer  mestadels  inom  den  lito- 
rala  regionen,  fäst  på  andra  alger.  I  Nordlanden  är  den  dock 
funnen  äfven  på  sten.  I  polarhafvet  växer  den  spridd,  mest 

på  öppen  kust  samt  bär  här  tetrasporangier  och  sporocarpier 

om  sommaren.  Vid  Sveriges  vestkust  har  jag  funnit  den  rik- 
ligt tetrasporangiebärande  äfven  under  vintern,  i  slutet  af 

december  månad. 
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Utbredning :  Känd  endast  från  polarhafvets  atlantiska  flor- 
område. Dess  nordligaste  fyndort  är  Oxfjord  i  Finmarken 

vid  Altenfjordens  mynning,  nngefär  Lat.  N.  70°.  Maximum  af 
freqvens  har  den  i  Norska  polarhafvets  södra  del. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  allmän  och  ym- 
nig, Finmarken,   Öxfjord,   lokal,  sällsynt. 

Gen.  Chantransia  (DC.)  Fries. 

Syst.  Veg.  p.  338;  DC.  Fl.  Fr.  2,  p.  49;  lim.  rout. 

Chantransia  Effloeescens  (J.  G.  Ag.)  Kjellm. 
Spetsb,    Thall.   1,  p.   4.    Callithamnion  efflorescens  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg. 

2,  p.  15. 
f.  tennis  nob. 

f.  laxe  csespitosa,  qvam  forma  typica  in  Sinu  Codano  proveniente  multo 
tenuior  et  flaccidior ;  articulis  axis  principalis  5  {(.  diametro  non  attingentibus, 

(in  f.  typica  6 — 8  ̂ .) 
Fig.     Chantransia  efflorescens  f.  tenuis  tab.  nostra  12,  fig.  1 — 2. 
Exsicc.     Cfr.  Trentepohlia  Daviesii  var.  a  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  16. 

Syn.    Chantransia  Daviesii  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  50. 
»  efflorescens    Kjellm.    Spetsb.   Thall.   1,  p.  14;  Algenv. 

Murm.  Meer.  p.  14;    Kariska  hafvets  Algv.  p.  20. 

Anmärkning  vid  artbestämningen.  Den  Chantransia  efflore- 
scens, hvilken  jag  träffat  flerestädes  i  polarhafvet,  afviker  från 

den  vid  Bohusläns  kust  förekommande,  afAreschoug  på  anf. 
st.  utdelade,  genom  nästan  dubbelt  större  finlek,  slankigare 
växt  och  derigenom,  att  den  bildar  glesare  tofsar  än  denna. 

Jag  har  antagit,  att  det  är  samma  form,  som  af  Gobi  upp- 
gifves  för  Hvita  hafvet.     Jag  föreslår  för  den  namnet  tenuis. 

Lefnadsförhållanden.  Växten  är  öfverallt  i  polarhafvet  sub- 
litoral.  Den  sitter  fäst  på  olika  algarter,  såsom  Lithothamnion 
soriferum,  Odonthalia  dentata,  Polysiphonia  arctica,  Delesseria  Bcerii, 

Chcetomorpha  melagonium  och  andra.  I  det  inre  af  djupa  fjor- 
dar är  den  ej  funnen.  Den  uppträder  spridt  växande.  Den 

är  träffad  med  reproduktionsorgan  vid  Spetsbergen  under  juli 
och  augusti,  vid  Novaja  Semljas  vestkust  under  juli,  vid  denna 

ögrupps  ostkust  i  slutet  af  augusti.  Vid  Sveriges  vestra  kust 
har  jag  sett  sporbärande  exemplar  i  augusti. 

Utbredning.  Tillhör  polarhafvets  både  atlantiska  och  ark- 
tiska område  och  har  en  temligen  vidsträckt  utbredning  inom 

det    senare.       Sjelf    har    jag    allestädes    funnit    den    sparsam. 

■i 
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Maximum  af  freqvens  synes  den  liafva  i  Hvita  hafvet.  Jfr. 
G  o  b  i,  anf.  st. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Finmarken,  vid  Maasö,  spar- 
sam och  lokal. 

Grönland shaf vet :  Spetsbergens  nord-  och  nord vestkust,  spar- 
sam och  lokal. 

Murmanska  hafvet:  No  vaja  Seniljas  vestkust,  sparsam  och 
lokal. 

Hvita  hafvet:  allmän  och  ymnig. 
KarisJca  hafvet:  Uddebay  vid  No  vaja  Semljas  ostkust, 

sparsam. 

Chantransia  Daviesii  (Dilhv.)  Thur. 

in  Le  Jol.  List.  Alg.  Cherb.  p.  106.  Conferva  Daviesii  Dilhv.  Brit.  Conf. 
Intr.  p.  73. 
Descr.     Callithamnion  Daviesii  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  8. 
Fig.  »  »         Harv.  Phyc.  Brit.  t,  314. 

Syn.     Chantransia  Daviesii  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  16. 

Lefnadsförhållanden:  Arten  växer  spridd,  fäst  på  litorala 

alger,  såsom  Gorallina  och  Cladophor a-arter  m.  fl.  I  Ishafvet 
bär  den  sporer  åtminstone  under  juli,  augusti  och  september. 

Utbredning.  Hittills  känd  endast  från  polarhafvets  atlan- 
tiska område,  i  hvars  södra  del  den  har  sitt  maximum  af  fre- 

qvens. Dess  nordligaste  fyndort  är  Oxfjord  i  Finmarken  vid 

Altensfjordens  mynning,  ungefär  Lat.  N.  70°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och  ym- 
nig, Finmarken,  vid  Öxfjord,  lokal,  sparsam. 

Chantransia  Virgatula  (Harv.)  Thur. 

in  Le  Jol.  List.  Alg.  Cherb.  p.  106.  Callithamnion  virgatulum  Harv.  in 
Hook.  Brit.  Fl.  2,  p.  349. 

f.  Farlowii  nob. 

Descr.    Trentepohlia  virgatula  Farl.  New.  Engl.  Alg.  p.  109. 
Fig.  »  »  »  t.  10.  fig.  3. 

Anmärkning  vid  artbestämningen.  I  framställningen  af  släg- 
tet  Ghantransias  hafsarter  råder  mycken  förvirring.  Nästan 
h varje  författare  afviker  från  de  öfriga  i  uppfattningen  af  de 
särskilda  arterna  och  synonymiken  är  derför  i  högsta  grad 

intrasslad.  I  Norska  polarhafvet  finnes  det  utom  de  båda  förut- 
nämnda två  andra  Chantransia-s.Ytei,  af  hvilka  den  ena  utan 

tvifvel  är  identisk  med  den,  hvilken  Farlow  på  angifvet 
ställe    afbildat    och    benämnt    Tr.    virgatula  Harv.,  den  andra 
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åter  med  den,  hvilken  Areschoug  i  sitt  exsiccatverk  utde- 
lat under  namn  Trentepohlia  secundata  Lyngb.  Hvad  den 

första  af  dessa  angår,  så  citerar  Far  lo  w  Trentepohlia  virgatula 
Har  v.  Phyc.  Brit.  tafl.  313  såsom  identisk  med  sin  art.  Att 
detta  sker  med  full  befogenhet,  måste  jag  anse  tvifvelaktigt, 
för  så  vidt  man  får  antaga,  att  såväl  Harveys  som  Farlows 

figurer  äro  naturtrogna.  De  båda  bilderna  äro  hvarandra  myc- 
ket olika  och  ge  gerna  det  intryck,  att  de  båda  författarne  un- 
der samma  namn  förstå  två  till  arten  skilda  alger.  Möjligt 

är  emellertid,  att  Ch.  virgatula  varierar  mycket  och  att  den 
växt,  Farlow  afbildat,  genom  mellanformer  sammanhänger 
med  den  af  Harvey  under  namn  Callithamnion  virgatulum 

ursprungligen  beskrifna  arten.  Tillsvidare  nödgas  jag  antaga 
detta  och  betecknar  derför  den  växt,  jag  åsyftar,  med  den 

angifna  namnkombinationen. 

Lefnadsförhållanden.  Af  denna  växt  har  jag  endast  lyckats 
erhålla  ett  mycket  ringa  antal  exemplar.  De  växte  på  skyddad 

kust  i  klipphålor  inom  litoral-regionen,  fästa  på  Cladophora 
gracilis.  De  af  dem,  som  insamlades  i  september  månad,  voro 

sporbärande. 

Utbredning.  Endast  känd  från  polarhafvets  atlantiska  flor- 
område. Den  nordligaste  fyndorten  är  för  denna  art  den- 

samma som  för  föregående,  d.  v.  s.  Oxfjord. 

Fyndorter:  Norska  polarhaf vet :  Tromsö  och  Oxfjord,  på  båda 
ställena  mycket  sällsynt. 

Chantransia  Secundata  (Lyngb.)  Thur. 

in  Le  Jol.  List.  Alg.  Cherb.  p.  106.  Callitharanion  Daviesii  /?  secundatuni 
Lyngb.  Hy  dr.  Dan.  p.  129. 
Exsicc.    Trentepohlia  secundata  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  84. 

Syn.    Chantransia  secundata  Kjellm.  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  15. 
»  »  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  16. 

Anmärkning  vid  arten.  Den  växt,  jag  här  åsyftar,  är  iden- 
tisk med  den  af  Areschoug  anf.  st.  utdelade.  H varken 

Lyngbyes  ej  heller  J.  G,  Agardhs  ej  ens  Areschougs 
beskrifningar  och  diagnoser  af  Chantransia  (Callithamnion) 
secundata  träffa  synnerligen  väl  in  på  denna  och  det  synes 

mig  tvifvelaktigt,  om  den  verkligen  är  identisk  med  Lyng- 
byes Callithamnion  Daviesii  p  secundatuni.  Denna  uppfattas  af 

olika    författare  olika    och    Lyngbyes    korta  beskrifning  och 
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ofullständiga    figur   kan    också    ge    anledning   till    olika    tolk- 

ningar 1. 
Jag  skall  framdeles,  då  jag  är  i  tillfälle  att  undersöka  lef- 

vande  exemplar,  lemna  en  beskrifning  af  den  skandinaviska 
Chantransia  secunäata.  Torkade  exemplar  egna  sig  icke  väl  till 
närmare  undersökning. 

Lefnadssätt.  Vid  Norges  kust  är  växten  litoral,  växande 

företrädesvis  på  Porphyra  laciniata.  Vid  Novaja  Semljas  vest- 
kust  har  jag  funnit  den  inom  den  sublitorala  regionen,  fäst 

på  Odonthalia  äentata.  Under  juli  och  augusti  är  den  i  polar-, 
hafvet  anträffad  med   sporer. 

Utbredning.  Tillhör  polarhafvets  både  atlantiska  och  ark- 
tiska område,  men  har  ringa  utbredning  inom  det  senare.  Icke 

heller  inom  det  förra  synes  den  förekomma  allmännare  spridd 
eller  vara  synnerligen  ymnig.  Dess.  nordligaste  förekomstort 

är  Rogatschewbay  vid  Novaja  Semljas  vestkust,  Lat.  N.  71°  23'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  temligen  allmän. 
MurmansJca  hafvet:  Rogatschewbay,  sällsynt. 

Fam.  Delesseriacese  J.  G.  A  g. 

Epicr.  p.  444.     Cfr.  Alg.  med.  p.  155. 

Gen.  Delesseria  (Lam  o  ur.)  J.  G.   A  g. 

Epicr.  p.  477;  Lamour.  Ess.  p.  122;  ex  parte. 

Delesseeia  Rostkata  (Lyngb.)  J.  G.  A  g. 

Spec.  Alg.  2,  p.  685.  Gigartina  purpurascens  y  rostrata  Lyngb.  Hydr. 
Dan.  p.  46. 

Descr.    Delesseria  rostrata  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  685. 

Fig.       Gigartina  purpurascens  /  rostrata  Lyngb.  1.  c.  t.  12  B. 

Syn.     Gigartina  Fabriciana  Lyngb.  1.  c.  p.  48,  t.  11  D.  Cfr.  J.  G.  Ag.  1.  c. 

p.  698. 

Lefnadsförhållanden.  I  den  Köpenhamns  museum  tillhöriga 
samlingen  af  alger  från  Grönland  finnas  några  exemplar,  hvilka 

bära    sporocarpier    och    tetrasporangier.     Enligt    uppgift  af  J. 

1  Farlows  Trentepohlia  virgatula  var.  secunäata,  New.  Engl.  Alg,  sid. 

109,  är  antagligen  icke  Callithamnion  Daviesii  fi  secundatum  Lyngb.  utan 
C.  luxurians  J.  G.  Ag,  Kutz.,  Trentepohlia  virgatula  Are  sch. 
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Vahl  på  den  vidfogade  etiketten  äro  de  insamlade  i  mars 
månad  och  funna  fästa  »ad  saxa  maritima».  Om  artens  lef- 

nadssätt  i  öfrigt  har  jag  mig  ingenting  bekant. 

Utbredning.  Känd  endast  från  Baffinsbay,  utefter  Grön- 
lands  syd-  och  vestkust. 

Fyndorter:  Baffinsbay:  Julianeshaab,  Lat.  N.  60°  35',  ar- 
tens enda  säkert  uppgifna  fyndort.  I  den  nämnda  Grönländ- 

ska samlingen  finnes  ett  exemplar  af  den  växt,  Lyngbye  kal- 
lar Gigartina  Fabriciana  och  hvilken  jag  trott  mig  kunna  iden- 

tifiera med  B.  rostrata.  Enligt  den  vidfogade  etiketten  är  den 
tagen  af  J.  Vahl  vid  Nenese  på  Grönland. 

I  en  samling  alger,  hopbragt  af  den  Herrnhutska  missio- 
nen, hvilka  jag  genom  prof.  Th.  M.  Fries  godhetsfulla  bemed- 

ling  fått  tillfälle  att  se,  funnos  några  individ  af  B.  rostrata. 

Någon  bestämd  fyndort,  fans  ej  för  dem  angifven.  Emeller- 
tid är  det  antagligast,  att  de  insamlats  vid  Grönlands  vestkust. 

Möjligt  är  dock,  att  de  förskrifva  sig  från  Labrador. 

Delesseria  B^erii  Rupr. 

Alg.  Och.  p.  239. 
Descr.    Delesseria  Beerii  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  685. 

Kjellm.  Spetsb.  Thall.  1,  p.  12. 

Syn.    Delesseria  Bserii  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  3;  Till.  p.  11. 
»  »      Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  31. 
»  »      Kjellm.  1.  c;  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  13. 
»  »      Kupr.  1.  c. 

Fucas  clavellosus  Scoresby,  Account  1,  p.  132  (?) 
»       forsan  nova  spec.  prope  alatum?  R.  Br.  in  Scoresby,  1.  c.  1, 

App.  5. Ehodymenia  Bserii  Post.  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II. 
»       Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  74. 

Anmärkning  vid  synonymiken.  Om  de  båda  synonymerna 

från  algförteckningarna  i  Scoresby  (Account)  verkligen  gälla 

den  ifrågavarande  växten,  kan  nu  mera  icke  med  säkerhet  af- 

göras.     Omöjligt  synes  det  mig  icke1. 
Anmärkning  vid  arten.  Gruppen  Cryptoneura  inom  slägtet 

Delesseria  omfattar  utom  den  säkert  fristående  B.  Jiirgensii 

fyra  arter,  som  så  nära  likna  hvarandra,  att  helt  visst  många 

1  Jag  vill  härvid  anmärka,  att  utgifvaren  af  B,.  Browns  Vermischte  Schrif- 
ten,  D.  E.  Meyer  begår  en  orättvisa  mot  Scoresby,  då  han  påstår,  att  denna 
icke  angifvit,  att  det  är  R.  Brown,  som  lemnat  den  algförteckning,  hvilken 

är  intagen  i  Appendix  5.  till  Scoresbys  reseverk.  Scoresby  säger  detta  ut- 
tryckligen i  texten  Vol.  1,  p.  148. 
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algologer  skulle  känna  sig  benägna  att  frångå  J.  G.  Agardhs 
uppfattning  och  bestrida  deras  arträtt.  De  är  o  B.  Bcerii,  B. 
angustissima,  den  förut  nämnda  B.  rostrata  och  B.  corymbosa. 

Efter  den  granskning  af  dessa  i  samlingar  mycket  sparsamma 
arter,  som  jag  kunnat  företaga,  måste  jag  visserligen  inrymma, 
att  de  stå  hvarandra  nära  och  dessutom  sluta  sig  till  B.  alata, 
men  emellan  dem  finnas  dock  såväl  med  hänsyn  till  struktur 

som  bålens  förgrening  och  platsen  för  de  reproduktiva  orga- 

nens utbildning  olikheter,  hvilka  synas  vara  konstanta.  Jag- 
anser  mig  derför  böra  omfatta  J.  G.  Agardhs  åsigt,  att  de 
nämnda  växterna  äro  så  starkt  differentierade  från  hvar- 

andra, att  de  böra  uppfattas  såsom  skilda  arter,  hvilka  antag- 
ligen för  ej  lång  tid  tillbaka  utgått  från  en  eller  tvänne  grund- 

former. 

LefnadsförhåUanden.  D.  Bcerii  är  i  Ishafvet  en  sublitoral, 

inom  Lammane-formationen  förekommande  alg,  hvilken  synes 

föredraga  öppen  -kust  framför  det  inre  af  djupa  fjordar  och 
andra  skyddade  ställen.  Den  är  mestadels  fäst  på  andra 

alger,  särskildt  Laminarieemas  rhiziner.  Vid  Spetsbergens  nord- 
kust har  jag  funnit  den  i  full  utveckling  under  midten  af  fe- 

bruari månad.  Exemplar  med  sporocarpier  funnos  vid  No  vaja 
Semljas  vestkust  under  juni  och  juli,  vid  Spetsbergen  under 
augusti,  exemplar  med  tetrasporangier  på  båda  ställena  under 
juli  månad.  Efter  sporutvecklingen,  hvilken  står  tillsamman 

med  upplösning  af  en  del  af  grenarna,  inträder  en  kraftig  ve- 
getativ nybildning,  hvarvid  en  mängd  af  de  nya  grensystemen 

utvecklas  i  grenvecken. 

Utbredning.  Arten  är  känd  endast  från  polarhafvets  arktiska 

florområde,  inom  hvilket  den  har  en  temligen  inskränkt  ut- 
bredning. Den  är  nämligen  funnen  endast  i  östra  delen  af 

Grönlandshafvet,  i  Murmanska  och  Hvita  hafvet.  Maximum 

af  freqvens  synes  den  hafva  i  Hvita  hafvet  och  östra  delen  af 
Murmanska  hafvet.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Mosselbay  vid 

Spetsbergens  nordkust,  N.  Lat.  79°  53'. 
Fyndorter:  Grönlandshafvet:  Spetsbergens  nord-  och  vest- 

kust, temligen  allmän,  men  ej  ymnig. 
Murmanska  hafvet:  nerestades  vid  Ryska  Lappmarkens  och 

Cisuralska  Samojedlandets  kust,  ön  Kolgujew,  vestkusten  af 
Novaja  Semlja  från  Matotschkin  Schar  till  N.  Gusinnoi  Kap, 

vid  senare  kuststräckan  ymnigare  och  yppigare  än  vid  Spets- 
bergen. 

Hvita  hafvet:  temligen  allmän  och  ymnig. 

^Ml 
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Delesseria  Corymbosa  J.  G.  Ag. 

Spec.  Alg.  2,  p.  684. 
Descr.   Delesseria  corymbosa  J.  G.  Ag.  1.  c. 

Fig.  »  »  tab.  nostra  10,  fig.  3. 

Syn.     Delesseria  angustissima  Croall,  Fl.  Disc.  p.  459  (?) 

LefnadsfÖrhåU  anden.  Synes  tillhöra  den  sublitorala  regio- 
nen och  Lammane-forrnationen.  Såsom  stöd  härför  kan  jag 

åberopa  en  påskrift  på  en  etikett  af  J.  Vahl:  »In  stipitibus 
Laminarise  saccharinse». 

Utbredning.  Känd  endast  från  Baffinsbay.  Endast  en 
Fyndort  är  fullt  säker,  nämligen  Godthaab  vid  Grönlands 

vestkust.  Om  dock,  såsom  synes  mig  antagligast,  CroallsD. 

angustissima  är  denna  art,  är  den  också  uppgifven  för  Jakobs- 
havn,  hvilken  senare  fyndort  då  är  artens  hittills  kända  nord- 

ligaste förekomstort,  ungefär  69°  15'  N.  Lat. 

Delesseria  Angustissima  (Tum.)  Griff. 

in  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  83.  Fucus  alatus  y  angustissirnus  Turn.  Hist. 
Fuc.  3,  p.  60. 

Descr.    Delesseria  angustissima  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  686. 

Fig.  ■»  »  Harv.  Phyc.  Brit.  1.  c. 

Syn.     Delesseria  alata  var.  angustissima  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  14. 

Anmärkning  vid  artbestämningen.  Några  från  polarhafvet 
stammande  exemplar  af  denna  art  har  jag  ej  sett.  Sjelf  har 

jag  aldrig  träffat  den  der  och  det  är  på  Kl e ens  uppgift,  att 
den  förekommer  i  Nordlanden,  som  den  här  upptages.  Kleens 

samlingar  innehålla  ej  några  exemplar  af  arten,  men  i  sin  för- 
teckning öfver  Nordlandens  alger  säger  han  bestämdt,  att  D. 

angustissima  Harv.  Phyc.  Brit.  tan.  83  der  fans  allmän.  Jag  har 
intet  skäl  att  förmoda,  att  Kleens  uppgift  icke  skulle  grunda 

sig  på  noggranna  jemförelser  och  då  arten  förekommer  vid 

Skottland  och  Orkneyöarna,  är  dess  förekomst  vicl  Nordlan- 
den högst  antaglig. 

LefnadsförhåUanden.    Litoral,  fäst  på  stenar  under  Fucaceer. 

Utbredning.  Känd  endast  från  polarhafvets  atlantiska  flor- 
område,  i  hvars  södra  del  den,  enligt  Kleens  uppgifter,  är 
allmänt  spridd. 

Fyndort:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  allmän  och  ymnig. 

Delesseria  Alata  (Huds.)  Lamour. 

Ess.  p.  124.     Fucus  alatus  Huds.  Fl.  Angl.  p.  578. 

HH 
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Descr.    Delesseria  alata  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  483. 

Mg.  »    *  »      Harv.  Phyc.  Brit,  t.  247. 
Exsicc.  »  »       Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  75. 

Syn.     Delesseria  alata  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  292. 
»  »      Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  14. 

Fucus  ålat  as  Gunn.  Fl.  Norv.  2,  p.  91. 
Wg.  Fl.  Lapp.  p.  492. 

LefnadsförhåUanden.  I  Norska  polarhafvets  södra  del  vid 

Nordlanden  växer  den  dels  i  klipphålor  inom  tidvattensom- 
rådet, dels  inom  öfre  delen  af  den  snblitorala  regionen,  vid- 

fäst  sten  eller  vanligast  Laminarieer.  Längre  mot  norr,  vid 
Finmarkens  kust,  håller  den  sig,  enligt  min  erfarenhet,  alltid 
till  litoralregionen  på  öppen  kust  och  bildar  här  jemte  Ftilota 
elegans  en  tät  matta  på  de  branta,  plana  eller  något  urhålkade 
yttersidorna  af  stenar  eller  klipphällar,  täckt  af  massor  af 

OzothaUia  och  andra  Fucaceer.  Här  är  den  förkrympt,  når  säl- 
lan eller  aldrig  mer  än  3 — 5  cm.  i  höjd,  med  en  bredd  af  1 — 2 

mm.,  under  det  den  ännu  i  Nordlanden  blir  mer  än  8  cm.  hög 
och  omkring  4  mm.  bred.  De  exemplar  från  Nordlanden,  som 
finnas  i  Kl e ens  samlingar,  äro  alla  sterila  och  han  nämner 
icke  i  sin  afhandling  om  Nordlandens  algflora,  att  han  sett 

exemplar'  med  något  slags  propagationsorgan.  Sjelf  fann  jag 
i  Finmarken  endast  sterila  exemplar.  Vid  Sveriges  vestra 

kust  bär  växten  tetrasporangier  under  vintermånaderna,  decem- 
ber och  januari,  och  Areschoug  uppger  om  den  »mensibus 

Martii  atque  Aprilis  in  mari  Bahusiensi  fructificans»,  så  att  det 
alltså  är  under  vintern  och  våren,  som  arten  här  utvecklar 

sina  propagationsorgan.  Förmodligen  är  förhållandet  detsamma 
längre  i  norr. 

Utbredning.  Känd  endast  från  polarhafvets  atlantiska  fior- 
område,  der  den  når  sitt  freqvensmaximum  vid  Nordlanden. 

Dess  nordligaste  fyndort  är  Gjesvaar  ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndort:  Norska  polarhaf vet :  Nordlanden,  allmän  och  ymnig, 

Finmarken,  sparsam  och  lokal. 

Delesseria  Montagnei  novum  nomen. 

Delesseria  denticulata  Mont.  Syll.  p.  408.    Cfr.  Ann.  d.  Se.  9,  p.  62. 

Descr.   Hypoglossnm  denticulatum  Kiitz.  Tab.  Phyc.  16,  p.  6. 
Fig.  >■>  »  »  »  »         »   t.  15. 

Syn.    Delesseria  alata  /?  angustifolia  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  8. 

Anmärkning  vid  arten.  I  de  grönländska  algsamlingarna, 

tillhöriga  Köpenhamns  museum,  finnes  en  temligen  stor  myc- 

■^■^^^^H 
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kenhet,  synbarligen  vid  olika  tillfällen  och  af  olika  personer 
samlade  exemplar  af  en  Belesseriq,  hvilken  fått  namnet  IX 
alata.  Somliga  af  dessa  öfverensstämma  mycket  väl  med  den 
citerade  figuren  hos  Ktitzing,  andra  närma  sig  mer  åt  B. 

alata.  Från  denna  senare  afvika  dock  alla  genom  mera  ut- 
spärrade grenar,  h  vilka  vid  basen  aldrig  är  o  så  snedt  urrin- 

vgade  som  hos  nämnda  art  och  i  följd  deraf  äro  mera  regel- 
bundet jemnbreda  eller  utdraget  viggelika  än  hos  denna.  Dess- 

utom-äro  grenarna  alltid  och  framförallt  de  af  sista  ordningen 
tydligt,  stundom  tätt  sågade.  Det  synes  mig  derför  vara  utan 

allt  tvifvel,  att  de  grönländska  exemplaren  icke  äro  att  hän- 
föra till  B.  alata,  utan  tillhöra  B.  denticulata  Mont.,  hvilken 

måste  uppfattas  såsom  en  från  B.  alata  skild  art  och  som  har  sin 

närmaste  sainslägting  i  den  från  Stilla  oceanen  kända  B.  spi- 
nulosa  Rupr.  J.  G.  A  g.,  om  den  icke  rent  af  är  identisk  med 

denna.  Att  draga  några  gränser  mellan  dem  är  svårt.  Mon- 
tagne  har  sjelf  förklarat  sin  art  identisk  med  B.  spinidosa. 
Rupr ec ht  anger  B.  spinulosa  stå  nära  B.  alata  f.  denticulata, 
men  afvika  genom  de  i  kanten  krusiga  bålgrenarnas  ringa  bredd, 
genom  mera  frånstående,  nästan  rätvinkligt  utgående  nedre 
biaxlar,  genom  någon  olikhet  med  hänsyn  till  sidonerverna, 

som  jag  ej  rätt  fattar,  och  genom  något  längre  nedåt  från  axel- 
spetsarna gående  tetrasporutveckling.  Hvad  bålens  bredd  be- 

träffar, så  vexla  de  grönländska  exemplaren  mycket,  från  4 

mm.  till  1,5  a  1  mm.  och  än  mindre,  om,  såsom  synes  mig  an- 
tagligast, B.  alata,  ft  angustifolia  Lyngb.  är  en  smal  form  af 

denna  art.  Bredare  exemplar  från  Grönland  hafva  ofta  tydligt 
krusig  kant.  Grenarna  äro  i  allmänhet  starkt  frånstående  och 

på  åtskilliga  exemplar  af  B.  denticulata  bilda  de  nedre  en  rät 

eller  nästan  rät  vinkel  mot  bufvudaxeln.  Tetrasporutvecklin- 
gen  börjar  och  sträcker  sig  hos  B.  denticulata  längre  ned  än 
hos  B.  alata.     Jfr  Rupr.  Alg.  Och.  sid.  244. 

J.  G.  Agardh  hyser  vissa  betänkligheter  att  identifiera  i). 
spinidosa  och  B.  denticulata,  hufvudsakligen  på  den  grund  att 
den  senare,  såsom  den  blifvit  afbildad  af  Ktitzing,  saknar  de 
mikroskopiska  sidonerver,  hvilka  finnas  hos  B.  spinidosa.  Det 

må  dock  märkas,  dels  att  i  den  diagnos  på  arten,  som  'hos 
Ktitzing  åtföljer  figuren  • — anf.  st.  sid.  6  —  uttryckligen  säges: 
»segmentis  ....  a  costa  ad  margines  venis  obliquis  percursis» 

och  att  sidonerverna  hos  grönländska  exemplar  af  B.  denticu- 
lata alltid  och  särskildt  hos  bredare,  sterila  exemplar  äro  tyd- 
liga vid  mikroskopisk  undersökning,  stundom  t.  o.  m.  synliga 

för  obeväpnadt  öga.    Jag  anser  derför,  att  så  vidt  dessa  begge 
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växter  hittills  äro  kända,  svårligen  någon  gräns  kan  dragas 

dem  emellan.  Beträffande  D.  alata  f.  angustifolia  Lyngb.  in- 
ser jag  tillfullo  det  vanskliga  i  att  efter  några  få  torkade  exem- 

plar afgöra,  hvart  en  så  reducerad  form,  som  denna  är,  rätteligen 
bör  föras.  Det  synes  mig  dock  antagligare,  att  den  tillhör 

D.  denticulata  än  B.  alata,  emedan  den,  såsom  redan  Lyngbye 

riktigt  angifvit,  har  de  öfre  axlarna  tandade  och  grenarna  ut- 
spärrade, lineära,  vid  basen  icke  eller  mycket  obetydligt  snedt 

inringade. 
För  att  skilja  den  här  ifrågavarande  växten,  B.  denticulata 

Mont.,  från  B.  denticulata  Har  v.  har  jag  utbytt  namnet  den- 
ticulata mot  Montagnei. 

Lefnadsförliållanden.  Härom  känner  jag  föga.  Enligt  på- 

skriften på  etiketter  vidfogade  en  del  af  de  exemplar,  jag  un- 
dersökt, växer  arten  inom  sublitoralregionen,  fäst  på  Lamina- 

rier.  Åtskilliga  exemplar  bära  reproduktionsorgan.  Vid  hvil- 
ken  tid  dessa  insamlats,  känner  jag  icke. 

Utbredning.  Tillhör  Baffinsbay,  der  den  synes  vara  rätt 

allmän.  Dess  nordligaste  säkert  kända  förekomstort  är  God- 

havn,  69°  15'  Lat.  N. 
Fyndorter:  Baffinsbay:  Grönlands  v  estkust,  såsom  vid  fjor- 
den Tessarmiut,  vid  Godthaab  och  Godhavn. 

Delesseria  Sinuosa  (Good.  et  Woodw.)  Lam  o  ur. 

Ess.  p.  124.    Fucus  sinuosus  Good.  et  Woodw.  Linn.  Träns  3,  p.  111. 

/.  typica, 
Descr.  Delesseria  sinuosa  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  691. 
Flg.  »  >        Harv.  Phyc.  Brit.  t.  259. 

/.  quercifolia  Turn. 
Hist.  Fnc.  I,  p.  74. 

Descr.    Fucus  sinuosus  y.  quercifolius  Turn  1.  c. 
Exsicc.  Delesseria  sinuosa  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  74. 

/.  lingidata  Ag. 

Spec.  Alg.  1,  p.  175. 
Descr.  Delesseria  sinuosa  y.  lingulata  Ag.  1.  c. 

Fig.      Phycodrys  sinuosa  Kiitz.,  Tab.  Phyc.  16,  t.  20,  lig.  e— f. 

Syn.  Delesseria  sinuosa  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  291. 
»  >        var.  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  3;Bidr.  p.  11. 
>  »        Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  142. 

Eaton.  List,  p.  44. 

*  ->        Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  30. 
Harv.  Fl.  West-Esk.  p.  49. 
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Syn.  Delesseria  sinuosa  Kjellm.    Vinteralgv.    p.   64;   Spetsb.  Thall.    1,  p. 
10;    Algenv.  Murm.  Meer.  p.  12;  Kariska  haf- 
vets  algv.  p.  20. 

»         Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  14. 
Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  74. 
Post,  et  Kupr.  111.  Alg.  p.  II. 

»         Schrenk,  Ural.  Eeise  2,  p.  547. 
»  »         Wittr.  in  Heugl.  Eeise  3,  p.  284. 

Fucus  Quercus         Pall.  Sib.  Eeise  3,  p.  34.(?) 
»       rubens  Gunn.  Fl.  Norv.  2,  p.  69. 
»        sinuatus         E.  Br.  in  Scoresby,  Account  1,  App.  5. 
»     .  sinuosus         Scoresby,  Account  2,  p.  131. 
»  *  /.  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  491. 

Phycodrys  sinuosa  Zeller,  Zweite  d.  Polarf.  2,  p.  86. 

Anmärkning-  rörande  artens polarhafsformer.  Delesseria  sinuosa 
är  en  af  polarhafvets  vanligaste  alger  och  uppträder  under 
rätt  många  variationer,  hvilka  jag  dock  anser  kunna  ordnas 
under  de  tre  ofvan  anförda,  sedan  gammalt  urskilda  formerna. 

Jag  har  nämligen  blifvit  öfvertygad  om,  att  den  form,  h vilken 
jag  förr  kallat  f.  angusta,  är  att  hänföra  till/,  lingulata  Kg.  Den 
vanligaste  af  dessa  former  är  de  äldre  författarnes  D.  sinuosa. 
Den  når  i  vissa  delar  af  Ishafvet  en  betydlig  storlek  och  är 

utan  tvifvel  att  räkna  bland  detta  hafs  praktfullaste  alger. 
Jag  har  sett  exemplar,  som  voro  mer  än  30  cm.  långa,  med 

bladlika  grenar  af  ända  till  18  cm.  i  längd  och  3 — 4  cm.  i  bredd. 
Mindre  vanlig  är  en  form,  som  står  närmast,  ehuru  den  aldrig 

fullt  öfverensstämmer  med  den  i  Skagerack  vanliga  /.  querci- 
folia.  Vanligare  är  deremot  /.  lingulata,  hvilken,  då  den  är  som 

skarpast  utpräglad,  högst  betydligt  afviker  från  de  öfriga  for- 
merna, med  hvilka  den  dock  genom  mellanformer  är  förbun- 

den. En  sådan  synnerligen  vacker  och  karakteristisk  öfver- 
gångsform  till  /.  tijpica  är  den  varietet,  hvilken  Kleen  om- 

nämner från  Nordlanden.  Andra  dylika  mellanformer,  som  jag 
tagit  annorstädes  i  Ishafvet,  likna  så  nära  den  figur  Kiitzing 
i  Tab.  Phyc.  16.  tan.  14  lemnar  af  D.  Lyallii,  att  man  habituelt 
icke  skulle  kunna  skilja  dem  från  denna  art.  Temligen  ofta 

har  jag  träffat  exemplar  af  /.  lingulata  med  några,  de  flesta 

eller  alla  grenarna  af  sista  eller  näst  sista  ordningen  tråd- 
smala, ända  till  3 — 4  cm.  långa.  An  äro  dessa  grenar  trinda 

efter  hela  sin  längd,  än  i  spetsen  plattade.  Särdeles  utmärkta 
i  detta  afseende  äro  några  exemplar,  samlade  på  Spetsbergen, 
liggande  lösa  på  lerbotten.  Dylika  exemplar  omtalar  Har  vev 
från  Storbritanniens  kuster;  jfr  anf.  st.  Afven  den  typiska 

formen  har  stundom  dylika,  ehuru  kortare  grenar  af  sista  ord- 
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Lef nåds  förhållanden.  Växten  är  öfverallt  i  polarhafvet  sub- 
litoral  eller  elitoral.  Vanligast  förekommer  den  på  10— 20  fam- 

nars djup,  stundom  dock  på  grundare  vatten,  l1/*— 2  famnar,  eller 
på  mycket  stort  djup.  Vid  Spetsbergen  har  den  upphemtats 
med  bottenskrapor  fullt  frisk  från  85  famnars  djup.  Då  den 
växer  på  grundare  vatten  tillhör  den  Zamwane-formationen, 

på  djupare  ställen  förekommer  den  mest  i  sällskap  med  Odon- 
thalia  dentata,  Polysiplionia  arctica,  Fhyllophora  interrupta,  Ptilota 
pectinata  jämte  några  andra.  Den  föredrar  öppen  kust  och 

fast  bergbotten,  men  anträffas  också  i  det  inre  af  djupa  fjor- 
dar och  på  grus-,  skal-  och  LitJiothamnion-botten. 
Under  förra  delen  af  vintern  fans  det  vid  Spetsbergens 

nordkust  uteslutande  äldre  exemplar,  men  från  början  af  ja- 
nuari och  sedan  allt  framgent  voro  unga  individ  vanliga.  De 

förra  hade  bålens  lösare  delar  mer  eller  mindre  starkt  an- 

gripna och  förstörda,  antagligen  af  djur,  men  voro  dock  allt- 

jemt  stadda  i  utveckling  af  n}Ta,  genom  sin  större  spädhet, 
sin  ljusare  och  klarare  färg  lätt  urskilda  delar.  Äldre  exem- 

plar buro  tetrasporangier  vintern  om,  under  hela  november, 

december,  januari,  februari  och  mars  månader.  De  unga  indi- 
viden utbildade  redan  mycket  tidigt,  då  de  nått  en  längd  af 

6 — 10  cm.,  sporocarpier.  Rikligast  förekommo  sporocarpie- 
exemplar  under  februari,  mars,  april  och  maj.  Äldre  individ 

med  sporocarpier  har  jag  funnit  i  riklig  mängd  vid  Spets- 
bergens kust  i  augusti.  Tetrasporutvecklingen  synes  här  nå 

sitt  maximum  under  november  och  december  och  antagligen 
var  det  ur  tetrasporer  från  denna  tid,  som  de  unga  under 

senare  delen  af  vintern  förekommande  individen  hade  sitt  upp- 
hof.  Tetrasporindivid  träffas  här  dock  äfven  under  somma- 

ren :  juni,  augusti  och  september.  Vid  Nordlanden  synes 
Kleen  funnit  endast  sterila  exemplar.  Vid  Finmarkskusten 

har  jag  samlat  tetrasporexemplar  i  september,  i  Sibiriska  Is- 
hafvet  under  augusti,  i  östra  delen  af  Murmanska  hafvet  tetra- 

sporangie-  och  sporocarpieexemplar  under  juni  och  juli  må- 
nader. Det  vill  häraf  synas,  som  skulle  denna  växt  bära  pro- 

pagationsorgan  af  något  slag  året  om.  Om  artens  förhållande 

vid  Skandinaviens  kust  uppger  Areschoug,  anf.  st.,  .»Martii 
et  Aprilis  mensibus  fructificans » ,  h vartill  kan  läggas,  att  jag 
vid  bohuslänska  kusten  funnit  individ  med  sporocarpier  och 

tetrasporangier  i  slutet  af  december  och  groddplantor  i  början 
af  januari  månad. 

Utbredning.     Arten   förekommer  i  polarhafvets  både  atlan- 
tiska och  arktiska  florområde.     Den  har  en  vidsträckt  utbred- 
er/ ITT.  *-2i 



178  KJELLMAN,  NORRA  ISHAFVETS  ALGFLORA. 

ning  inom  båda.  Sitt  freqvensmaximum  synes  den  äga  i  de 
delar  af  Ishafvet,  som  utbreda  sig  nordost  om  Atlanten.  Dess 

nordligaste    fyndort    är  Spetsbergens  Nordkap,  Lat.  N.  80°  31'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  mycket  allmän 

och  ymnig,  Finmarken,  allmän,  men  icke  synnerligen  ymnig 
såsom  vid  Maasö,  Gjesvaer,  Mageröns  sydkust,  Oxfjord  och 
Talvik. 

Grönlandshafvet:  Spetsbergeris  norra  och  vestra  kust,  all- 
män och  ymnig,   Grönlands  ostkust  på  åtskilliga  ställen. 

Murmanska  hafvet:  vid  R}rska  Lappmarkens,  Cisuralska  Sa- 
mojedlandets  kust,  ön  Kolgujew,  vestkusten  af  No  vaja  Semlja 
och  Waigatsch,  från  Matotschkin  Schar  till  Jugor  Schar,  allmän 
och  ymnig. 

Hvita  hafvet:  allmän  och  ymnig. 

Kariska  hafvet:  Udclebay,  Aktiniaviken,  sparsam,  Kära- 
bugten. 

Sibiriska  Ishafvet:  Kap  Jakan  och  Koljutschinfjordens  myn- 
ning, temligen  allmän,  men  ej  ymnig. 

Amerikanska  Ishafvet:  nordkusten  af  Vest-Eskimåernas  land. 
Baffinsbay:  Grönlands  vestkust  vid  Godhavn  och  Dark 

Head.     Här  synes  arten  vara  sparsam. 
Af  de  anförda  formerna  är  /.  typica  den  allmännaste  och. 

mynigaste.  I  Sibiriska  Ishafvet  förekommer  den  dock  icke,  så, 

vidt  jag  känner,  utan  ersattes  här  af/,  lingidata,  hvilken  dess- 
utom är  känd  från  Grönlands  ostkust,  Spetsbergens  nord-  och 

vestkust,  från  vestkusten  af  Novaja  Semlja  och  Waigatsch  och 

från  Norska  polarhafvet.  Former,  som  sluta  sig  närmast/,  qaer- 
cifolia,  har  jag  sett  vid  Spetsbergens  och  Novaja  Semljas  vest- 

kust.   Wah lenberg  omnämner  denna  form  från  Nordlanden. 

Gen.  Nitophyllum  (Gr  ev.)  J.  G.  A  g. 

Epicr.  p.  446;  Grev.  Alg.  Brit.  p.  77;  lim.  mut. 

Nitophyllum  Punctatum  (Stackh.)  Grev. 
Alg.  Brit.  p.  79.  Ulva  punctata  Stackh.  Linn.  Träns.  3,  p.  236. 

Descr.  Nitophyllum  punctatum  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  659. 

Anmärkning  vid  artbestämningen.  I  den  Köpenhamns  mu- 
seum tillhöriga  algsamlingen  från  Grönland  finnas  ett  par 

sterila,  fragmentariska  exemplar  af  en  Nitophyllum,  som  enligt 
den  vidfogade  etiketten  skola  vara  tagna  af  Wormskiold 
vid  Grönlands  kust.  Att  till  arten  säkert  bestämma  dem  för- 

mår jag   icke,    men   då  de  med  hänsyn  till  struktur  likna  N. 
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punctatum  och  habituelt  öfverensstämma  med  den  växt,  hvil- 
ken  Klitzing  (Tab.  Phyc.  16  tafl.  35)  afbildar  under  namn  Ag- 
laophyUum  delicatiäum,  som  åter  af  J.  G.  Agardh  (Epicr.  sid.  448) 
dragés  under  N  punctatum  a  océllatum,  har  jag  ansett  mig 
kunna  och  böra  benämna  dem  N  punctatum* 

LefnadsförhåUanden  okända. 

Utbredning  och  fyndorter.  Härom  är  endast  kändt,  hvad 
jag  förut  meddelat. 

Fam.  Hildbrandtiacese  Hauck. 

Meeresalg.  p.  13. 

Gen.  Hildbrandtia  Nar  do. 

Isis  1834,  p.  675. 

Hildbrandtia  Rosea  Kiitz. 
Phyc.  gener.  p.  384. 

Descr.  Hildbrandtia  rosea  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  379. 
Fig.  ».  >      Kiitz.  Tab.  Phyc.  19  t.  91. 
Exsicc.  »  »      Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  159. 

Syn.    Hildbrandtia  rosea  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  23. 
»  »       Kjellm.    Spetsb.  Thall.  1,  p.  4;  Algenv.  Murm. 

Meer.  p.  8. 

»  »       Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  12. 

LefnadsförhåUanden.  Bekläder  smärre  stenar  än  ensam 
än  tillsammans  med  andra  alger,  bland  dessa  ofta  Lithoderma 

fatiscens.  Vid  Norges  kust  förekommer  den  inom  litoralregio- 
nen,  i  andra  delar  af  polarhafvet  har  jag  träffat  den  inom 

det  sublitorala  området  på  5 — 10  famnars  djup,  oftast  tillhö- 
rande Z#7aof/erm«- formationen.  Den  uppträder  såväl  på  öppen 

som  skyddad  kust.  Exemplar  med  sporer  äro  tagna  i  polar- 
hafvet i  slutet  af  juni,  vid  No  vaja  Semljas  vestkust,  och  i  mid- 

ten  af  augusti,  vid  Finmarken. 
Utbredning.  Finnes  i  polarhafvets  såväl  atlantiska  som 

arktiska  fiorområde,  men  har  ringa  utbredning  inom  det  se- 
nare. Maximum  af  freqvens  når  den  i  Norska  polarhafvets 

södra  del.  Dess  nordligaste  fyndort  är  nordvestkusten  af  Spets- 

bergen omkring  Lat.  N.  79°  45'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och  ym- 
nig, Finmarken  vid  Maasö,  Gjesvser  och  Talvik,  temligen  lokal 

och  sparsam. 

GrönJandshafvet :  Spetsbergens  vestkust,  lokal  och  sparsam. 
Hvita  hafvet:  sällsynt.  (?) 
Murmansha  hafvet:  lokal  och  sparsam. 
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Fam.  Squamariaceee  (Zanard.)  Hauck. 

Meeresalg.  p.  13;  Zanard.  Synops.  p.  133,  sec;  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  485; 
lim.  mut. 

Gen.  Peyssonnelia  Dcsne. 
Pl.  Arab.  p.  168;  Glass.  p.  114. 

Peyssonnelia  Dubyi  Crouan. 
Ann.  d.  Se.  p.  368. 

Descr.  Peyssonnelia  Dubyi  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  384. 

Fig.  »  »       Harv.  Phyc.  Brit,  t,  71. 
Syn.  Peyssonnelia  Dubyi  Dickie,  Alg.  Sutherl.  1.  p.  142. 

»  .  »       Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  15. 

LefnadsförhåUanden.  Vid  Norges  polarliafskust  funnen  på 

mycket  djupt  vatten  utomskärs.  Under  senare  delen  af  som- 
maren är  den  här  steril.  Vid  bohuslänska  kusten  utbildar 

den  reproduktionsorgan  i  riklig  mängd  under  vintern.  I  Baf- 
finsbay  är  den  enligt  Dickie  tagen  på  12 — 15  famnars  djup, 
vidfäst  sten. 

Utbredning.  Växten  är  känd  från  södra  delen  af  Norska 

polarhafvet  och  från  Baffinsba}r.  Dess  nordligaste  fyndort  är 

Kap  Adair  vid  ostkusten  af  Baffins  land,  ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  spridd  och  tem- 

ligen  sparsam. 
Baffinsbay:  Kap  Adair. 

Gen.  Petrocelis  J.  G.  Ag. 
Spec.  Alg.  2,  p.  489. 

Petrocelis  Middendorffi  (Rupr.)  nob. 
Cruoria  Middendorffi  Eupr.  Alg.  Och.  p.  329. 

Descr.  Cruoria  Middendorffi  Rupr.  1.  c.  sub  Cruoria  pellita. 

Fig.  »        pellita  »  »      t.  18,  fig.  a — b. 

Anmärkning  vid  arten.  Vid  Finmarkens  kust  har  jag  fun- 

nit en  Petrocelis-B.Tt,  som  mycket  väl  öfverensstämmer  med 
den  från  Ochotska  hafvet,  hvilken  Ruprecht  på  anf.  st.  be- 
skrifver  och  af  bildar.  Han  jemför  den  och  detta  fullt  befo- 
gadt  med  Cruoria  pellita  Harv.  Phyc.  Brit.  tan.  117,  men  anger, 

att  den  ochotska  växten  i  åtskilligt  afviker  från  den  engel- 
ska. Detta  stämmer  väl  med  mina  iakttagelser.  De  olik- 

heter, som  finnas  mellan  den  engelskt-franska  Petrocelis  cruenta 
och    Ruprechts    Cruoria  Middendorffi,  är  o  enligt  mitt  för  me- 
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nande  så  betydliga,  att  dessa  växter  böra  anses  såsom  skilda 
arter.  Liksom  den  ochotska  växten  skiljer  sig  den  af  mig  vid 

Finmarkskusten  funna  från  den  sydligare  Petrocelis  cruenta  ge- 
nom ett  kraftigare  utbildadt  basalt  lager,  genom  ofta  greniga 

vertikala  cellrader  och  framför  allt  genom  tetrasporangiernas 
olika  form  och  plats.  Hos  P.  cruenta  utbildas  dessa  ofvan  de 
vertikala  cellradernas  midt.  Jfr  Le  Jol.  Liste  Alg.  Cherb.  tafl. 
3  och  Ruprecht  anf.  st. 

Lefnadsförhållanden.  I  polarhafvet  funnen  växande  på  klip- 
por och  stenar  inom  tidvattensområdet  på  öppen  kust.  I  sep- 

tember bär  den  här  unga,  i  utveckling  stadda  tetrasporangier. 

Utbredning.  I  polarhafvet  känd  endast  från  Norges  nord- 
kust.    Dess  enda  säkra 

Fyndort  är  Öxfjorcl  vid  Altenfjordens  mynning. 

Petrocelis  Cruenta  J.  G.  Ag. 

Spec.  Alg.  2,  p.  490. 

Descr.   Petrocelis  cruenta  J.  G.  Ag.  1.  c. 

Fig.  >  »        Thur.  in  Le  Jol.  Liste  Alg.  Cherb.  t.  3,  fig.  3—4. 

Syn.    Petrocelis  cruenta  Kleen,  Norell.  Alg.  p.  14. 

Anmärkning  vid  artbestämningen.  I  Kleens  samlingar  från 
Nordlanden  finnas  några  mikroskopiska  preparat  af  den  växt 

i  sterilt  tillstånd,  h vilken  denne  algolog  i  sin  förteckning  öf- 
ver  Nordlandens  alger  benämner  Petrocelis  cruenta.  Af  dessa 

synes  mig  framgå,  att  detta  verkligen  är  en  annan  Petrocelis- 
art  än  den  vid  Finmarkskusten  förekommande  P.  Middendorffi, 

men  deremot  kan  jag  på  grund  af  dem  ej  med  bestämdhet 

afgöra,  om  den  Nordlandska  växten  är  identisk  med  den  vid 

Englands  och  Frankrikes  kuster  förekommande  P.  cruenta  eller 

med  den  vid  Sveriges  vestra  kust  vanliga  P.  Buprechtii,  På 
sterila  exemplar  kan  detta  icke  afgöra s.  Jag  anser  mig  derför 
böra  hålla  fast  vid  Kleens  bestämning. 

Lefnadsförhållanden.  Enligt  Kleen  växer  den  här  ifråga- 

varande algen  på  klipphällar  inom  tidvattensområdet  såväl  på 

öppen  kust  som  i  det  inre  af  fjordar.  Från  Ishafvet  äro  en- 

dast sterila  exemplar  kända;  den  samlades  här  under  som- maren. 

Utbredning.  Känd  endast  från  polarhafvets  atlantiska  flor- område och  från  dess  södra  del. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och  ymnig. 
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Gen.  Cruoria  (Fr.)  J.  G.  A  g. 

Spec.  Alg.  2,  p.  490;  Fr.  Fl.  Scan.  p.  316;  lim.  mut. 

Cruoria  Pellita  (Lyngb.)  Fr. 
1.  c.  p.  317.   Chsetophora  pellita  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  193. 

Descr.    Cruoria  pellita  J.  G.  A  g.  1.  c.  p.  491. 
Mg.  »  »        Thur.  in  Le  Jol.  Liste  Alg.  Cherb.  t.  4. 
Exsicc.        »  »       Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  309. 

Lefnadsförhållanden.  Är  liksom  föregående  åtminstone  i 
Norska  polarhafvet  en  litoral  alg,  växande  på  sten.  Endast 

sterila  exemplar  äro  kända.  Dessa  insamlades  under  somma- 
ren. Antagligen  utbildar  växten  här  liksom  vid  Sveriges  vestra 

kust  reproduktionsorgan  under  vintern.  Om  växtens  lefnads- 
sätt  i  Baffinsbay  känner  jag  intet. 

Utbredning.  Tillhör  polarhafvets  både  atlantiska  och  ark- 
tiska florområde,  men  har  ringa  utbredning  inom  båda.  Huru 

långt  mot  norr  den  går,  kan  af  föreliggande  uppgifter  ej  af- 

göras. Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  allmänt  spridd, 
men  sparsam. 

Baffinsbay:  vid  Grönlands  vestkust  enligt  exemplar  i  Svenska 
Riksmuseum  hemförda  af  prof.  Th.  M.  Fries. 

Gen.  Haemescharia  nob. 

Frondes  depresso-heniisphaericse  in  crustarn  mucosam  confluentes,  duo- 
bus  stratis  contextae,  inferiore  tenni  filis1  decumbentibus,  superiore  filis  verti- 
calibus  muco  uberiore  laxius  conjunctis  constante.  Fila  verticalia  triplicis 

generis:  l:o  longioria  et  tenuiora  vegetativa,  2:o  longiora  et  tenuiora  tricho- 
gynas  vulgo  plures  portantia,  3.0  breviora  et  crassiora  partes  definitas  fron- 
dis  formantia,  quorum  articuli,  foecundatione  peracta,  singuli  sporam  singu- 
lain  generant, 

H^MESCHARIA    POLYGYNA   liob. 

H.  frondibus  minutis,  purpureo-sanguineis. 
Tab.  11. 

Beshrifning.  Växten  bildar  små,  nedtryckt  halfklotformiga 
slemmiga  massor,  hvilka  sammanflyta  med  hvarandra  till  en 
krusta,  omkring  1  cm.  i  diameter.  Den  består  af  ett  basalt 
horisontalt,  svagt  utveckladt  lager,  sammansatt  af  bredvid 
hvarandra  utbredda,  af  slem  sammanhållna  celltrådar  och  ett 

från    detta    utgående    förtjockningslager    af   vertikala,    genom 

■M 
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ymnigt  slem  sammanhållna,  men  lätt  från  hvarandra  vid  press- 
ning skilj  bara  cellrader.  Dessa  äro  oftast  enkla  och  i  olika 

delar  af  bålen  olika.  Somliga  äro  jemförelsevis  långa  (omkr. 

250  ju.)  och  smala  (6—8  ju.)  bildade  af  talrika,  15—20,  cylin- 
driska celler,  hvilka  äro  ända  till  dubbelt  så  långa  som  tjocka. 

Dessa  håller  jag  för  att  vara  vegetativa  cellrader  (fig.  1,  3).  I 
andra  delar  af  bålen  har  jag  funnit  fiere  af  de  vertikala  cell- 

raderna hafva  det  utseende,  som  fig.  7  och  8  angifva.  Från 
toppcellen  eller  från  ledcellerna  utgår  en,  stundom  till  och  .med 

från  samma  ledcell  två  hårlika  bildningar.  Dessa  bildningar 
likna  så  mycket  triehogyner,  att  jag  ansett  mig  böra  fatta  dem 
såsom  sådana.  Åter  andra  delar  af  bålen,  som  kunna  äga  ett 

jemförelsevis  ej  ringa  omfång,  bildas  uteslutande  af  vida  kor- 
tare, tjockare  och  mera  intensivt  färgade  vertikala  cellrader 

(fig.  2).  Dessa  cellrader  äro  enligt  regeln  icke  ens  hälften  så  långa, 
som  de  vegetativa.  Vanligen  äro  de  omkring  100  /A  långa. 
Afven  de  horisontela  cellrader,  som  uppbära  dem,  äro  något 
olika  dem,  från  hvilka  de  vegetativa  cellraderna  utgå.  Deras 
celler  äro  längre  och  mera  starkt  endokromhaltiga.  Att  i  dessa 

cellrader  sporer  alstras,  kan  ej  gerna  betviflas.  Fig.  4 — 6  ange 
detta  bestämdt.  De  äro  sålunda  enligt  mitt  förmenande  cysti- 
•dier.  Huru  de  uppkommit,  kan  jag  ej  afgöra.  Två  fall  synas 
mig  möjliga:  det  ena,  att  de  anläggas  oberoende  af  en  befrukt- 

ningsakt och  att  de  efter  öfverförandet  af  det  befruktande 

ämnet  från  trichogynerna  utveckla  sig  till  cystidier,  eller  ock- 
så, att  genom  trichogjmernas  befruktning  från  de  cellrader,  af 

hvilka  dessa  uppbäras,  horisontela,  långcelliga,  endokromrika 

<?ellrader  utvecklas, '  som  å  sin  sida  utbilda  cystidieraderna. 
Något  organ,  som  skulle  kunna  anses  afsedt  att  öfverföra  det 
hefruktande  ämnet  från  trichogynerna  till  carpogonen,  har  jag 
icke  sett.  Möjligt  är  dock,  att  de  horisontela  cellraderna  kunna 
utföra  denna  funktion. 

Mogna  sporer  äro  omkring  10  /A  i  diameter. 
Utom  dessa  organ  har  jag  funnit  bildningar,  sådan  som 

tig.  9  anger.  Af  livad  art  dessa  äro,  kan  jag  ej  afgöra.  Möj- 
ligen kunna  de  vara  unga  tetrasporangier,  som  ännu  ej  under- 

gått delning. 

Jag  har  tillfälligtvis  anträffat  denna  lilla  växt  i  mycket  ringa 
mängd  på  stenar,  öfvervuxna  med  Liihoderma  fatiscens.  Det 
material,  öfver  hvilket  jag  förfogar,  är  ringa  och,  alldenstund 
det  är  torkadt,  föga  lämpligt  för  en  närmare  undersökning. 
Är  den  tolkning,  jag  gjort  af  de  särskildta  delarna,  riktig,  så 

kan  växten  icke  föras  till  något  mig  bekant  Squamariace-sVågte. 
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Lefnadsförhållanden.  Jag  har  funnit  denna  växt  fäst  på 
Lithoderma.fatiscens  och  på  sten  inom  den  sublitorala  regionen 

på  öppen  kust.  Då  den  i  midten  af  september  insamlades, 
hade  den  mogna  sporer. 

Utbredning.  För  närvarande  känd  från  ett  ställe  i  det  Sibi- 
riska Ishafvet. 

Fyndort:  Sibiriska  Ishafvet:  Irkaipi,  sparsam. 

Fam.  Rhodymeniaceae  (Har v.)  J.  G.  Ag. 

Epicr.  p.  307;  Harv.  Phyc.  Brit.  Syn.  p.  VIII;  lim.  mut. 

Gen.  Hydrolapathum   (Stackh.)  J.  G.  Ag. 

Epicr.  p.  369;  Stackh.  Tentamen,  sec.  Eupr.  Alg.  Och.  p.  247;  char.  mut. 

Hydrolapathum  Sa^guineum  (L.)  Stackh. 

1.  c.  Fucus  sanguineus  L.  Mänt.  p.  136. 

Descr.    Hydrolapathum  sanguineum  J.  G.  Ag.  1.  c.  p.  370. 
Fig.       Delesseria  sanguinea  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  151. 
Exsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  73. 

Syn.     Fucus  sanguineus  Gunn.  Fl.  Norv.  2,  p.  91. 
>  >  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  491. 

Delesseria  sanguinea  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  290. 
Wormskioldia  sanguinea  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  16. 

Lefnadsförhållanden.  I  Norcllanden  förekommer  växten  på 
öppen  kust  inom  den  sublitorala  regionen,  fäst  dels  på 

Laminaria-Sivter,  dels  på  sten  eller  musselskal.  Härifrån  är 
den  känd  endast  steril,  hvilket  antagligen  beror  derpå,  att  den 
iakttagits  endast  under  sommartiden.  Förmodligen  utvecklar 
den  sina  propagationsorgan  på  vintern  och  tidigt  på  våren  här 

likaväl  som  längre  söderut.  Växer  spridd,  ej  i  större  individ- 
massor på  samma  ställe. 

Utbredning.  Känd  från  Norska  polarhafvet  och  Baffinsbay. 
Då  några  bestämda  fyndorter  ej  äro  uppgifna  och  jag  sjelf 
aldrig  anträffat  den  inom  polarhafvet,  kan  jag  ej  ange  dess 
nordgräns.     Vid    Finmarkens    kust  fann  jag  den  ingenstädes. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  mera  sällsynt 
enligt  Wahlenberg  (anf.  st.),  allmän  enligt  Kleen. 

Baffinsbay:  enligt  ett  litet  exemplar  i  Köpenhamns  Bota- 
niska Musei  samlingar,  utan  närmare  uppgifven  fyndort. 

mmmmm 
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Gen.  Rhodophyllis  Kiitz. 

Bot,  Zeit.  1847,  p.  23. 

Rhodophyllis  Dichotoma  (Lepech.)  G  o  bi. 
Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  35.  Fucus  dichotomus  Lepech.  Commen.  Pe- 

trop.  p.  479,  t.  22. 

Descr.   Rhodophyllis  veprecula  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  362. 

Fig.  »  »  Kiitz.  Tab.  Phyc.  19,  t,  52.    Cfr.  tab.  nostra  12, 

fig.  3. 
Exsicc.  »  »  Kjellm.  in  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  404. 

Syn.     Calliblepharis  ciliata  Dickie,  Alg.  Sutherl.  I,  p.  142, 

»  »        Kleen,  Norell.  Alg.  p.  14. 

Chondrus  crispus  e  pumilus  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  16. 
Ciliaria  fusca  Rnpr.  Alg.  Och.  p.  251. 
Fucus  pumilus  Fl.  Dan.  t.  1066. 

Rhodophyllis  dichotoma  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  35. 
\  veprecula  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Bidr.  p.  10. 

Croall,  Fl.  Disc.  p.  459. 

»  »  Kjellm.    Spetsb.    Thall.    1,   p.    16;    Algenv. 
Murm.  Meer.  p.  16. 

Rhodymenia  ciliata  Post  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II. 

»  jubata  Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  74. 
Sphserococcus  ciliatus  §  fuscus  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  13. 

Lefnadsförhållanden.  Arten  är  en  på  djupare  delar  af  den 

sublitorala  regionen  (5 — 20  famnars  djup)  förekommande  alg. 
Den  trifves  bäst  på  grus-  och  sten-  samt  skalbotten,  men  sitter 

företrädesvis  fäst  på  de  alger,  i  hvilkas  sällskap  den  växer,  så- 
som Laminarier,  Delesseria  sinuosa,  Ptilota  pectinata  o.  a,  Den 

är  kraftigast  och  mest  typiskt  utvecklad  på  öppen  kust,  men 
går  äfven  in  i  djupa  fjordar,  hvarest  den  dock  ej  sällan  antar 
ett  från  den  pelagiska  formen  mycket  afvikande  utseende.  På 
taflan  12  har  jag  låtit  afbilda  ett  dylikt  exemplar  från  det  inre 
af  Altenfjorden  vid  Finmarkens  kust.  Understundom  växer 

den  sällskaplig  i  rätt  stora  individmassor,  vanligen  dock  spridd 

såsom  en  underordnad  beståndsdel  i  vissa  algformationer,  så- 
som Laminarie-  och  Oom^me-formationen.  Vid  Nordlanden  bär 

den  sporocarpier  i  juli  och  augusti,  vid  Novaja  Semljas  vest- 
kust  i  slutet  af  juni  och  under  juli,  vid  Spetsbergen  under 

augusti.  Exemplar  med  tetrasporangier  har  jag  tagit  vid  No- 
vaja  Semlja  UDder  juli. 

Utbredning.  Tillhör  polarhafvets  såväl  atlantiska  som  ark- 
tiska florområde.  Inom  det  senare  har  den  en  vidsträckt  ut- 

bredning. Maximum  af  freqvens  når  den  dock  i  nordliga  de- 
len af  Norska  polarhafvet  och  i  Hvita  hafvet,    Dess  nordligaste 
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säkert  kända  fyndort  är  ögruppen  vid  Spetsbergens  nordvest- 

kust,  Lat.  79°  50'  N. Fijndorter:  Norska  polarhafvet ;  Nordlanden,  temligen  allmän 
och  ymnig,  Finmarken,  temligen  allmän,  ymnig  vid  Maasö, 
Gjesvser  och  i  Magerösundet,  sparsam  vid  Talvik. 

GrÖnlandshafvet :  lokal  och  sparsam  vid  Spetsbergens  kust. 

Murmanska  hafv et: 'Hy ska  Lappmarken  och  Cisuralska  Samo- 
jedlandets  kust,  Novaja  Semljas  vestkust,  på  senare  stället 
lokal,  temligen  ymnig. 

Hvita  hafvet:  allmän  och  ymnig. 

Baffinsbay :  flerstädes  utefter  Grönlands  vestra  kust  såsom 
vid  Tessarmiut,  Lichtenau,  Julianeshaab,  Frederikshaab,  Godt- 

haab,  Egedesminde,  Whale  Islands;  öfverallt  antagligen  tem- 
ligen ymnig. 

Gen.  Euthora  J.  G.  A  g. 

Alg.  Liebm.  p.  11;  Spec.  Alg.  2,  p.  383. 

Euthora  Cristata  (L.)  J.  G.  A  g. 
1.  c.  Fucus  cristatus  Lin.  in  Turn.  Hist.  Fuc.  1,  p.  48. 

f.  typica. 
Descr.    Euthora  cristata  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  360. 

Fig.       Khodymenia  cristata  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  307. 
Exsicc.  Euthora  cristata  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  308. 

f.  angustata  Lyngb. 
Hydr.  Dan.  p.  13. 

Descr.  Sphserococcus  cristatus  /?  angustatus.    Lyngb.  1.  c. 

Syn.    Euthora  cristata  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  3;    Bidr.    p.    11; 
Grönl.  Alg.  p.  111. 

Croall,  Fl.  Disc.  p.  459. 

»  >        Dickie,    Alg.    Sutherl.    1,    p.    142;    Alg.    Cumberl. 

p.  238. i  »        Eaton,  List,  p.  44. 

Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  33.. 
»  »        Harv.  Ner.  Am.  2.  p.  150. 

■>         Kjellm.  Vinteralgv.  p.  64;  Spetsb.  Thall.  1,  p.  16; 
Algenv.    Murm.    Meer.    p.    16;    Kariska   hafvet s 

Algv.  p.  20. 
»  »        Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  17. 

Fucus  coccineus  p  pusillus  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  500. 
»       cristatus  Sommerf.  Suppl.  p.  184. 

gigartinus  Gunn.  Fl.  ]STorv.  2.  p.  106;  fide  syn. 
Nereidea   cristata  Eupr.  Alg.  Och.  p.  255  sub  Nereidea  fruticulosa. 
Ehodymenia  cristata  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  299. 

»        Nyl.  et  Sael.  Herb.  Fenn.  p.  74. 
Post.  et  Kupr.  111.  Alg.  p.  II. 
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Lefnadsförhåll  anden:  Växten  är  i  polarhafvet  vanligast  en 

sublitoral  eller  elitoral  alg.  Enligt  Kleen  skall  den  vid  Nord- 
landen  stundom  förekomma  i  klipphålor  inom  litoralregionen. 

Den  föredrar  öppen  kust,  ehuru  den  äfven  går  in  i  djupa  fjor- 
dar. Mera  sällan  är  den  fäst  på  sten  eller  musselskal,  van- 
ligen på  större  alger  t.  ex.  Lammaria  digitala,  Ptilota  pectinaia, 

Belesseria  sinaosa  och  Lithothamnier.  På  de  flesta  ställen  växer 

den  spridd  i  enstaka  exemplar.  I  vestra  delen  af  Kariska  haf- 
vet  uppträdde  f.  angustata  sällskaplig  i  större  individmassor. 
Vid  Spetsbergen  är  den  i  utveckling  året  om.  I  Mosselbay 
har  jag  funnit  den  stadd  i  tillväxt  och  sporocarpiebärande 

äfven  under  vintern,  ehuru  den  dock  här  når  sin  högsta  ut- 
bildning under  sommaren  och  hösten.  Den  är  funnen  med 

sporocarpier  vid  Nordlanden  under  hela  sommaren,  vid  Fin- 
marken i  augusti  och  september,  vid  Spetsbergen  under  juli 

och  januari  månader,  vid  Novaja  Semljas  vestkust  under  juli; 
med  tetrasporangier  vid  Nordlanden  under  hela  sommaren,  vid 
Finmarken  i  september,  vid  Spetsbergen  i  juli,  i  Hvita  hafvet 
under  slutet  af  juni  eller  början  af  juli.  Det  vill  häraf  synas, 
som  skulle  arten  i  Ishafvet  kunna  utveckla  sporocarpier  hela 
året  om,  tetrasporangier  företrädesvis  under  sommaren. 

Utbredning.  Tillhör  både  det  atlantiska  och  arktiska  flor- 
området.  Inom  det  senare  har  den  en  vidsträckt  utbredning. 
Ännu  är  den  dock  icke  känd  från  Sibiriska  Ishafvet.  Ymnigast 

har  jag  funnit  den  i  östra  delen  af  Kariska  hafvet.  Dess  nord- 
ligaste fyndort  är  Treurenbergbay  vid  Spetsbergens  nordkust, 

Lat.  79° "ö6'  N. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  ehuru 

icke  ymnig,  Finmarken  spridd,  men  temligen  ymnig  vid  Maasö, 
Gjesvrer,  Mageröns  sydkust,  Öxfjord  och  Talvik. 

Grönlands  hafvet:  flerstädes  vid  Spetsbergens  nord-  och 
Testkust,  men  allestädes  sparsam. 

Murmansha  hafvet:  Ryska  Lappmarkens  och  Cisuralska  Sa- 
mojedlandets  kust,  ön  Kolgujew,  vestkusten  af  Novaja  Semlja 
och  Waigatsch,  på  senare  ställena  spridd  och  sällsynt. 

Hvita  hafvet:  temligen  allmän. 

Kariska  hafvet:  ymnig  i  Uddebay  vid  Novaja  Semljas  ost- 
kust, 

Amerikanska  Ishafvet:  enligt  Harv.  Ner.  Am.  anf.  st. 

Baffinsbay:  Cumberland  Sound,  Grönlands  vestkust  vid 
Godthaab,  Holstenborg,  Hunde  Islands,  Jakobshavn  och 
Disco-ön  (?). 



188  KJELLMAN,  KOREA  ISHAFVETS  ALGFLORA. 

Af  de  båda  formerna  är  enligt  min  erfarenhet  f.  angusta 

den  vanligare. 

Gen.  Plocamium  (Lamour.)  Lyngb. 

Hydr.  Dan.  p.  39;  Lamour.  Ess.  p.  137;  lim.  mut. 

Plocamium  Coccineum  (Huds.)  Lyngb. 
].  c.  Fucus  coccineus  Huds.  Fl.  Angl.  p.  586. 

f.  typica. 
Descr.   Plocamium  coccineum  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  339. 

Fig.  »  »  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  44,  fig.  1—8. 
Exsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scand  exsicc.  N:o  203. 

f.  uncinata  A  g. 
Delesseria  Plocamium  å  uncinata  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  181. 

Descr.    Plocamium  coccineum  var.  uncinatum  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  339. 

Fig.  »  »  fi  uncinata  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  44,  tig.  9. 

Syn.     Plocamium  coccineum  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  17. 

Levnadsförhållanden.  Förekommer  enligt  Kleen  på  djup 

sten-  och  skalbotten  och  bär  vid  Nordlanden  sporocarpier  och 
tetrasporangier  under  juli  ocb  augusti. 

Utbredning.  Känd  endast  från  polarhafvets  atlantiska  flor- 
område. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  växtens  nord- 
ligaste förekomstort.  Här  är  den  i  allmänhet  temligen  spar- 

sam, endast  vid  ett  ställe,  Röst,  anger  Kleen  den  såsom  all- 
män. I  Kleens  samlingar  finnes  både  den  typiska  formen  och 

f.  uncinata. 

Gen.  Bhodymenia  (G  re  v.)  J.  G.  A  g. 

Alg.  Liebm.  p.  15;  Grev.  Alg.  Brit.  p.  84;  enar.  mut, 

Bhodymenia  Palmata  (L.)  Grev. 

1.  c.  p.  93.    Fucus- palmatus  L.  Spec.  Pl.  2,  p.  1162, 

f.   typica. 
a.     nuda  nob. 

f.  fronde  a  stipite  cuneatim  dilatata,  dichotoma,  subpalmata,  margine 
nudo. 

Descr.   Fucus  palmatus  Turn.  Hist,  Fuc.  2,  p.  114. 
Fig.  >  »  »      .     »  »      t.  115,  fig.  a. 

fi.  marginifera  Harv. 
Rhodymenia  palmata  /3  marginifera  Harv.  Phyc.  Brit,  t,  217. 

f.  antecedenti  similis,  at  fronde  e  margine  parce  prolificante,  prolifica- 
tionibus  oblongis. 
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Cfr.    Ehodymenia  palmata  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  154,  quse  est 
forma  inter  hane  et  f.  proliferam  intermedia. 

f.  samiensis  Mer  t.   (Gr  ev.) 

Alg.  Brit.  p.  93.    Fucus  sarniensis  Mert.  in  Roth.  Cat.  Bot.  3,  p.  103. 

«.     latiascida  nob. 

Descr.    Rhodymenia  palmata  /?  sarniensis  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  377. 
Eig.       Sphgerococcus  sarniensis  Kiitz.  Tab.  Phyc.  18.  t.  88. 

/3.  tennissima  Tum. 

Descr.  Fucus  sarniensis  /?  tenuissimus  Turn.  Hist.  Fuc.  1,  p.  96. 
Exsicc.  Rhodymenia    palmata    var.    sobolifera    Aresch.    Alg.    Scand.    exsicc. 

N:o  155. 

f.  prolifera  Kiitz. 

Descr.  Sphserococcus  palmatus  y  prolifer  Kiitz.  Spec.  Alg.  p.  781. 

«.    purpurea  nob. 
f.  fronde  intense  purpurea,  prolificationibus  vulgo  oblongis,  latitudine  2 

— 3  cm.  et  ultra  metientibus,  raro  iterum  proliflcantibus. 

ft.     pallida  nob. 
f.   antecedenti    similis  at  tota  planta  colore  pallido,  prolificationibus  in 

lilacinum  vergentibus. 

Descr.    Rhodymenia  palmata  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  298. 

Exsicc.  »  »         Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  9. 

f.  angustifolia  nob. 
f.  fronde  intense  purpurea,  prolificationibus  oblongo-lanceolatis,  angustis 

centimetrum  latitudine  vix  excedentibus,  vulgo  iterum  proliflcantibus. 

'  Syn.    Fucus  caprinus  Fl.  Dan.  t.  1128. 
»       ovinus  Gunn.  Fl.  Norv.  2,  p.96. 

»       palmatus  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  497. 
Halymenia  palmata  Lindbl.  Bot.  Not.  p.  157. 

Post,  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  11. 

»  »         Schrenk,  Ural.  Reise,  p.  547. 

Rhodymenia   palmata  J.   G.  Ag.   Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  3;  Bidr.  p. 
11;  Till.  p.  28;  Grönl.  Alg.  p.  111. 

»  »         Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  298. 
»  »         Croall,  Fl.  Disc.  p.  460. 

»         Dickie,  Alg.  Cumberl.  p.  238. 

»  »         Eaton,  List.  p.  44. 

Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  33. 

»  i  Kjellm.  Vinteralgv.  p.  64;    Spetsb.  Thall.  1, 

p.  15;  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  15. 
»  »         Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  16. 

>  »         Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  74. 

Liva  caprina  Gunn.  Fl.  Korv.  2,  p.  127. 

»      delicatula  »         »  »         »    p.  134. 
»  Fl.  Dan.  t,  1190. 

»      palmata  Sommerf.  Spitsb.  Fl.  p.  232. 
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Anmärkning  vid  formbegränsningen  och  synonymiken.  I  det 

försök  till  gruppering  af  denna  månggestaltade  arts  polar- 
hafsformer,  som  ofvan  framstälts,  bilda  formerna  tvänne 
serier.  Den  ena  af  dessa,  omfattande  f.  typica  och  samiensis, 

utmärkes  derigenom,  att  hufvudmassan  af  bålens  biaxlar  till- 
kommit genom  upprepad  subdichotomisk  förgrening,  den 

.andra,  inbegripande  f.  prolifera  och  f.  angustifolia,  deraf  att  alla 
eller  hufvudmassan  af  biaxlarna  äro  s.  k.  proliflkationer.  Den 

typiska  formen  är  den,  som  i  polarhafvets  arktiska  delar  är 
den  vanligaste.  Den  uppträder  i  synnerligen  praktfulla,  stora 
och  högfärgade  individ.  Den  är  tvifvelsutan  detta  områdes 
största  Floride.  Mera  sällan  antar  denna  form  det  utseende, 

som  taflan  217  i  Harv.  Phyc.  Brit.  anger,  en  form,  hvilken 
Harvey  benämner  marginifera.  Den  diagnos,  Harvey  låter 
åtfölja  denna  figur  och  som  är  lånad  från  Stackh.  Ner.  Brit. 

(sid.  54)  träffar,  såsom  lätt  inses,  ingalunda  in  på  den  afbil- 
dade  växten.  Formerna  samiensis  och  prolifera  äro  stundom 

rätt  svåra  att  skilja  från  hvarandra.  Mig  synes,  att  den  form,, 
hvilken  Areschoug  i  sitt  Skandinaviska  exsiccatverk  utdelat 
under  namn  f.  sobolifera,  står  närmast  f.  samiensis  och  särskild  t 

/?  tenuissima  af  denna.  Jag  har  antagit,  att  Kiitzing  med  sin 

Splicerococcus  palmatus  T  prolifer  menat  den  högnordiska,  bred- 
båliga,  högfärgade  formen  (a  purpurea  nob.).  Något  säkert  stöd 
härför  har  jag  dock  icke.  Nära  denna  står  den  växt,  hvilken 

jag  benämnt  f.  prolifera  fi  pallida,  som  är  allmän  i  Kattegatt 
o.ch  Skagerack  och  möjligen  också  finnes  i  södra  delen  af  Norska 
polarhafvet.  Genom  sin  färgteckning  är  den  dock  så  pass  olika 
denna,  att  den  förtjenar  att  uppmärksammas.  En  synnerligen 
vacker  form,  hvilken  sammanbinder  de  båda  formserierna  med 

hvarandra,  men  dock  sluter  sig  närmast  f.  prolifera,  är  f.  angu- 
stifolia, en  smalbålig,  prolificerande  form,  som  stundom  når  en 

half  fots  längd  och  genom  upprepade  proliflkationer  ej  sällan 

blir  mycket  grenig.  Stundom  är  den  mycket  liten,  1 — 2  tum  lång,, 
med  mycket  små  proliflkationer.  Det  är  antagligen  en  dverg- 
form  af  denna  eller  af  f.  prolifera,  som  J.  G.  A  gärd  h  benämnt  f. 
microphylla  i  förteckningen  på  de  algarter,  som  hemfördes  af 
1868  års  svenska  expedition  från  Spetsbergen  och  af  honom 
distribuerades. 

Lefnadsförhållanden.  I  Grönland shafvet  och  östra  Mur- 
manska  hafvet  är  arten  liksom  vid  Sveriges  vestra  kust  subli- 
toral,  i  Norska  polarhafvet  litoral.  Huru  den  härutinnan  för- 

håller sig  i  andra  delar  af  Ishafvet,  känner  jag  icke.  I  de  först- 
nämnda  ishafsdelarna    växer    den    på    stenbotten  på  ett  djup 
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vexlande  mellan  3,  sällan  mindre,  och  15  famnar,  än  sällskap- 
lig i  stora  individmassor,  än  mera  spridd  jemte  Fucoideer.  Vid 

Norges  kust  håller  den  sig  företrädesvis  till  nedre  delen  af 

Fucace-bältet,  oftast  i  stora,  täta  massor  beklädande  stenar  och 
klipphällar  jemte  Fucaceerna.  På  friare  ställen,  der  den  mindre 
täckes  och  tryckes  af  andra  alger,  uppträder  den  här  i  sin 

typiska  form  eller  under  form  af  storvuxen  f.  prolifera  «  pur- 
purea.  Då  den  deremot  växer  ibland  täta  Fucace-massor, 
af  hvilka  den  under  ebben  täckes,  antar  den  det  utseende,  som 

karakteriserar  formerna  samiensis,  angustifolia  eller  blir  för- 
krympt f.  prolifera.  Företrädesvis  lefver  den  på  öppen  kust, 

men  går  också  in  i  djupa  fjordar,  och  t.  o.  m.  på  sådana  stäl- 
len, der  vattnet  under  vissa  tider  af  dygnet  har  en  jemförelse- 

vis  ringa  salthalt.  Jfr  Kleen  Nordl.  Alg.  sid.  17.  Vid  Spets- 
bergens nordkust  är  växten  stadd  i  utveckling  året  om,  äfven 

under  vintern.  Under  tiden  från  början  af  november  till  maj, 
sålunda  hela  den  mörka  och  kalla  tiden,  har  jag  här  träffat 
dels  unga  plantor  från  groddplantor  till  ungefär  tumslånga 
individ  dels  äldre,  af  hvilka  somliga  voro  fullt  lifskraftiga  och 

utbildade  nya  skott,  dels  urblekta,  mer  eller  mindre  sönder- 
frätta och  upplösta.  Från  början  af  december  till  medlet  af 

maj  voro  unga  individ  vanliga.  Flertalet  af  dem  voro  sterila, 
andra  stadda  i  tetrasporangieutbildning.  De  äldre  exemplaren 

voro  nästan  alltid  under  denna  tid  tetrasporangie-bärande.  Så 
vidt  jag  kunde  finna,  blir  växten  här  endast  ettårig,  men  un- 

der denna  tid  utvecklar  den  tetrasporangier  åtminstone  tvänne 

gånger,  ena  gången  såsom  ung,  andra  gången  strax  innan  den 
dör  bort.  Möjligt  är  dock,  att  den  utbildar  dylika  organ  nere 
gånger,  ty  äfven  under  sommaren  och  den  tidiga  hösten,  då 
den  når  sin  högsta  vegetativa  utbildning,  i  juli  och  oktober 
och  i  synnerhet  under  juli,  bär  den  mogna  tetrasporer  vid 

Spetsbergens  nord-  och  nordvestkust. 
Vid  Finmarkskusten  har  jag  funnit  endast  sterila  exem- 

plar. Äfven  vid  Nordland  en  synes  den  vara  steril  under  som- 
maren. Kleen  nämner  icke,  att  han  under  sina  sommarbesök 

der  funnit  några  exemplar  med  reproduktionsorgan.  Hans 
samlingar  innehålla  inga.  Antagligen  har  den  här  liksom 
längre  söderut  sin  tetrasporbildniugsperiod  under  vintern. 

Vid'  Novaja  Semljas  vestkust  har  jag  samlat  rikligt  tetraspo- 
rangiebärande  individ  under  juni  och  juli. 

Utbredning.  Arten  synes  vara  inskränkt  till  de  delar  af 

polarhafvet,  som  ligga  norr  om  Atlanten.  Maximum  af  fre- 
qvens    når    den    i  Norska   polarhafvet,  ehuru  den  äfven  i  de 
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arktiska  delarna  af  Ishafvet  är  allmänt  utbredd  och  ofta  myc- 
ket individrik.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Mosselbay  vid 

Spetsbergens  nordkust,  Lat.  79°  53'. 
Fyndorter:  NorsJca  pölarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och  ym- 
nig, Finmarken,  allmän  och  ymnig  vid  Maasö,  Gjesvser,  Ma- 

geröns sydkust,  Oxfjord,  Talvik. 

Grönland  shaf vet :  Ryska  Lappmarkskusten,  vestkusten  af  No- 
vaja  Semlja  och  Waigatsch  från  Matotschkin  Schar  till  Jugor 
Schar,  åtminstone  på  senare  stället  allmän  och  ymnig. 

Hvita  hafvet:  sällsynt  enligt  Gobi  anf.  st. 

Baffinsbay:  Cumberland  Sound,  Grönlands  vestkust  fler- 
städes såsom  Tessarmiut,  Nanortalik,  Kakortok,  Sukkertoppen, 

och  Jakobshavn. 

Artens  alla  former  finnas  i  Norska  polarhafvet,  f.  typica 
dessutom  i  Grönlandshafvet  och  östra  Murmanska  hafvet  och 

Baffinsbay,  f.  sarniensis  eller  en  denna  närmast  stående  form  i 
vestra  Murmanska  hafvet. 

Rhodymenia  Pertusa  (Post.  et  Rupr.)  J.  G.  Ag. 

Spec.  Alg.  2,  p.  376;  Porphyra  pertusa  Post.  et  Eupr.  111.  Alg.  p.  20. 

Descr.   Ehodymenia  pertusa  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  376  et  Epicr.  p.  329. 
Fig.       Porphyra  pertusa  Post.  et  Rupr.  1.  c.  t.  36. 

Syn.  Rhodynienia  pertusa  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  1,  p.  15. 

Lefnadsförhållanden.  Växer  inom  den  sublitorala  regio- 
nen såsom  beståndsdel  i  jCawmane-formationen  på  öppen  kust 

i  spridda  exemplar.  I  augusti  har  jag  funnit  tetrasporangie- 
exemplar  vid  Spetsbergens  nordkust. 

Utbredning.  Känd  endast  från  polarhafvets  arktiska  flor- 
område, der  den  har  en  ringa  utbredning.  Maximum  af  fre- 

qvens  når  den  antagligen  i  Baffinsbay.  Dess  nordligaste  fynd- 

ort är  Fairhaven  vid  Spetsbergens  nordvestkust,  Lat.  N.  79°  49'. 
Fyndorter:  Grönlandshafvet:  Spetsbergens  nordvestkust, 

spridd  och  sparsam. 

Baffinsbay:  Vid  Grönla*nds  vestkust.  Här  synes  den  vara 
temligen  allmän.  Jag  känner  emellertid  med  säkerhet  endast 
en  fyndort  nämligen  Godthaab. 
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Fam.  ChampiaceeB  J.  G.  A  g. 

Epicr.  p:  290. 

Gen.  Chylocladia  (drev.)  J.  G.  A  g. 

1.  c.  p.  295;  Grev.  in  Hook.  Brit.  Fl.  2,  p.  297. 

Chylocladia  Clavellosa  (Turn.)  Grev. 

1.  c.  Fucus  clavellosus  Turn.  Linn.  Träns.  6,  p.  133. 
Descr.    Chylocladia  clavellosa  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  297. 
Fig.       Chrysymenia  clavellosa  Ffarv.  Phyc.  Brit.  t.  114. 
Exsicc.  Chylocladia  clavellosa  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  72. 

Syn.  Lomentaria  clavellosa  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  16. 

LefnadsförhåUanden.  Växer  enligt  Kleen  på  djupt  vatten 
på  stenbotten  och  bär  vid  Nordlanden  sporocarpier  och  tetra- 
sporangier  under  juli  och  augusti  månader. 

Utbredning.  Känd  endast  från  polarhafvejs  atlantiska  om- 
råde och  från  dess  södra  del. 

Fyndorter:  Norska  pölarhafvet :  Nordlanden,  vanligen  spar- 
sam. 

Chylocladia  Articulata  (Huds.)  Grev. 

in  Hook.  Brit.  Fl.  298.    Ulva  articulata  Huds.  Fl.  Angl.  p.  569. 

Descr.  Chylocladia  articulata  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  301. 
Fig.  »  »  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  283. 
Exsicc.  Lomentaria  articulata  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  7. 

Syn.  Lomentaria  articulata  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  16. 

LefnadsförhåUanden.  På  det  ställe,  der  den  i  pölarhafvet 
anträffats,  växte  den  enligt  Kleen  litoral  under  Fucus  och 

Osothallia,  Känd  från  pölarhafvet  endast  i  små,  sterila  ex- 
emplar. 

Utbredning.  Hittills  anmärkt  endast  i  södra  delen  af  Norska 
pölarhafvet  och  endast  på  ett  ställe. 

Fyndort:  Norska  pölarhafvet:  Nordlanden  vid  Fleinvaer- 
öarna. 

Bd  III.  13 
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Fam.  Dumontiaceae  J.  G.  A  g. 

Epicr.  p.  249.  Spec.  Alg.  p.  346;  char.  mut. 

Gen.  Sarcophyllis  (Klitz.)  J.  G.  A  g. 

Epicr.  p.  263;  Kiitz.  Phyc.  gener.  p.  401;  char.  emend. 

Sarcophyllis  Edulis  (Stackh.)  J.  G.  Ag. 
1.  c.  p.  265.    Fucus  edulis  Stackh.  Ner.  Brit.  p.  57. 

Beser.    Sarcophyllis  edulis  J.  G.  Ag.  1.  c. 
Fig.       Iridsea  edulis  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  97. 
Exsicc.      >  »       Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  78. 

Syn.  Iridsea  edulis  Post  et  Eupr.  111.  Alg.  p.  II. 
Sarcophyllis  edulis  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  39. 
Schizymenia  edulis  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  1,  p.  23. 

Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  19. 

Lefnadsförhållanden.  Växer  inom  sublitoralregionens  djupa- 
re delar  på  stenbotten,  spridd  på  för  öppna  hafvet  utsatta  stäl- 

len. Vid  Nordlanden  är  den  funnen  med  tetrasporangier  under 

juli  månad. 
Utbredning.  Arten  är  känd  från  polarhafvets  såväl  atlantiska 

som  arktiska  florområde,  men  är  öfverallt  sällsynt  och  utan- 
för sitt  egentliga  utbredningsområde. 

Dess  nordligaste  fyndort  är  Gåsöarna  i  Isfjorden  vid  Spets- 

bergens vestkust,  ungefär  Lat.  N.  78°  30'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden  vid  Givser. 

Grönlandshafvet :  på  angifvet  ställe  vid  Spetsbergens  vest- 
kust.    Ett  exemplar  funnet. 

Hvita  hafvet:  Tri-Ostrowa.     Ett  exemplar. 

Sarcophyllis  Arctica  Kjellm. 
Algenv.  Murm.  Meer.  p.  17. 

Beser.    Sarcophyllis  arctica  Kjellm.  1.  c. 
»        Kallymenia?  integra     >         Spetsb.  Thall.  1,  p.  19. 

Fig.  »  »  »  >  »  t.  1,  fig.  8—9. 
»  Sarcophyllis  arctica  tab.  nostra  14,  fig.  1 — 3. 

Syn.  Sarcophyllis  arctica  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  39,  sub.  S.  eduli 
sec.  spec.  benevole  communic. 

Kallymenia?  integra  Kjellm.  Kariska  hafvets  Algv.  p.  21. 
>  Pennyi  Dickie,  Alg.  Cumberl.  p.  238;  saltem  ex  parte. 

Lefnadsförhållanden.     Arten   är    sublitoral,    oftast   växande 
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spridd  inom  olika  algformationer.  Talrikast  och  yppigast  har 
jag  funnit  den  tillsammans  med  Laminarier  i  östligaste  delen 

af  Sibiriska  Ishafvet.  Den  föredrar  öppen  kust,  men  går  ock- 
så in  i  djupa  fjordar.  Vid  Spetsbergens  nordkust  har  jag  un- 

der vintern  funnit  endast  unga  exemplar.  Vid  Spetsbergens 
kuster  liksom  också  i  andra  delar  af  Ishafvet  når  den  sin 

högsta  utveckling  under  sommaren  och  tidigt  på  hösten.  Vid 
denna  tid  äger  den  i  riklig  mängd  de  organ,  hvilka  J.  G.  Agardh 
tolkar  såsom  procarpier,  hvaraf  man  kan  sluta,  att  det  är  un- 

der senhösten,  den  har  sin  egentliga  carposporbildningsperiod. 
Under  denna  tid  har  jag  aldrig  haft  tillfälle  att  undersöka 
den.  I  mina  samlingar  från  Novaja  Semljas  vestkust  finnes 

ett  under  juli  månad  taget  exemplar  med  nästan  mogna  sporo- 
carpier.  På  den  citerade  taflan  lemnas  en  afbildning  af  dessa. 
Tetrasporangier  äro  okända, 

Utbredning.  Arten  är  en  ren  arktisk  alg  med  mycket  vid- 
sträckt utbredning  inom  det  arktiska  florområdet.  Från  norra 

Atlanten  är  den  icke  känd,  men  i  norra  delen  af  Stilla  ocea- 

nen har  jag  tagit  exemplar  af  den.  Med  undantag  af  Ameri- 
kanska Ishafvet  känner  jag  den  från  alla  undersökta  större 

sträckor  af  Ishafvet.  Maximum  af  freqvens  når  den  i  östra 

delen  af  Sibiriska  Ishafvet.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Mos- 

selbay  vid  Spetsbergens  nordkust,  Lat.  N.  79°  53'. 
Fyndorter:  Grönländska/vet :  Spetsbergens  nord-  och  vest- 

kust, lokal  och  sparsam. 

MurmansJca  hafvet:  Kap  Kanin  enligt  exemplar  i  Ruprechts 

herbarium1,  vestkusten  af  Novaja  Semlja  och  Waigatsch  från 
Matotschkin  till  Jugor  Schar,  allmän  och  temligen  ymnig. 

KarisJca  hafvet:  sparsam  vid  Uddebay  vid  Novaja  Semljas 
ostkust. 

Sibiriska  Ishafvet:  Irkajpi,  Koljutschin-ön,  Pitlekaj,  Tjakpa; 
vid  Pitlekaj  ymnig. 

Baffinsbay:  Cumberland  Sound.  Jag  har  antagit,  att  den 

växt,  Dickie  beskrifver  härifrån  under  namn  K.  Pennyi,  är  åt- 
minstone delvis  S.  arctica.  På  denna  träffar  beskrifningen 

fullständigt  in.  'Den  är  dock  alltför  ofullständig  för  att  gifva 
full  säkerhet. 

I  den  förut  omnämnda  af  Herrnhutska  missionärer  gjorda 

algsamlingen  funnos  också  ett  par  exemplar  af  Sarcophyllis  arc- 
tica. Dessa  förskrefvo  sig  antingen  från  Grönlands  vestkust 

eller  från  Labrador. 

1  För  tillfället   att   undersöka   detta    står  jag  i  stor  förbindelse  till  dr. 
Chr.  Gobi. 
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Gen.  Halosaccion  (Kiitz.)  Eupr. 

Alg.  Och.  p.  292;  Kiitz.  Phvc.  gener.  p.  439;  enar.  mut. 

Halosaccion  Kamentaceum  (L.)  J.  G.  Ag. 

Spec.    Alg.    2,   p.    858.    Fucus  ramentaceus.  L.   Sy  st.  Nat.  2,  p.  718,  sec. 
Turn.  Hist.  Fuc.  3,  p.  33. 

f.  robusta  no  b. 

Planta  annotina  solitaria,  thalli  parte  canloidea  simplici,  prolificationes 

simplices,  raro  furcatas,  distantes,  apicem  versus  crebriores,  usqne  pedales,  dia- 
metro  0.5 — 2  mm.,  tetrasporangiis  evolutis  dejiciendas  emittente. 
Fig.  Halosaccion  ramentaceum  f.  robusta  tab.  n östra  12,  fig.  4  et  tab.  13,  fig. 1—2, 

Syn.  Fucus  graminifolius  Lepech.  Commen.  Petrop.  p.  481. 

f.  ramosa  no  b. 

Planta  annotina  solitaria,  thalli  parte  cauloidea  parce  vage  ramosa,  axi 
primario   ramisque   prolificationes    simplices,    raro  furcatas,  distantes  usque 

digitales    et   ultra,  diametro  0,5 — 2  mm.,  tetrasporangiis  maturis  dejiciendas 
emittentibus. 

Fig.  Halosaccion  ramentaceum  f.  ramosa  tab.  nostra  13,  fig.  4. 

«.     major  nob. 
Prolificationes  digitales  et  ultra,  diametro  circa  2  mm. 

Syn.  Fucus  tubulosus  Lepech.  Comment,  Petrop.  p.  476. 

fi.     minor  nob. 
Prolificationes  pollicares,  diametro  0,5 — 1  mm. 

f.  subsimplex  Eupr. 
Alg.  Och.  p.  270. 

Descr.   Halosaccion  soboliferum  var.  subsimplex  Rupr.  1.  c. 
Fig.  »  ramentaceum  f.  subsimplex  tab.  nostra  13,  fig.  3. 

f.  clensa  nob. 

Descr.    Scytosiphon  ramentaceus  Lyngb.  Fly  dr.  Dan.  p.  61. 
Fig.       Fucus  ramentaceus  Turn.  Hist,  Fuc.  t.  149. 
Exsicc.  Halosaccion  ramentaceum  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  X:o  205. 

Syn.    Dumontia  Lepechini  Post  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II. 
»  ramentacea  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  313. 
»  »  Nyl.  et  SseL  Herb.  Fenn.  p.  74. 
»  sobolifera  Dickie,  Alg.  Sutherl.  2,  p.  191. 

Fucus  barbatus  Gunn.  Fl.  Norv.  2,  p.  129. 
»      ramentaceus  Gunn.  Fl.  Norv.  2,  p.  79. 
»  »  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  504.  v 

Gracilaria  confervoides  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Bidr.  p.  11,  sec.  spec. 

»  p  procerrima  Post.  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II — III 
sec.  Rupr.  Alg.  Och.  p.  274. 
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Syn.   Halosaccion  fistulosum  Rupr.  Alg.  Och.  p.  273. 

»  ramentaceum   J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  3;  Bidr. 
p.  11;  Grönl.  Alg.  p.  111. 

»  »  Croall,  Fl.  Disa  p.  460. 

»  >  Dickie,  Alg.  Cumberl.  p.  239;  Alg.  Sut- 
herl.  1,  p.  143. 

»  »  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  38. 
»  »  Harv.  Ner.  Amer.  2,  p.  194. 

»  Kjellm.  Vinteralgv.  p.  64;  Spetsb.  Thall. 

1,  p.  17;   Algenv.    Murm.  Meer.  p.  17. 
»  »  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  18. 
>  soboliferum  Rupr.  Alg.  Och.  p.  268. 

Halymenia  ramentacea  Lindbl.  Bot.  Not.  p.  157. 

Scytosiphon  ramentaceus  Lyngb.  Hy  dr.  Dan.  p.  61. 

Soliera  chordalis  Ashm.  Alg.  Hayes,  p.   96(?)  Cfr.  Farl.  New  Engl. 

Alg.  p.  148. 

Anmärkning  vid  formbegränsningen.  Halosaccion  ramentaceum 
är  en  i  Ishafvet  mycket  mångformig  art.  De  former,  jag  i  det 
föregående  anfört  och  sökt  karakterisera,  äro  långt  ifrån  de 

enda  som  förekomma,  men  omkring  dem  kunna  de  öfriga  grup- 
peras. Det  kan  visserligen  tyckas,  som  skulle  den  form,  hvilken 

jag  kallat  f.  robusta,  och  den  mest  kända,  f.  äensa,  vara  i  så 

väsentlig  grad  olika  hvarandra,  att  de  borde  kunna  betrak- 
tas såsom  skilda  arter,  men  de  äro  dock  sammanbundna  ge- 
nom talrika  mellanformer. 

Vid  formbegränsningen  bar  jag  lagt  första  årets  växt  till 
grund,  emedan  det  är  under  första  året,  cl.  v.  s.  då  de  första 
gången  bära  de  tetrasporangiealstrande  prolifikationerna  eller 

bladen,  som  olikheten  dem  emellan  skarpast  framträder.  Se- 
dan dessa  till  största  delen  bortfallit  och  från  de  qvarblifna 

resterna  nya,  kortare  prolifikationer  utbildats,  komma  särskildt 
formerna  robusta  och  ramosa  att  habituelt  mycket  likna  f. 
densa. 

Utom  med  hänsyn  till  förgrening,  prolifikationernas  stor- 
lek och  form  gifves  det  också  olikheter  mellan  dessa  former  i 

färg  och  konsistens,  hvilka  karakterer  dock  visa  sig  vexlande 

hos  samma  individ  under  olika  utvecklingsstadier.  Såsom  re- 
gel kan  anges,  att  f.  densa  är  mera  cartilaginös  än  de  öfriga 

och  att  hos  f.  robusta  prolifikationerna  äro  nästan  membran- 
ösa,  d erfor  också  vid  torkning  sammanfallande,  platta,  Yngre 

individ  äro  mera  intensivt  färgade  än  äldre  och  pelagiska  for- 
mer mera  än  inomskärsformer. 
Formerna  robusta  och  ramosa  äro  efter  all  sannolikhet  lika 

litet   som  f.  subsimplex  och  f.  densa  förut  okända  former.     Det 
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synes  mig  nämligen  icke  att  betvifla,  att  f.  robusta  är  Lepe- 
chins  i  Comment.  Petrop.,  tafl.  23,  afbildade  Fucus  gramini- 

folius  och  f.  ramosa  samme  auktors  på  taflan  20  återgifna  Fu- 
cus tubulosus.  G  o  bi  är  visserligen  af  den  mening,  att  F.  gra- 

minifolius  är  en  H.  ramentaceum,  men  antar  deremot  Fucus  tu- 
bulosus, hvilken  af  J.  G.  Agardh  och  Ruprecht  äfven  hän- 

för es  till  denna  art,  att  vara  Dumontia  filiformis.  Detta  antagan- 
de stöder  Gobi  på  den  likhet,  som  finnes  emellan  Lepechins 

figur  af  Fucus  tubulosus  och  Harveys  figur  af  Dumontia  filifor- 
mis i  Phyc.  Brit.  Att  detta  stöd  betydligt  försvagas  genom  den 

figur,  återgifvande  ett  säkert  exemplar  af  Halosaccion  ramentace- 
um från  Spetsbergen,  som  jag  lemnar  på  tafl.  13,  fig.  4,  hvilken 

figur  nästan  skulle  kunna  anses  vara  en  kopia  af  den  ifrågava- 
rande Lepechins,  är  lätt  att  inse.  Då  emellertid  ännu  någon 

osäkerhet  kan  anses  råda  om  Lepechins  båda  Fucus-aiter 
och  då  dessutom  Lepechins  benämningar,  om  dessa  s.  k. 

Fucas-SLrteT  är  o  identiska  med  de  ifrågavarande  Halosaccion- 
formerna,  äro  olämpliga  och  vilseledande,  emedan  hos  ingen 
af  dem  bladen  äro  platta,  gräsbladlika,  utan  hos  båda  tubulösa, 
ehuru  väggen  har  en  fastare  bygnad  hos  den  ena  än  hos 
den  andra,  så  har  jag  ansett  mig  böra  välja  nya  namn  för  de 
urskilda  formerna,  dock  med  uttryckligt  angif vande,  att  det 

synes .  mig  högst  sannolikt,  att  Halosaccion  ramentaceum  f.  ro- 
busta mihi  är  identisk  med  Fucus  graminifolius  Lepech.  och  f. 

ramosa  mihi  densamma  som  Fucus  tubulosus  Lepech. 
Lefnadsförhållanden.  Formen  densa  är  i  Norska  polarhafvet 

litoral,  inom  öfriga  delar  af  Ishafvet  liksom  artens  öfriga  for- 
mer, såvidt  min  erfarenhet  sträcker  sig,  sublitoral;  f.  robusta 

och  f.  ramosa  a  major  och  antagligen  äfven  f.  subsimplex  kunna 

anses  företrädesvis  pelagiska;  f.  densa  är  äfven  den  rikast  ut- 
vecklad på  öppen  kust,  men  går  dock  äfven  in  i  djupa  fjor- 

dar; f.  ramosa  ft  minor  är  deremot  en  inomskärsform,  mest 

typiskt  utvecklad  i  fjordar  med  lös  grus-  och  småstensbotten. 
Den  håller  sig  vanligen  på  föga  djup,  1 — 4  famnar,  under  det 
de  större  kraftigare  pelagiska  formerna  ofta  träffas  på  ett  djup 

af  6 — 10  famnar.  Den  litorala  formen,  f.  densa,  förekommer 
sällskaplig,  de  öfriga  växa  i  spridda  exemplar,  ofta  utgörande 
element  i  Laminarie-f or m&tioneii. 

Vid  Spetsbergens  nordkust  finnes  växten  hela  vintern 

igenom,  än  och  ofta  med  affallna  prolifikationer,  än  med  pro- 
lifikationer  under  utveckling  från  de  qvarvarande  delarna, 
detta  särskildt  under  mars  månad,  än  med  qvarsittande  äldre, 
tetrasporangiebärande   prolifikationer.     Sin  högsta  utveckling 
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når  den  här  dock  under  juli  och  augusti,  och  under  denna 

tid  är  den  rikast  försedd  med  mogna  tetrasporangier.  Vid 
Spetsbergen  äro  tetrasporexemplar  samlade  under  april,  juli, 
augusti,  oktober,  november  och  december,  vid  No  vaja  Semljas 
vestkust  under  juli,  vid  Norges  nordkust  under  juli  och  au- 

gusti, i  Sibiriska  Ishafvet  under  september,  vid  Grönlands 
vestkust  i  februari  månad. 

Eörande  de  egendomliga  nematheciilika  utväxter,  som 

stundom  finnas  hos  denna  växt,  om  h vilkas  natur  jag  ännu 
icke  kan  meddela  närmare  upplysningar,  hänvisar  jag  till  min 
uppsats   om  Spetsbergens  Florideer  (Spetsb.  Thall.  1,  sid.  18). 

Utbredning.  Arten  är  circumpolär.  Maximum  af  freqvens 
når  den  i  norra  delen  af  Norska  polarhafvet,  i  östra  delen  af 

Grönlands-hafvet  och  i  östra  delen  af  Murmanska  hafvet.  Alg- 
samlingarna från  Grönland  innehålla  en  betydlig  mängd  ex- 

emplar af  arten,  hvaraf  det  är  att  förmoda,  att  den  äfven  här 

är  ymnig  och  allmän.  Redan  i  södra  delen  af  Norska  polar- 
hafvet är  den  sparsam.  Nordligaste  fyndorten  är  Low  Island 

vid  Spetsbergens  nordkust,  Lat.  N.  80°  20'. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  lokal  och  spar- 
sam, Tromsö  amt  vid  Renö,  Finmarken  vid  Maasö,  Gjesvser, 

Mageröns  sydkust,  Oxfjord,  Tal  vik,  allmän  och  ymnig,  vid 
Vardö  och  Vadsö  enligt  Gunnerus  anf.  st. 

G-rönlandshafvet:  allmän  och  ymnig  längs  Spetsbergens 
nord-  och  vestkust. 

Murmanska  hafvet:  Ryska  Lappmarkskusten,  vestkusten  af 

Novaja  Semlja  och  Waigatsch  från  Matotschkin  Schar  till  Ju- 
gor  Schar,  allmän  och  temligen  ymnig. 

Hvita  hafvet:  temligen  lokal  och  sällsynt. 

Kariska  hafvet:  Kap  Palander  och  Aktinia-viken,  lokal  och 
temligen  sparsam. 

Sibiriska  Ishafvet:  Irkajpi,  Koljutschinön  och  Pitlekaj,  spar- 
sam, men  temligen  allmän. 

Amerikanska  Ishafvet.     Jfr  Harvey  anf.  st. 

Baffinsbay:  Cumberland  Sound,  temligen  ymnig,  Grön- 
lands vestkust:  Nanortalik,  Smallesund,  Neuherrnhut,  Godt- 

haab,  Sukkertoppen,  Holstenborg,  Disco-ön,  Jakobshavn,  Sakak, 
Rittenbenk,  Whale  Island  (uppkastad  på  stranden),  Lat.  N 

73°  26'  och  (?)  i  Smiths  Sound  mellan  Lat.  N.  78  och  82, 
om,    såsom  jag  förmodar,  den  växt,  h vilken  Ashmead  upp- 
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ger    härifrån    under    namn  Soliera  cliordalis,  är  någon  form  af 
Halosaccion  ramentaceum: 

Halosaccion  Saccatum  (Lepech.). 

Fucus  saccatus  Lepech.  Comment.  Petrop.  p.  4 

Beser.    Fucus  saccatus  Lepech.  1.  c. 

Fig.  »  »  ?>         tab.  21. 

Anmärkning  vid  arten.  Det  synes  mig  ingalunda  tvifvel- 

aktigt,  att  Lepech ins  Fucus  saccatus  är  en  art  Halosaccion,  på- 
minnande om  de  arter  af  detta  slägte,  hvilka  finnas  i  norra 

delen  af  Stilla  oceanen.  Det  är  icke  omöjligt,  att  en  sådan 
art  förekommer  vid  Ishafskusten  och  några  skäl  att  antaga, 

att  den  blifvit  uppgifven  för  Ishafvet  genom  något  slags  lokal- 
förvexling,  hafva,  så  vidt  jag  känner,  icke  blifvit  förebragta. 
Tills  vidare  anser  jag  derför  denna  art  böra  upptagas  såsom 
tillhörande  Ishafvets  flora, 

Lefnadsförhållanden.  Derom  säger  Lepechin:"  »ad  instar 
glomerum  integros  investit  lapides». 

Utbredning  och  fyndort.  Uppgifven  af  Lepechin  såsom 
funnen  vid  Tri-Ostrowa-öarna  i  Hvita  hafvet. 

Gen.  Dumontia  (Lam  o  ur.)  J.  G.  A  g. 

Spec.  Alg.  2,  p.  348;  Lamour.  Ess.  p.  183;  char.  mut. 

Dumontia  Filiformis  (Fl.  Dan.)  Gr  ev. 

Alg.  Brit.  p.  165.  Ulva  filiformis  Fl.  Dan.  t.  1480. 

Descr:    Dumontia  filiformis  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  257. 
Fig.  »  »  Kiitz.  Tab.  Phyc.  16,  t.  81. 
JExsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  79  et  157. 

Syn.     Dumontia  contorta  Eupr.  Alg.  Och.  p.  295.  , 
»  filiformis  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  312. 

Croall,  Fl.  Disc.  p.  459. 
»  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  37. 
»  Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Mus.  Fenn.  p.  74. 

Ulva  filiformis  Sommerf.  Suppl.  p.  187. 
»  »  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  508. 

Lefnadsförhållanden.  En  litoral  alg,  som  mest  förekom- 
mer i  klipphålor,  hvilka  under  ebb  är  o  fy  Ida  ined  vatten.  Den 

föredrar  skyddade  ställen  och  växer  merendels  något  sällskap- 
lig.    Kleen    har    funnit   den    i    södra  delen  af  Norska  polar- 
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hafvet  med  sporocarpier  och  tetrasporangier  under  juni 
månad. 

Utbredning.  Tillhör  Ishafvets  såväl  atlantiska  som  arktiska 
florområde,  men  har  en  ringa  utbredning  inom  det  senare. 

Sitt  freqvens-maximum  har  den  i  Ishafvets  sydligaste  delar. 
I  Finmarken  såg  jag  den  ingenstädes,  hvilket  möjligen  beror 
derpå,  att  mina  undersökningar  gjordes  för  sent  på  året,  då 
det  väl  är  möjligt,  att  växten  här  liksom  längre  söderut  är  en 
alg,  hvars  utveckling  afslutas  under  förra  hälften  af  året.  Här 

är  den  funnen  af  Wahlenberg  i  Altenfjord,  som  är  artens  nord- 
ligaste fyndort. 

Fyndorter:  Norska  polarliaf vet :  Nordlanden  allmän,  Tromsö 

amt  vid  staden  Tromsö,  temligen  allmän  och  ymnig,  Fin- 
marken i  Altenfjord. 

Murmanska  hafvet:  Ryska  Lappmarkens  och  Cisuralska  Sa- 
mojedlandets  kust. 

Baffinsbay:  Grönlands  vestkust  vid  Jakobshavn  och  Rit- 
tenbenk. 

Fam.  Furcellariacese  J.  G.  A  g. 

Epicr.  p.  240. 

Gen.  Furcellaria  Lam  o  ur. 

Ess.  p.  45. 

Furcellaria  Fastigiata  (L.)  Lam  o  ur. 

1.  c.  p.  46.    Fucus  fastigiatus  L.  Spec.  Pl.  2,  p.  1162. 

f.  typ  ka. 

Descr.    Furcellaria  fastigiata  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  241. 
Fig.  »  »  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  94  et  357  A. 
Exsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scancl.  exsicc.  N:o  256. 

f.  tenuior  Aresch. 

Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  257. 

Syn.    Fastigiaria  furcellata  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  43. 
Fucus  caprinus  Gunn.  Fl.  jNTorv.  1,  p.  96. 

furcellatus    »         »         »       2,  p.  78. 
»       lumbricalis  /?  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  503. 

Furcellaria  fastigiata  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Bidr.  p.  11. 
o  »  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  19. 

Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  74. 
Post,  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II. 

Lefnadsförhällanden.      Jag    har    sjelf   aldrig   lyckats    finna 
denna    art   i    Ishafvet.     Enligt   Kleen    och  Wahlenberg  är 
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den  i  södra  delen  af  Norska  polarhafvet  litoral  eller  sublitoral. 

I  öfriga  delar  af  Ishafvet  håller  den  sig  antagligen  till  den 
snblitorala  regionen.  Kleen  har  vid  Nordlanden  träffat  den 
med  sporocarpier  nnder  juni,  hvilket  är  anmärkningsvärdt, 

emedan  växten  längre  söderut  synes  hafva  vintern  till  frukt- 
bildningstid. 

Utbredning.  Uppgifven  för  Ishafvets  både  atlantiska  och 
arktiska  florområde;  inom  södra  delen  af  det  senare  har  den 

sitt  maximum  af  freqvens;  inom  det  arktiska  är  den  säker- 
ligen sällsynt.    Dess  nordligaste  fyndort  är  Spetsbergens  kust. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och  ym- 
nig, Norges  nordkust,  Berggren,  enligt  exemplar  i  Svenska 

Riksmusei  herbarium. 

Grönlandshafvet :    Spetsbergens    kust,   utan  angifven  lokal. 
Murmanska  hafvet:  Ön  Kolgujew  och  Novaja  Semljas  kust. 
Hvita  hafvet:  Jfr  Gobi  anf.  st.  sid.  12  och  43. 

Baffinsbay:  Grönlands  vestkust  vid  Neuherrnhut. 

Vid  Nordlanden  förekommer  arten  under  sin  hufvudform, 

på  öfriga  ställen,  så  vidt  jag  kunnat  finna,  under  en  finare, 
spädare  form,  öfverensstämmande  med  den,  som  Areschoug, 
anf.  st.,  utdelat  såsom  F.  fastigiata  f.  tenuior. 

Fam.  Gigartinaceae  (Kiitz.)  J.  G.  A  g. 

Epicr.  p.  173;  Kiitz.  Phyc.  gener.  889;   char.  mut. 

Gren.  Cystoclonium   Kiitz. 

Plryc.  gener.  p.  404. 

Cystoclonium  Purpurascens  (Huds.)  Kiitz. 

1.  c.  Fucus  purpurascens  Huds  Fl.  Angl.  p.  589. 

f.  typica. 
Descr.     Cystoclonium  purpurascens  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  239. 
Fig.    Hypnea  purpurascens  Harv.  Phyc.  Brit.  tab.  116. 

»         Cystoclonium  purpurascens  Kiitz.  Tab.  Phyc.  18,  tab.  15. 
Exsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  76. 

f.  dendroidea  nob. 

f.  pumila,  7 — 10  cm.  älta,  thalli  axi  primario  crassiusculo,  inferne  sub- 
nudo,  supra  medium  decomposito-ramoso,  ramis  fasciculum  densum,  circum- 
scriptione  semicircularem  vel  subtriangularem  formantibus.  Polysiphoniam 
elongatam  var  microdendron  habitu  revocat.  In  formam  typicam  aperte 
abiens. 
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Syn.  Cystoclonitim  purpurascens  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  40. 
»  »  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  18. 
»  «  Zeller,  Zweite  d.  Polarf.  p.  85. 

Fucus  confervoides  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  504. 
Gigartina  purpurascens  Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  74. 
Hypnea  purpurascens  Croall,  Fl.  Disa  p.  459. 
Soliera    chordalis    Ashm.    Alg.  Hayes  p.  64?    Cfr.  Farl.  New.  Engl. 

Alg.  p.   148. 

Lefnadsförhållanden,  Om  artens  lefnadssätt  inom  polarhaf- 
vets  arktiska  område  känner  jag  intet.  I  Norska  polarhafvet 

är  den  litoral.  Den  typiska  formen  håller  sig  mest  på  litoral- 
regionens  nedersta  del,  fäst  på  andra  alger  eller  på  branta 
klippväggar.  I  regionens  öfre  del  träffas  den  företrädesvis  i 
djupa  klipphålor,  som  under  ebben  äro  fylda  med  hafsvatten. 
Formen  dendroidea  har  jag  träffat  endast  i  litoralregionens  öfre 
del.  Här  når  den  sitt  mest  egendomliga  utseende,  då  den  växer 
på  väggarna  af  grunda  klipphålor,  der  Mytilus  edulis  i  större 

mängd  uppehåller  sig.  Arten  trifves  såväl  på  öppen  som  skyd- 
dad kust.  I  Nordlanden  är  den  funnen  med  tetrasporer  under 

sommaren,  med  sporocarpier  under  augusti  månad. 

Utbredning.  Arten  förekommer  inom  Ishafvets  båda  flor- 
områden, men  har  ringa  utbredning  inom  det  arktiska.  Maxi- 

mum af  freqvens  når  den  i  södra  delen  af  Norska  polarhafvet. 

Dess  nordligaste  säkra  fyndort  är  Nordkap  vid  Norges  nord- 
kust. Om  F a r  1  o w s  förmodan  är  riktig,  att  Asch m eads  Soliera 

chordalis  är  denna  art,  skulle  den  vid  Grönlands  vestkust  gå  in 

i  Smiths  Sound  till  78°— 82°  Lat.  N. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och  ym- 
nig, Finmarken:  Öxfjord,  Gjesvser  och  Altenfjorden. 

MurmansM  hafvet:  Ryska  Lappmarkens  och  Cisuralska  Sa- 
mojecllandets  kust,  ön  Kolgujew. 

Hvita  hafvet:  temligen  allmän,  men  antagligen  sparsam. 

Baffinsbay:  Grönlands  vestkust,  vi  cl  Neuherrnhut,  Julianes- 

haab  och  Egedesminde,     Smiths  Sound  ("?). 
Formen  dendroidea  är  funnen  i  Norska  polarhafvet  vid  Gjes- 

vser. 

Gen.  Callophyllis  Kiitz. 

Phyc.  gener.  p.  400. 

Callophyllis  Lacikiata  (Huds.)  Kiitz. 

1.  c.  p.  401.     Fucus  laciniatus  Huds.  Fl.  Angl.  p.  579. 
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Fyndort:  Dickie  uppger  i  Alg.  Sutherl.  1,  sid.  143  G.  laciniata 

Kiitz.  vara  funnen  flytande  i  hafvet  ocli  uppkastad  på  stran- 
den i  Baffinsbay  vid  Whale  Islands. 

Gen.  Kallymenia  J.  Of.  Ag. 

Alg.  Med.  p.  98;  Epicr.  p.  219. 

Kallymenia  Rosacea  J.  G.  Ag. 

Epicr.  p.  220.    Halymenia  rosacea  Spetsb.  Alg.  Till.  p.  45. 

Descr.    Halymenia  rosacea  J.  G.  Ag.  Epicr.  1.  c. 

Syn.  Halymenia  rosacea  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  1,  p.  24;  ex.  parte. 

Lefoiadsförhållanden.  Jag  har  på  aniordt  ställe  uppgifvit, 
att  jag  funnit  några  unga  vidvuxna  exemplar  af  denna  art, 
Jag  måste  nu  återtaga  denna  uppgift,  ty,  sedan  jag  lärt  känna 

en  i  Norska  polarhafvet  förekommande  Kallymenia-aTt,  tvingas 
jag  att  hänföra  dessa  exemplar  till  den  norska  arten.  Kally- 

menia rosacea  är  alltså  hittills  anträffad  liggande  lös  på  bott- 
nen inom  den  sublitorala  regionen  på  5 — 10  famnars  djup,  stun- 
dom i  stora  individmassor  tillsammans  med  andra  alger :  Deles- 

seria  sinuosa  och  Phyllophora  interrupta  o.  s.  v.  Den  är  funnen 

såväl  på  öppen  kust  som  i  det  inre  af  fjordar.  Sporocarpie- 
bärande  exemplar  äro  insamlade  under  sommaren. 

Utbredning.  Känd  endast  från  östra  delen  af  Grönlands- 
hafvet.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Treurenbergbay  vid  Spets- 

bergens nordkust,  Lat  N.  79°  56'. 
Fyndorter:  Grönlandshafvet :  på  ett  par  ställen  vid  Spets- 

bergens nord-  och  vestkust. 

Kallymenia  Septemtrionalis  nob. 

Fronde  callo  radicali  minuto  afrixa,  stipite  brevissimo.  eramoso,  lannna 
vulgo  usque  a  primo  initio  orbiculari  vel  late  reniforrui,  longitudine  circa  6 

cm.  attingente,  subcarnosc-membranacea,  crassitudine  100  /?,  in  statu  adul- 
tiore  parce  vage  lobata.  lobis  varise  formas  at  semper  basi  latis,  numqvam 
foliola  propria  stipite  suffulta  coijstituentibus,  margine  integerrimo  vel  leviter 
crenulato;  colore  planta  Sarcophyllidi  eduli  simillima,  sanguineo-purpnrea.  Tab. 
14,  tig.  4—6. 

Syn,  Halymenia  rosacea  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  1,  p.  24;  ex  parte. 
Kallymenia  reniformis  Croall,  Fl.  Disc.  p.  459  (?). 
>  »  Kjellm.  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  20. 

»  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  18. 

Anmärkning  vid  arten.     Det  synes  mig  högst  sannolikt,  att 
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den  i  Ishafvet  förekommande  Kallymenia-axt,  hvilken  Kleen 
och  äfven  jag  sjelf  tidigare  kallat  K.  reniformis,  icke  är  identisk 
med  den  längre  söderut  förekommande  art,  hvilken  bär  detta 
namn,  utan  snarare  en  nordligare  art,  skild  från  den  sydliga 
genom  annan  bålform,  annan  färg  och  annan  konsistens. 

Ishafsväxten  synes  icke  uppnå  någon  betydligare  storlek. 

Det  största  exemplar,  jag  sett,  är  ett  taget  af  Kleen  vid  Nord- 
landen,  och  som  jag  låtit  afbilda  på  taflan  14,  fig.  5.  Det  hål- 

ler 6  cm.  i  längd  och  7  cm.  i  bredd.  Nästan  lika  stor  individ 

har  jag  samlat  vid  Novaja  Semljas  vestkust  och  vid  Spetsber- 
gen. De  senare  synas  vara  fullvuxna.  Stipes  är  alltid  mycket 

kort,  stundom  omärklig.  Laminan  är  såsom  mycket  ung  d.  v.  s. 

redan  då  den  har  en  längd  af  1 — 2  mm.  cirkelrund  eller  njur- 
lik, sällan  bredt  omvändt  äggformig  (fig.  4).  Först  då  den  nått 

en  betydligare  storlek  flikas  den.  Flikarna  äro  af  olika  form 
och  storlek,  men  hafva  alltid  bred  bas  och  äro  aldrig  skarpt 

afsatta  från  hufvudlaminan,  såsom  fallet  är  hos  Kallymenia  reni- 
formis. Från  K.  reniformis  skiljes  den  vid  första -ögonkastet  på 

färgen.  Denna  är  densamma  som  hos  SarcophyJlis  edulis,  hos 
unga  exemplar  möjligen  något  mera  mättad  än  hos  denna. 

Denna  färgton  anges  vanligen  genom  uttrycket  »sanguineo- 
purpureus».  Enligt  J.  G.  Agardh  är  thallus  hos  K.  reniformis 

»pulchre  coccineus;>,  en  färg,  som  också  figuren  af  arten  i  Ha r- 
veys  Phyc.  Brit.  synes  mig  hafva,  ehuru  växten  i  beskrifningen 

anges  vara  af  samma  färg  som  SarcophyTlis  edulis  nämligen  blod- 
röd. Med  hänsyn  till  konsistens  synes  också  den  nordiska  ar- 

ten afvika  från  den  sydligare.  Den  förre  är  membranös,  svagt 

köttig.  K.  reniformis  anges  vara  »gelatinoso-earnosa»  (J.  G.  A  g. 
Spec.  Alg.)  »gelatinoso-membranacea»,  (J.  G.  Ag.  Epicr.)  »thickish 

membranaceos»  (Harv.  Phyc.  Brit.)  o.  s.  v.;  alltså  'åt  K.  renifor- 
mis i  allmänhet  tjockare  och  köttigare  än  K.  septemtrionalis. 

Denna  har  bålens  centrallager  svagt  utveckladt.  Cellerna  äro 

få,  slemmassan  betydlig,  mellanlagret  är  distinkt,  starkare  ut- 
veckladt hos  yngre  än  hos  äldre  exemplar.  Kortikallagret  är 

bildadt  af  små  celler,  med  största  utsträckningen  vinkelrätt 
mot  bålens  yta  (fig.  6). 

Reproduktionsorgan  okända. 
Jag  har  förmodat,  att  Croalls  K.  reniformis  är  denna  art. 

Exemplar  har  jag  icke  sett. 
LefnadsförliåUanden.  Växten  är  sublitoral,  fäst  på  andra 

alger  såsom  Ptilota  pectinata,  Lithothamnier  eller  på  småsten  och 

gamla  musselskal.  Den  växer  spridd  på  öppen  kust.  Antag- 
ligen   utbildar  arten  först   senare  på  året,  än  det  hittills  iakt- 
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tagits,  sina  reproduktiva  celler.  Flertalet  af  de  exemplar, 
Kleen  fann  vid  Nordlanden  under  juli  månad,  voro  unga.  I 
Finmarken  träffade  jag  under  början  af  augusti  idel  mycket 
små  och  unga  exemplar.  Inom  det  arktiska  området  har  jag 

dock  insamlat  några  äldre  och  såsom  jag  antar  fullvuxna  ex- 

emplar i  juli. 
Utbredning.  Med  säkerhet  känd  från  Norska  polarhafvet, 

östra  Grönlandshafvet  och  östra  Murmanska  hafvet.  Allmän- 

nast är  den  funnen  vid  Norges  nordkust.  Dess  nordligast 
säkra  fyndort  är  Treurenbergbay  vid  Spetsbergens  nordkust, 

Lat.  N.  79°  56'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  ej  sällsynt,  Fin- 

marken, ganska  ymnig,  men  lokal  vid  Maasö. 

Grönlandshafvet:  Spetsbergens  vestkust  vid  Sydkap,  upp- 
kastad på  stranden,  nordkusten  i  Mosselbay  och  Treurenberg; 

bay,  lokal,  sparsam. 
Murmanska  hafvet:  Rogatschew  bay  vid  Novaja  Semljas 

vestkust,  lokal,  sparsam. 
Baffinsbay :  utan  närmare  uppgifven  lokal,  om  Croalls  K. 

reniformis  tillhör  denna  art.     Jfr  Croall  anf.  st. 

Kallymenia  Pennyi  Har  v. 

Ner.  Am.  2,  p.  172. 

Descr.  Kallymenia  Pennyi  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  223. 

Syn.  Kallymenia  Pennyi  Dickie,  Alg.  Walker,  p.  86;    Alg.  Sutherl.  2,  p_ 
192;  Alg.  Cumberl.  p.  238  (?) 

»  »        Plarv.  1.  c. 

Anmärkning  vid  artbestämningen.  Jag  har  till  denna  art  hän- 
fört tvänne  Kallymenia- exemplar  från  Grönland,  förvarade  i 

Köpenhamns  musei  herbarium,  tagna  af  Wormskiold  och  af 

Mertens  bestämda  till  Fucus  palmatus.  Harve}7s  beskrifning 
af  den  ifrågavarande  arten  stämmer  väl  in  på  dem.  De  på- 

minna mycket  om  K.  reniformis,  men  äro  tunnare  än  exemplar 
af  denna  art  och  hafva  de  inre  centrala  celltrådarna  glesare. 
Till  färgen  äro  de  blekt  rödbruna.  Det  ena  exemplaret  är  till 

omkretsen  utdraget,  det  andra  bredt  njurlikt,  det  förra  djupt 
nästan  handlikt  klufvet,  det  senare  oregelbundet  flikigt  med 
smalt  eller  bredt  omvändt  äggrunda  eller  jembreda,  enkla  eller 

upprepadt  klufna  flikar.  Kanten  har  några  få  triangulära  tän- 
der. Sporocarpier  finnas,  hvilka  äro  insänkta  i  öfre  delen  af 

flikarna  nära  deras  yta,  men  ej  framträdande  öfver  denna,  tal- 
rika,   små,    innehållande   få    rundadt  kantiga  sporer.     Ar  min 
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bestämning  af  dessa  exemplar  riktig,  så  är  K.  Penny-i  nära  be- 
slägtad  å  ena  sidan  med  K.  reniformis  å  andra  med  K.  omata 

Post.  et  Rupr.  Från  den  förra  skiljes  den  genom  större  tunn- 
het,  glesare  centrallager,  mäktigare  kortikallager  och  mera  yt- 

liga sporocarpier.  Den  senare  afviker  genom  sin  rika  prolifi- 
cering  och  annorlunda  beskaffade  sporocarpier. 

LefnadsfÖrJiållanden.  Härom  är  endast  kändt,  att  växten  är 

tagen  på  15 — 20  famnars  djup  på  grusbotten. 
Utbredning.  Arten  är  känd  från  det  arktiska  florområdets 

Amerikanska  provins.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Assistance 

bay  i  arktiska  Amerika  Lat.  N.  74°  40'. 
Fyndorter:  Amerikanska  Ishafvet:  Port  Kennedy  och  Assi- 

stance bay. 

Baffinsbay:  Cumberland  Sound  (?);  Grönlands  vestkust. 

Gen.  Phyllophora  (Gr ev.)  J.  G.  Ag. 

Alg.  Med.  p.  93;  Grev.  Alg.  Brit,  p.  135;  lim.  mut, 

Phyllophora  Brodlei  (Tum.)  J.  G.  A  g. 
1.  c.    Fucus  Brodisei  Turn.  Hist.  Fuc.  2,  p.  1. 

Descr.   Phyllophora  Brodisei  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  216. 

Fig.  »  »         Harv.  Phyc.  Brit.  tab.  20,  fig.  1. 
Exsicc.  s  »         Aresch.  Alg.  Scand   exsicc.  N:o  207. 

Syn.    Chondrus  membranifolius  Post,  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II,  sec.  Gobi  Al- 

genfl.  Weiss.  Meer.  p.  42 — 43. 
truncatus  Post,  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II. 

Coccotylus  Brodisei  Zeller,  Zweite  cl.  Polarf.  p.  85. 
Fucus    truncatus   Pall.   Reise    3,  p.   34.     Cfr.  Gobi   Algenfl.  Weiss. 

Meer.  p.  43  et  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  239. 

Phyllophora   Brodisei  (?)  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  3;    Bidr. 

p.  11. »  »         Gobi,  Algenfl.  AVeiss.  Meer.  p.  42. 
»  »         Kjellm.  Spetsb.  Thall.  1,  p.  23;  Algenv.  Murm. 

Meer.  p.  21;  Kariska  hafvets  Algv.  p.  22. 

»  »  Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  74. 

Sphserococcus  Brodisei  Schtibeler,  in  Heugl.  Reise  p.  317. 

Anmärkning  vid  aréen.  Redan  i  min  redogörelse  för  Spets- 

bergens algvegetation  har  jag  påpekat,  att  jag  träffat  Phyllo- 
phora-foTUiGT,  som  med  lika  stort  skäl  skulle  kunna  hänföras 

till  Ph,  interrupta  som  "till  Ph.  Brodicei.  Dylika  har  jag  också 
funnit  vid  vestkusten  af  Novaja  Semlja.  Gobi  har  älven  träffat 

sådana  bland  de  algsamlingar  från  Hvita  hafvet  och  vestra  Mur- 
manska  hafvet,  som  han  granskat.     Äfven  vid  Norges  vestkust 
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har  jag  sett  en  Phylophora,  denna  dock  sällsynt,  som  till  största 

mängden  individ  anslöt  sig  till  Ph.  Brodicei,  sådan  denna  upp- 
träder i  Kattegatt,  men  stundom  genom  formen  på  några  af 

grenarna  erinrade  om  den  arktiska  Ph.  interrupta.  Att  dessa 
båda  arter  äro  mycket  närbeslägtade  torde  ej  kunna  betvinas 

och  förmodligen  är  den  ena  —  enligt  mitt  förmenande  Ph.  Bro- 
dicei —  utgången  ur  den  andra.  Då  de  emellertid  i  allmänhet 

uppträda  utprägladt  olika  h varandra,  synes  det  mig  riktigare 
att  behandla  dem  såsom  olika  arter  än  såsom  former  af  sam- 

ma art. 

Lef nåds  förhål] 'anden.  Växten  är  i  Ishafvet  sublitoral,  stun- 
dom elitoral  och  förekommer  mestadels  såsom  beståndsdel  i 

Laminarie-  formationen.  Den  växer  merendels  spridd,  stundom 

något  sällskaplig,  vidfäst  småsten  och  snäckskal.  Den  före- 
drar öppen  kust,  men  håller  sig  icke  uteslutande  till  sådan. 

Vid  Finmarken  har  jag  funnit  den  med  unga  nemathecier  i 
augusti,  vid  vestkusten  af  Waigatsch  i  slutet  af  juli. 

Utbredning.  Maximum  af  freqvens  har  enligt  min  erfaren- 
het arten  i  sydostligaste  delen  af  Murmanska  hafvet.  Inom 

Ishafvets  atlantiska  florområde  är  den  sällsynt.  Dess  nord- 

ligaste fyndort  är  nordvestkusten  af  Spetsbergen,  Lat.  N.  79°  45'. 
Fyndorter:  Norska polarhafvet :  Finmarken:  Gjesvasr,  Oxfjord, 

Talvik,  lokal  och  sparsam. 

Grönt  and  shaf vet :  Spetsbergens  norclvestkust  sällsynt,  Grön- 
lands ostkust. 

Murmanska  hafvet:  Cisuralska  Samojecl landets  kust,  ön  Kol- 
gujew,  vestkusten  af  Novaja  Semlja  från  S.  Gusinnoi  Kap  och 
vestkusten  af  Waigatsch,  på  senare  stället  allmän  och  ymnig, 

Jugor  Schar. 
Hvita  hafvet:  flerstädes. 

Kariska  hafvet'.  Udclebay  vid  norra  Novaja  Semlj as  ostkust, 
Karobugten. 

Phyllophora  Interrupta  (Grev.)  J    G.  Ag. 

Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  3;  Sphrerococcus  interruptus  Grev.  Act.  Leop.  142, 

p.  423. 
Descr.     Phyllophora  interrupta  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  217. 

»  »  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  1,  p.  21. 
Fig.  Sphaerococcus  interruptus  Kutz.  Tab.  Phyc.  19,  t.  20. 
Exsicc.    Phyllophora  interrupta  Kjellm.  in  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  405. 

Syn.  Phyllophora  Brodirei  Harv.  Fl.  West-Esk.  p.  49.  (?) 
»  »        Wittr.  in  Heugl.  Eeise  p.  284;  sec.  spec. 
»        interrupta  J.  G.  A  g.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  3;  Bidr.  p.  11. 
»  y  Eaton,  List,  p.  44. 

•  »  »  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  41. 
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Syn.  Phyllophora   interrupta    Kjellm.  Vinteralgv.  p.  64.  Spetsb.  Thall.  I, 
p.  20;  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  20;  Kariska  hafvets  algv.  21. 

Khodymenia  interrupta  Ashm.  Alg.  Hayes,  p.  96. 
»  >  Dickie,  Alg.  Walker,  p.  86. 
>  >  Harv.  Ner.  Am.  2.  p.  149. 

LefnadsförhåUanden.  En  sub-  eller  elitoral  art,  växande 

spridd  inom  Coralline-,  Lithoderma-  och  ej  sällan  äfven  inom 
iawmane-formationen,  mest  på  öppen  kust,  men  äfven  inom- 

skärs. Att  den  stundom  träffas  i  stora  massor  liggande 

lös  på  bottnen,  är  förut  angifvet;  jfr  sid.  21.  Vid  Spetsber- 
gens nordkust  är  den  stadd  i  utveckling  året  om.  Vid  mid- 

ten  af  januari  månad  fann  jag  groddplantor  af  den  och  under 
hela  vintern  voro  exemplar  med  unga  prolifikationer  vanliga. 

Nemathecie-bärande  exemplar  erhöllos  under  november,  decem- 
ber, januari  och  mars.  Äfven  under  andra  tider  förekommer 

bär  växten  med  dylika  organ,  så  att  jag  anser,  att  man  kan 

antaga,  att  den  i  denna  del  af  Ishafvet  utvecklar  reproduk- 
tiva  organ  året  om.  I  östra  Murmanska  hafvet,  Kariska  haf- 
vet  och  Sibiriska  Ishafvet  har  jag  sett  individ  med  nemathecier 
under  juli,  augusti  och  september  månad. 

Utbredning.  En  af  Ishafvets  vanligaste  och  vidsträcktast 
utbredda  alger.  Inom  det  atlantiska  florområdet  är  den  icke 
funnen,  men  för  öfrigt  circumpolärt.  I  största  individmängden 
är  den  anträffad  vid  Spetsbergen  och  i  östra  delen  af  Kariska 

hafvet.  Dess  nordligaste  med  säkerhet  kända  fyndort  är  Treu- 

renbergbay,  Lat.  N.  79°  56'.  Möjligen  går  den  ännu  högre 
mot  norr  vid  Grönlands  vestkust.  Det  uppgifves  nämligen, 
att  den  här  är  tagen  i  Smiths  Souncl  mellan  78:de  och  82:dra 
breddgraden. 

Fyndorter:  Grönlandshafvet :  Spetsbergens  kuster,  allmän, 
stundom  ymnig. 

Murmanska  hafvet:  Ryska  Lappmarkens  kust,  Kolgujew, 
vestkusten  af  Novaja  Semlja  och  Waigatsch,  allmän,  men  ej 

ymnig. 
Hvita  hafvet:  allmän  och  ymnig  enligt  G  o  bi. 

Kariska  hafvet:  Novaja  Semljas  ostkust,  Lat.  N.  76°  8', 

Long.  O.  90°  25',  Lat,  N.  76°  18',  Long.  O.  92°  20',  Kap  Palan- 
der,  Aktinia-viken ;  på  de  båda  sista  lokalerna  allmän  och 

ymnig. 

Sibiriska  Ishafvet:  vester  om  Blischni-ön,  Lat.  N.  73° 40', 
Long.  O.  140°  16',  lös  på  bottnen ;  Irkajpi  allmän,  men  ej  ymnig. 

Amerikanska  Ishafvet:  anmärkt  på  åtskilliga  ställen. 

Baffinsbay:  norr  om  78:de  breddgraden  i  Smiths  Sound. 
14 
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Phyllophora  Membranifolia  (Good.  et  Woodw.)  J.  G.  Ag. 

Alg.  Med.  p.  93.    Fucus  membranifolius  Good.  et  Woodw.  Linn.  Träns.  3, 

p.  120. Descr.    Phyllophora  membranifolia  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  218. 
j?ig.  >  s  Harv.  Phyc.  Brit.  tab.  163. 
Exsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  206. 

Syn.  Phyllophora  membranifolia  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  17. 

Lefnadsförhallanden.  I  polarhafvet  litoral  eller  sublitoral  i 

det  inre  af  djupa  fjordar,  fäst  på  sten,  mussel-  eller  snäck- 
skal. Härifrån  känd  endast  steril.  Antagligen  bär  den  repro- 

duktionsorgan bär  liksom  längre  söderut  under  vintern. 

Utbredning.  Känd  endast  från  polarhafvets  atlantiska  flor- 
område  och  från  dess  södra  del. 

Fyndort:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden  i  Skjserstafj orden. 

Gen.  Ahnfeltia  (Fr.)  J.  G.  Ag. 

Alg.  Liebm.  p.  12;  Fr.  Fl.  Scan.  p.  309;  speo.  excl. 

Ahnfeltia  Plicata  (Huds.)  Fr. 
1.  c.  p.  310.    Fucus  plicatus  Huds.  Fl.  Angl.  p.  589. 

Descr.    Ahnfeltia  plicata  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  206. 
Fig.        Gymnogongrus  plicatus  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  288. 
Exsicc.  Ahnfeltia  plicata  Aresch.  Alg.  kScand.  exsicc.  N:o  77. 

Syn.  Ahnfeltia  plicata  Dickie,  Alg.  Cumberl.  p.  238. 
>  »        Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  39. 

Harv.  Fl.  West.  Esk.  p.  50. 
Kjellm.  Spetsb.  Thall.  1,  p.  20. 

»  »        Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  17. 
.Fucus  albus  Gunn.  Fl.  Norv.  2,  p.  92. 

»     plicatus  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  504. 
Gigartina  plicata  Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  74. 
»  »        Post  et  Eupr.  111.  Alg.  p.  II. 

Gymnogongrus  plicatus  Dickie,  Alg.  Walker,  p.  86. 
».  »         Eupr.  Alg.  Och.  p.  326. 

Sphserococcus  plicatus  Schrenk,  Ural.  Reise.  p.  547. 

Lefnadsförhallanden.  I  Norska  polarhafvet  litoral,  växande 
spridd  i  klipphålor,  som  under  ebb  äro  fylda  med  vatten,  i 
öfriga  delar  af  polarhafvet  sublitoral,  vanligen  förekommande 

på  1 — 5  famnars  djup,  på  sten-  eller  grof  grusbotten  tillsam- 
mans med  Laminarie-formationens  allmänna  beståndsdelar. 

Den  träffas  såväl  på  öppen  kust  som  på  skyddade  ställen. 
Känd  endast  steril. 

Utbredning.  Växten  är  säkerligen  circumpolär,  men  upp- 
träder ingenstädes  i  polarhafvet  i  någon  större  individmängd. 
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Sitt  maximum  af  freqvens  har  den  i  Norska  polarhafvet.  Dess 

nordligaste  fyndort  är  Skansbay,  Lat.  N.  78°  30'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän,  Finmar- 
ken: Altenfjord  och  annorstädes  enligt  Wahlenberg. 

Grönlands-hafvet :  Spetsbergens  vestkust,  lokal,  sparsam. 
Murmanska  hafvet:  Ryska  Lappmarkskusten,  Cisuralska  Sa- 

mojedlandets  kust,  ön  Kolgujew,  Jugor  Schar. 

Hvita  hafvet :  *en  bland  de  vanligaste  algerna. 
Sibiriska  Ishafvet:  Koljutschinfjordens  mynning,  lokal,  men 

temligen  ymnig.     Tschuktschbyn  Tjapka. 

Amerikanska  Ishafvet:  Nordkusten  af  Vest-Eskimåernas 
land  och  Port  Kennedy  i  arktiska  Amerikanska  arkipelagen. 

Baffinsbay :     Qumberland  Sound,  ymnig. 

Gen.  Gigartina   (Lamour.)  J.  Gr.  Ag. 

Epicr.  p.  189;  Lamour.  Ess.  p.  134;  char.  niut. 

Gigartina  Mamillosa  (Good.  et  Woodw.)  J.  G.  Ag. 
Alg.    Med.  p.  104.     Fucus  mamillosus  Good.  et  Woodw.  Linn.  Träns.  3, 

p.  174. 
Descr.    Gigartina  mamillosa  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  199. 

Fig.  »  »  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  199. 
Exsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  2s:o  10. 

Syn.  Fucus  mamillosus  Sommerf.  Suppl.  p.  183. 
»  »  Wg    Fl.  Lapp.  p.  496. 

Gigartina  mamillosa  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  18. 

Rhodyinenia  mamillosa  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  296. 

Lefnadsförhållanden.  Vid  Norges  kust  är  växten  litoral, 

fäst  på  klipphällar  och  stenar,  som  blottas  vid  ebb,  eller 
växande  i  klipphålor,  som  under  ebbtiden  hålla  sig  fyldamed 

vatten.  Den  tillhör  mest  nedre  delen  af  den  sublitorala  regio- 
nen och  är  nästan  uteslutande  pelagisk.  Oftast  uppträder  den 

sällskaplig  i  större  individmassor.  I  södra  delen  af  Norska 

polarhafvet  är  den  funnen  med  sporocarpier  i  juli  och  augusti, 
i  norra  delen  med  unga  sådana  organ  under  senare  delen  af 

augusti. 
Utbredning.  Känd  från  Norska  polarhafvet  och  Baffinsbay. 

Inom  det  förra  området  har  den  antagligen  sitt  freqvensma- 

ximum.  Dess  nordligaste  säkra  fyndort  är  Gjesvaer  nära  Nord- 

kap,  ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och  ym- 
nig, Finmarken  vid  Öxfjord,  Maasö,  Gjesvaar  och  Mageröns 

sydkust,  temligen  allmän  och  ymnig. 
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Ba/finsbay:   Grönlands    vestkust  enligt  exemplar  i  Köpen- 
hamns musei  herbarium. 

Gen.  Chondrus  (St  a  ek  h.)  J.  G.  Ag. 

Spec.  Alg.  2,  p.  244;  Stackh.  Ner.  Brit.  sec.  J.  G.  Ag.  1.  c.;  enar.  rnut. 

Chondrus  Crispus  (L.)  Lyngb. 
Hydr.  Dan.  p.  15.     Fucns  crispus  L.  Mänt.  p.  134. 

Descr.     Chondrus  crispus  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  178. 
Fig.  »  »        Harv.  Phyc.  Brit.  t,  63. 
Exsicc.  »  »        Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  156. 

Syn.  Chondrus  crispus  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  308. 
»        Kleen,  Norell.  Alg.  p.  18. 

Fucus  crispus  Gunn.  Fl.  Norv.  2,  p.  91. 

-  »  >        Wg.  Fl.  Lapp.  p.  497. 

Lefnadsförhållanden.  På  öppen  kust  är  växten  litoral,  vä- 
xande spridd  på  klipphällar  och  stenar,  som  blottas  under 

ebben,  eller  oftare  i  klipphålor,  hvilka  under  ebben  äro  vat- 
tenfylda.  I  det  inre  af  Altenfj  orden  *  fans  den  på  öfre  delen 
af  den  sublitorala  regionen  på  ungefär  en  meters  djup.  Den 
är  vid  norska  polarhafskusten  funnen  med  tetrasporangier 
under  juni  och  augusti. 

Utbredning.  Endast  känd  från  polarhafvets  atlantiska  flor- 
område,  i  hvars  södra  del  den  är  allmänt  utbredd.  Dess  nord- 

ligaste fyndort  är  Gjesvser  vid  Norges  nordkust,  ungefär  Lat. 

N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhaf vet:  Nordlanden,  allmän  och  ym- 
nig, Finmarken,  temligen  allmän,  men  ej  ymnig  vid  Maasö, 

Gjesvaar,  Öxfjord  och  Tal  vik. 

Fam.  Ceramiacese  (Ag.)  Hauck. 
Meeresalg.  p.  15.     Ag.  Syst.  Alg.  p.  XXVIII;  char.  mut. 

Gen.  Microcladia  Gr  ev. 

Alg.  Brit.  p.  99. 

Microcladia  Glandulosa  (Soland.)  Gr  ev. 
1.  c.  Fucus  glandulosus  Soland.  in  Turn.  Hist.  Fuc.  1,  p.  81. 

Descr.    Microcladia  glandulosa  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  109. 
Fig.  »  »  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  29. 

Tillägg  till  artbeskrif ningen.     De  figurer,  som  Harvey  (anf. 
st.)  lemnar  af  växtens  struktur,  äro  mycket  otillfredsställande. 
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Bättre  är  motsvarande  figur  i  Ktitzings  Tab.  Phyc.  13  tan.  21. 

Denna  synes  framställa  ett  tvärsnitt  af  en  yngre  del  af  väx- 
ten. På  tvärsnitt  af  äldre  delar  har  jag  funnit  såväl  cen- 

tralcellen som  de  stora  parenkymcellerna  mycket  mer  tjock- 
väggiga  och  de  senare  derjemte  omgifna  af  ett  större  eller 
mindre  antal  små  endokromrika  celler.  Det  skandinaviska 

exemplar  af  arten,  jag  sett,  var  tetrasporangiebärande.  Tetras- 
porangierna  voro  korsdelade  och  lågo,  såsom  J.  G.  Ag.  (anf.  st.) 
uppger,  utan  ordning,  talrika  i  de  yttersta  eller  näst  yttersta 

segmenten.  De  första  tetrasporangier  anläggas  vid  segmen- 
tens yttre  kant,  men  sedermera  uppkomma  nya  innanför  dessa 

till  dess  de  upptaga  hela  segmentets  yta. 
Lefnadsförhållanden.  Jag  har  sett  ett  enda  exemplar  af  denna 

för  Skandinaviens  flora  nya  art,  hemförd  t  af  Kleen  från  Nord- 
landen,  men  af  honom  förbisedt.  Det  fans  bland  en  större 

mängd  Plocamium  coccineum.  Möjligen  har  det  vuxit  jämte 

den  och  skulle  då  förekomma  på  djup  sten-  och  skalbotten  i 
yttre  hafsbandet.     Exemplaret  är  taget  under  sommaren. 

Fyndort:  Norska  polarhaf vet:  Nordlanden,  utan  närmare  an- 
gifven  lokal. 

Gen.  Ceramium   (Lyngb.)  Harv. 

Man.  p.  98;  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  117;  spec.  excl. 

Ceramium  Deslongchampii  Chauv. 

Alg.  Norm.  N-.o  85. 
Descr.     Ceramium  Deslongchampii  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  97. 
Fig.  »  »  Harv.  Phyc.  Brit.  t,  219. 
Exsicc.  »  »  Chauv.  1.  c. 

Syn.  Ceramium  diaphanum  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  20;  ex  parte. 

Lefnadsförhållanden.  Växer  spridd  inom  nedre  delen  af 

litoralregionen,  fäst  på  andra  alger,  såväl  på  öppen  kust  som 

i  det  inre  af  fjordar.  Under  augusti  bär  den  rikligt  tetraspo- 
rangier vid  Norges  nordkust. 

Utbredning.  Tillhör  uteslutande  polarhafvets  atlantiska 

florområde,  men  är  här  föga  vanlig.  Dess  nordligaste  fynd- 

ort är  Öxfjord  i  Finmarken,  ungefär  Lat.  N.  70°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden  enligt  exemplar 

i  Kleens  herbarium,  Finmarken  vid  Öxfjord  och  Talvik,  lokal 

och  sparsam. 
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Ceramium  Circinatum  Kiitz. 

Hormoceras  circinatum  Kiitz.     Linnsea  p.  733. 

Descr.     Ceramium  circinatum  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  99. 

Fig.  »  »  Kiitz.  Tab.  Phyc.  12,  t,  70. 
»  decurrens        »  »  »         »     »   71. 

Syn.  Ceramium  diaphanum  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  20;  ex.  parte. 

Anmärkning  vid  artbestämningen.  Af  denna  växt  har  jagsett 

endast  ett  par  fragmentariska  exemplar  från  polarhafvet.  De  fin- 
nas i  Kleen s  samlingar  af  alger  från  Nordlanden  under  namn 

C.  diaphanum.  Habituelt  påminna  de  ovedersägligen  om  denna 
art,  men,  då  de  hafva  ett  tydligt  nedlöpande  kortikallager , 
anser  jag  mig  icke  kunna  föra  dem  till  denna.  Deras  habitus 
och  de  Öfre  grenarnas  form  stämmer  väl  med  fig.  a  och  d  på 
den  citerade  taflan  71  i  Kutzings  Tab.  Phyc.  12.  De  nedre 

ledernas  form  och  kortikering  återger  fig.  d  tafl.  70  i  samma  ar- 
bete. Då  dessa  båda  taflor  enligt  J.  G.  Agardh  referera  sig 

till  C.  circinatum,  har  jag  ansett  mig  kunnat  benämna  den  nord- 
ländska  växten  så. 

Lefnadsförhållanden.     Der  om  känner  jag  intet. 

Utbredning.  Enligt  exemplar  i  Kl e ens  herbarium  före- 
kommer arten  i  södra  delen  af  Norska  polarhafvet  vid  Nord- 

landen. 

Ceramium  Rubrum  (Huds.)  Ag. 
Disp.  Alg.  p.  16.   Conferva  rubra  Huds.  Fl.  Angl.  p.  600. 

f.  decurrens  J.  G.  Ag. 

Spec.  Alg.  2,  p.  127. 

Descr.     Ceramium  rubrum  a  decurrens  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  100. 
JExsicc.  »  decurrens  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  208. 

f.  genuina. 

f.  interstitiis  et  juvenilibus  et  adultis  densius  corticatis;  ramis  latera- 
libus  paucis,  conformibus,  dichotomis. 

f.  prolifera  J.  G.  Ag. 

Spec.  Alg.  2,  p.  127. 

Descr.     Ceramium  rubrum  /?  proliferum  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  100. 
Fig.  #    »  secundatum  Lyngb.  Hydr.  Dan.  t.  37  A. 

>  botryocarpum  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  215. 

f.  pedicellata  Duby. 

sec.  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2.  p.  128. 

Descr.     Ceramium  rubrum  t  pedicellatum  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  101. 
Fig.  *  »        Kiitz.  Tab.  Phyc.  13,  t.  4,  fig.  a.  et  b. 
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f.  squarrosa  Har  v. 

Ner.  Am.  2,  p.  214. 

Descr.     Ceramium  rubrum  e.  squarrosum  Harv.  1.  c. 

Fig.  »  »         f.  squarrosa  tab.  nostra  15,  fig.  7. 

Syn.  Ceramium  rubrum  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  2;  Bidr.  p.  11. 
Croall,  Fl.  Disa  p.  460. 

»  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  46. 

»  »  Kjellm.    Spetsb.  Thall.  1,  p.  25;  Algenv.  Murni 

Meer.  p.  23. 
»  »         Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  20. 

»  »         Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  74. 

»  »         virgatum  Post.  et  Eupr.  111.  Alg.  p,  II. 
Conferva  diaphana  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  511. 

Anmärkning  vid  formbegränsningen.  Ceramium  rubrum  är  i 
Ishafvet  liksom  annorstädes  mångformig.  De  temligen  få 
exemplar  från  denna  trakt,  som  jag  haft  tillfälle  att  granska, 

synas  mig  hänförbara  till  ofvan  angifna  former.  De  exem- 

plar, h  vilka  jag  bestämt  såsom  f.  deeurrens,  är  o  i  allt  väsent- 
ligt lika  sådana  från  norra  delen  af  Atlanten.  Denna  form 

är  lätt  igenkänd  på  de  till  en  början  okortikerade  ledcel- 
lerna, på  frånvaron  af  prolifikationer,  genom  fattigdomen  på 

laterala  grenar,  hvilka,  då  de  finnas,  förgrena  sig  som  hufvud- 
axeln.  Bålen  afsmalnar  dessutom  starkare  uppåt  än  hos  nå- 

gon af  de  andra  formerna,  Denna  lik  till  habitus,  förgrening 

o.  s.  v.  men  olik  genom  mörkare  färg  och  genom  starkt  kor- 
tikerade  ledceller  är  den  form,  hvilken  jag  betecknat  såsom 

f.  genuina.  Närmast  denna  kommer  en  grof  och  storväxt  form, 
hvilken  väl  återges  af  fig.  a  taflan  4  i  Kiitzings  Tab.  Phyc. 
13  och  som  säkerligen  tillhör  samma  formserie  af  Ceramium 
rubrum  som  den  växt,  hvilken  är  afbildad  på  tan.  181  i  Harv. 

Phyc.  Brit.  Detta  skall  vara  den  form,  hvilken  J.  G.  Ag.  an- 

för under  namn-kombinationen  C.  rubrum  -q pedicellatum.  Den  sy- 
nes mig  lätt  igenkänd  derpå,  att  den  har  talrika,  men  korta, 

ej  dikotomiskt  gr  eniga  sidogrenar.  Denna  form  för  öfver  i  f. 
prolifera  med  sin  mer  eller  mindre  rikt  prolificerande  bål.  Af 

de  exemplar  från  Ishafvet,  jag  sett,  sluta  sig  somliga  när- 
mast den  af  Lyngbye  afbildade  Ceramium  secundatum,  andra 

åter  närmare  Harveys  C.  botrycarpum.  Den  måhända  mest 

egendomliga  af  alla  Ishäfvets  former  är  den,  hvilken  jag  låtit 
afbilda  på  tafL  15  fig.  7,  i  hvilken  jag  trott  mig  igenkänna  en 

af  Harvey  under  namn  f.  squarrosa  beskrifven  form  af  C.  ru- 
brum. Det  är  en  småväxt,  temligen  fin  form,  som  lättast  kän- 

nes   derpå,    att  de    öfre  segmenten  äro  starkt  utspärrade  från 
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hvarandra,  de  af  sista  ordningen,  som  bära  tetrasporangier, 
tillbakaböjda. 

Lefnadsförhållanden.  I  Norska  polarhafvet  är  växten  me- 
rendels litoral,  i  öfriga  delar  af  Ishafvet,  som  jag  sjelf  under- 

sökt, sublitoral.  Här  tillhör  den  Laminarie-f or  nmtiorieri.  Den 

är  vanligen  fäst  på  andra  alger  och  förekommer  spridt  vä- 
xande såväl  på  öppen,  ehuru  ymnigast  på  skyddad  kust. 

Vid  Nordlanden  är  den  funnen  med  sporocarpier  och  tetraspo- 
rangier under  hela  sommaren,  vid  Spetsbergen  med  tetraspo- 
rangier i  slutet  af  juli  och  början  af  augusti.  Vid  Novaja 

Semlja  och  Waigatsch,  juni  och  juli,  och  vid  Finmarken,  juli^ 

augusti  och  september,  har  jag  endast  funnit  sterila  exem- 
plar. Vid  Ryska  Lappmarken,  Cisuralska  Samojedlandets  kust 

och  i  Hvita  hafvet  synes  den  bära,  ofta  rikligt,  tetrasporan- 
gier under  sommaren. 

Utbredning.  Tillhör  polarhafvets  både  atlantiska  och  ark- 
tiska florområde,  når  maximum  af  freqvens  inom  södra  delen 

af  det  förra  och  har  icke  vidsträckt  utbredning  inom  det  se- 
nare. Dess  nordligaste  fyndort  är  Spetsbergens  vestkust  vid 

ungefär  Lat.  N.  78°  30'. 

'Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och  ym- 
nig, Finmarken,  temligen  lokal  och  sparsam  vid  Gjesvser  och 

Talvik. 

Grönlandshafvet :  Spetsbergens  vestkust,  i  allmänhet  lokal 
och  sparsam,  på  ett  ställe  ymnig. 

MurmansJca  hafvet:  Ryska  Lappmarkens  och  Cisuralska  Sa- 
mojedlandets kust,  ön  Kolgujew;  vestkusten  af  Novaja  Semlja 

och  Waigatsch  från  M.  Karmakulbay  till  Jugor  Schar,  vid  se- 
nare kuststräckan  lokal  och   sparsam.  m 

Baffinsbay :  Grönlands  vestkust,  Neuherrnhut,  Godhavn. 
Vid  Nordlanden  förekomma  alla  de  angifna  formerna. 

Norr  härom  endast  f.  decurrens  och  f.  genuina,  vanligast  den 
förra  eller  mellanformer  mellan  den   och  hufvudformen. 

Ceramium  Acanthonotum  C  arm. 

in  J.  G.  Ag.  Advers.  p.  26. 

f.  typica. 

Descr.     Cerarnium  acanthonotum  J.  G.  Ag.  Epicr..  p.  103. 
Fig.  >  »  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  140. 
Exsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  12. 
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f.  coronata  Kleen. 

Norell.  Alg.  p.  19. 
Descr.     Ceramium  acanthonotum  var.  coronata  Kleen  1.  c. 

Fig.  »  »  ...»       t.  10,  fig.  o. 

Anmärkning  vid  formen  coronata.  I  Kleen s  samlingar  fin- 
nes af  Ceramium  acanthonotum  uteslutande  den  typiska  formen, 

men  några  exemplar  hafva  i  vissa  delar  af  bålen  taggarna  så 
anordnade  som  hos  den  af  Kleen  urskilda  varieteten.  Då 

denna  i  allt  öfrigt:  förgrening*  färg,  kortikallagrets  bygnad, 
tetrasporangiernas  form  och  anordning  m.  m.  liknar  den  .ty- 

piska formen,  torde  man  kunna  anse  f.  coronata  såsom  föga 
sjelfständig,  om  ock  förtjent  att  särskildt  framhållas. 

Lefnaäsförhållanden.  Växten  är  i  polarhafvet  litoral,  pela- 
gisk  och  något  sällskaplig.  Den  håller  sig  företrädesvis  till 
sådana  ställen,  som  torrläggas  vid  ebb,  men  förekommer  också 
i  klipphålor,  som  vid  ebbtid  äro  vattenfylda.  Under  juli  och 
augusti  bär  den  ytterst  rikligt  tetrasporer  på  de  ställen,  der 
den  hittills  blifvit  anmärkt. 

Utbredning.  Känd  endast  från  södra  delen  af  polarhafvets 
atlantiska  florområde. 

Fyndort:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och  ym- 
nig. Detta  är  artens  nordligast  kända  förekomstort.  Formen 

coronata  är  anträffad  jämte  hufvudformen. 

Gen.  Ptilota  (Ag.)  J.  G.  Ag. 

Spec.  Alg.  2,  p.  92;  Ag.  Syn.  Alg.  p.  XIX:  ex  parte. 

Ptilota  Elegans  Bonn  em. 

Hy  dr.  loc.  p.  22,  sec.  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  94. 

Descr.    Ptilota  elegans  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  74. 
Fig.  »       sericea    Harv.  Phyc.  Brit.  t.  191. 
Exsicc.        »       elegans  Aresch.  Alg.  Scancl.  exsicc.  N;o  11. 

Syn.  Ptilota  elegans  Kleen,  Xordl.  Alg.  p.  20;  excl.  syn. 

Lefnaäsförhållanden.  Litoral,  pelagisk  och  något  sällskap- 
lig, oftast  växande  på  branta,  vid  ebb  torrlagda  hällar  under 

Fucus-  och  Ozothallia-bsLådsLY  eller  på  väggarna  af  grottlika  för- 
djupningar, hvilka  den  i  förening  med  Delesseria  cdata  bekläder 

med  en  tät  matta.  Ännu  vid  Finmarkskusten  uppnår  den  en 

betydlig  storlek.  Nära  Nordkap  har  jag  sett  mycket  yppiga,  mer 

än  10  cm.  höga  exemplar.  I  Norska  polarhafvet  bär  den  tetra- 
sporer under  sommaren,  sporocarpier  under  augusti  månad. 
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Utbredning.  En  polarhafvets  atlantiska  florområde  tillhörig 

art.     Dess  nordligaste  fyndort  är  Gjesvser,  ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  sparsam.  Fin- 

marken: Maasö,  Gjesvser,  Oxfjord,  lokal,  men  temligen  ymnig. 

Ptilota  Plumosa  (L.)  Ag. 

Syn.  Alg.  p.  39,  excl.  /?.  Fucus  plumosus  L.  Mänt.  p.  134. 

Descr.    Ptilota  plumosa  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  75. 
Fig.  »  »         Harv.  Phyo.  Brit.  t.  80. 
Exsicc.        »  »         Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  160. 

'Syn.  Fucus  plumosus  K.  Br.  in  Scoresby,  Account.,  1,  p.  132  et  append  V? Nonne  Pt.  pectinata. 
>  »  Gunn.  Fl.  Norv.  2,  p.  91. 
»  »  a  et  /?  AVg,  Fl.  Lapp.  p.  501. 

-  »       ptilotus      Gunn.  Fl.  Norv.  2,  p.  135. 
Plumaria  pectinata  var.  tenerrima  Eupr.  Alg.  Och.  p.  336. 
Ptilota  plumosa  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  3;  Bidr.  p.  11. 
»  >         Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  319. 
»  >         a  typica  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  44. 

»         Harv.  Ner.  Am.  2,  p.  224. 

>  »  Kjellm.    Spetsb.    Thall.    1,    p.    26;    Algenv.    Murm. 
Meer.  p  22. 

Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  20. 

Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  38. 
>  »         var.    tenuissima  Schtibeler  in  Heugl.  Reise,  p.  317. 
»  *         Wittr.  in  Heugl.  Reise,  p.  284. 

Lefnadsförhållanden.  Arten  är  vanligen  sublitoral,  före- 
kommande på  5 — 20  famnars  djup,  på  sten-  och  grusbotten. 

Stundom  uppträder  den  på  grundare  vatten,  understundom 
t.  o.  m.  inom  litoralregionen  i  klipphålor,  som  under  ebb 
äro  vattenfylda.  Den  sitter  fäst  stundom  på  andra  alger, 

vanligen  på  sten  och  uppträder  såväl  på  öppen  kust  som  i 
det  inre  af  fjordar  och  på  andra  skyddade  ställen.  Jag  har 
aldrig  funnit  den  sällskaplig.  Vid  kusten  af  Spetsbergen  och 

Novaja  Semlja  utgör  den  oftast  en  beståndsdel  i  Laminarie- 
formationen;  vid  Norges  vestkust  har  jag  merendels  träffat 
den  tillsammans  med  högarktiska  alger.  Här  uppnår  den  en 

hög  grad  af  yppighet.  De  största  exemplar,  jag  någonsin  sett, 
voro  sådana  från  det  inre  af  Altenfjorden.  Dessa  hade  en 

längd  af  20 — 25  cm.  Under  vintern  har  växten  i  Ishafvet  ej 
varit,  föremål  för  undersökning.  Exemplar  med  sporocarpier 

äro  funna  vid  Nordlanden  under  juli  och  augusti,  vid  Fin- 
marken i  slutet  af  augusti  och  förra  hälften  af  september,  vid 

Spetsbergen  i  juli,  vid  vestkusten  af  Novaja  Semlja  och  Wai- 
gatsch    under    augusti    och  slutet  af  juni.     I  flertalet  af  dessa 
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delar  af  Ishafvet  äro  tetrasporangieexemplar  samlade  under 
juli  och  augusti. 

Utbredning.  Tillhör  polarhafvets  både  atlantiska  och  ark- 
tiska område.  Inom  det  förra  har  den  sitt  freqvensmaximum. 

Dess  nordligaste  fyndort  är  yttre  Norskön  vid  Spetsbergens 

nordvestkust,  Lat.  N.  79°  50'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och  ym- 
nig. Finmarken:  Maasö,  Gjesvcer,  Magerösundet,  Öxfjord  och 

Talvik,  ymnig,  men  lokal. 
Grörilandshafvet:  enligt  min  erfarenhet  lokal  och  sparsam 

vid  Spetsbergens  kuster. 

Murmanska  liafuet:  Cisuralska  Samojedlandets  kust,  väst- 
kusten af  Novaja  Semlja  och  Waigatsch  från  Matotschkin  Schar 

till  Jugor  Schar,  temligen  allmän  och  ymnig. 
Krita  hafvet:  antagligen  sparsam. 
Amerikanska  Ishafvet.     Se  Harvey  anf.  st. 

Baffinsbay :  Grönlands  vestkust  enligt  L  y  n  g  b  y  e  och  exem- 
plar i  Köpenhamns  musei  samlingar  utan  närmare  angifven 

lokal. 

Ptilota  Pectinata  (Gunn.)  nob. 

Fucus  pectinatus  Gunn.  Fl.  Norv.  2,  p.  122. 

f.  typica. 

Descr.     Ptilota  serrata  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  76. 

Fig.  »       plumosa  var.  serrata  Kutz.  Tab.  Phyc.  12,  t.  55. 

Exsicc.        •»       serrata  Kjellm.  in  Aresch.  Alg.  Scand.  exsice.  X:o  406. 

f.  integerrima  Rupr. 

Alg.  Och.  p.  334. 

Descr.    Plumaria  pectinata  var.  integerrima  Rupr.  1.  c 

Fig.        Ptilota  pectinata  f.  integerrima  tab.  nostra  15,  fig.  1. 

f.  Moralis  nob. 

f.  laxe  csespitosa,  inmuta,  3 — 4  cm.  älta,  inferne  diametro  maximo  300 — 
380   (Jt.\   ramis  confertis,    alteris   lanceolato-falciformibus,  parce    serratis   vel 
integris,    alteris   multo    brevioribus,  linearibus,  simplicibus  vel  inf  ra  apicem 

parce  et  irregulariter  pinnulato-ramulosis.    Tab.  15.  fig.  2—5. 

Syn.  Fucus  plumosus  y.  tenerrimus  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  501. 
Ptilota  plumosa  /?.  asplenioides  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  38. 

»  »         Post.    et    Rupr.   111.  Alg.  p.  II,  sec.    Gobi,  Algenfl. 
AVeiss.  Meer.  p.  44. 

»         serrata    J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Bidr.  p.  11 ;  Grönl.  Alg.  p.  111. 
•  »  Croall,  Fl.  Disc.  p.  460. 

Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  143;  Alg.  Cumberl.  p.  239. 
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Syn,  Ptilota  serrata  Eaton,  List,  p.  44. 
»  >        j3.  arctica,  Gobi,  1.  c. 

Harv.  Ner.  Am.  2,  p.  222. 

»  »  *    Kjellm.   Vinteralgv.  p.  64;    Spetsb.    Thall.    1,    p.    26 
Algenv.   Murm.  Meer.  p.  22;  Kariska  hafvets  algv.- 

p.  22. Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  20. 
Zeller,  Zweite  d.  Polarf.  p.  85. 

Anmärkning  rörande  artens  namn  och  dess  former.  Det  synes 

mig  stäldt  utom  allt  tvifvel,  att  den  växt,  Gunn  erus  beskref 
och  afbildade  under  namn  af  Fucus  pectinatus  anf.  st.  och  tan.  2 

fig.  8,  är  samma  växt,  som  numera  allmänt  går  under  namn 
Pt.  serrata  Klitz.  Jag  har  derför  upptagit  denna  benämning. 
Dess  arträtt  är  bestridd  af  Gobi,  och  jag  måste  medge,  att 
bland  de  helt  säkert  flere  tusen  exemplar,  som  gått  mellan 
mina  händer,  ett  och  annat  funnits,  som  hade  karakter  både 

af  Pt.  plumosa  och  Pt.  pectinata,  ehuru  det  knappast  någonsin 
var  förenadt  med  svårighet  att  afgöra,  om  det  med  större  skäl 
borde  hänföras  till  den  ena  eller  den  andra  arten.  I  allmän- 

het har  jag  funnit'  Pt.  pectinata  fristående  och  tvekar  derför  ej 
att  låta  den  q  var  stå  såsom  sjelf  ständig  art.  Af  formen  inte- 
gerrima  har  jag  sett  endast  ett  par  exemplar.  Jag  har  ingen 
anledning  att  antaga,  att  den  är  någon  synnerligen  beständig 

eller  sjelfständig  form,  men  jag  har  velat  väcka  uppmärk- 
samheten på  den,  emedan  den,  såsom  redan  Rupreclrt  på- 

pekat, visar  en  anmärkningsvärd  dragning  åt  Pt.  asplenioides 

och  derför  möjligen  skulle  kunna  anses  såsom  bevis  för  den- 
nas phy logenetiska  samband  med  Pt.  pectinata.  Från  typisk 

Pt.  pectinata  afviker  den  genom  nästan  fullständig  frånvaro  af 

s.  k.  rami  compositi  och  mera  aflägsnade,  oftast  fullkomligt  hel- 
bräddade  rami  foliiformes,  hvarigenom  den  habituelt  blir  myc- 

ket olik  den  typiska  Pt,  pectinata.  Sporocarpierna  utgå,  att 
döma  af  ett  fåtal  observerade  fall,  vanligen  från  yttre  sidan 
af  de  bladlika  grenarna  och  sitta  på  tydliga,  oledade  skaft, 
stundom  från  midten  af  sjelfva  rhachis. 

Den  nätta  formen  Moralis  har  jag  funnit  vid  Norges  nord- 
kust bland  Pt.  elegans,  om  hvilken  den  vid  flygtig  undersök- 
ning ej  litet  påminner.  Såsom  den  meddelade  figuren  anger, 

afviker  den  högst  betydligt  från  typisk  Pt,  pectinata,  men  till 
bygnad  och  förgrening  öfverensstämmer  den  i  väsentlig  grad 

med  denna,  b  varför  jag  antar,  att  den  är  en  i  följd  af  olika  lef- 
nadsförhållanden  framkallad  varietet  af  Pt.  pectinata.  Från  denna 

skiljer  den  sig  genom  något,  om  ock  ringa,  tufvigt  växtsätt, 
ringa  storlek,  sin   spädhet  och  vida  större  tätgrenighet.    Huru 
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betydlig  skilnaden  i  tjocklek  är  mellan  f.  litoralis  och  den  ty- 
piska formen  visar  en  jemförelse  mellan  figurerna  4  och  6  på 

taflan  15,  som  återge  tvärsnitt  af  motsvarande  båldelar  hos 

dessa  båda  former.  Dessa  figurer  visa  också,  att  någon  olik- 
het i  bygnad  förefinnes  mellan  dessa  former.  Hos  den  ty- 

piska Pt.  pectinata  är  i  de  utvuxna  grenarna  af  näst  sista 

ordningen  tvärsnittets  centrala  cell  omgifven  af  en  fullständig 
krets  stora,  endokromfattiga  celler,  mellan  h vilka  och  de  endo- 

kromrika,  små  kortikalcellerna  ligga  andra  endokromfattiga  cel- 
ler af  mindre  storlek.  Hos  f.  litoralis  åter  är  bygnadenså  till- 

vida afvikande,  att  den  centrala  cellen  endast  i  riktning  af 
tvärsnittets  längsta  axel  gränsar  till  stora  endokromfattiga 
celler,  deremot  efter  kortaxeln  omedelbart  till  små,  endokrom- 
rika  celler.  Detta  har  till  följd,  att  på  en  utvuxen  axel  af  näst 

sista  ordningen  hos  en  Pt.  pectinata  f.  litoralis  vid  genomfal- 
lande ljus  den  axelns  midt  genomgående  axila  cellraden  skim- 

rar igenom,  hvilket  deremot  icke  är  fallet  hos  typisk  Pt.  serrata, 

Att  strukturen  i  äldre  och  yngre  delar  af  bålen  hos  den  först- 
nämnda är  rätt  olika,  visar  en  jemförelse  mellan  fig  4  och  5. 

Den  senare  figuren  anger  tillika,  att  icke  heller  i  äldre  delar 

den  axila  cellraden  omgifves  af  en  fullständig  krets  stora  endo- 
kromfattiga celler.    Endast  sterila  exemplar  äro  kända. 

Levnadsförhållanden.  Hufvudformen  och  f.  integerrima  äro  af- 
gjordt  sublitorala  eller  elitorala.  Den  förra  har  jag  inom  det 

arktiska  florområdet  oftast  träffat  på  10 — 20  famnars  djup,  men 
den  hör  bland  de  Florideer,  hvilka  gå  ned  till  de  största  dju- 

pen. Vid  Spetsbergens  kust  har  jag  upphemtat  exemplar  på 

ett  ställe  från  150,  på  ett  par  andra  ställen  från  80 — 100  fam- 
nars djup.  Enligt  Kleen  är  den  i  Nordlanden  en  djupvattens- 

form.  Vid  Finmarken  har  jag  i  ytterskären  funnit  den  på 

15 — 20  famnars  djup,  i  det  inre  af  Altenfjorden  på  5 — 6  fam- 
nar. I  Hvita  hafvet  uppträder  den  på  temligen  vexlande  djup, 

från  IV2  till  10  famnar.  I  östra  delen  af  Murmanska  hafvet 

träffas  den  enligt  regeln  på  10 — 20  famnar.  Den  trifves  på 
olika  slags  botten,  men  synes  föredraga  fast  bergbotten  och 
småstensbotten.  I  Norska  polarhafvet  tillhör  den  den  s.  k. 
arktiska  formationen,  i  det  arktiska  floronirådet  utgör  den  en 

vanlig  beståndsdel  i  Oora ??mé-f or mationen,  ehuru  den  inga- 
lunda saknas  inom  andra  formationer  och  uppträder  här  stun- 

dom sällskaplig  i  stora  individmassor.  Den  föredrar  öppen 
kust  och  synes  i  den  glaciala  delen  af  polarhafvet  icke  gå  in  i 
det  inre  af  de  djupa  fjordarna.  Vid  Norges  nordkust  har  jag 
dock  funnit  den  i  det  inre  af  Altenfjorden. 



KJELLMAN,  NOBBA  ISHAFVETS  ALGFLORA. 

Vid  Spetsbergens  nordkust  förekommer  den  året  om  fullt 
lifskraftig  och  utvecklar  under  vintern  propagationsorgan  i 

riklig  mängd.  Under  denna  tid  har  jag  funnit  tetrasporangie- 
exemplar  i  november,  december,  januari,  februari  och  mars, 
exemplar  med  sporocarpier  i  november  (rikligt)  och  december, 

Vid  Spetsbergens  kuster  äro  tetrasporangieexemplar  dess- 
utom anmärkta  i  juni,  juli,  augusti  och  oktober  månader.  Vid 

Nordlanden  hafva  tetrasporangie-  och  sporocarpieindivid  an- 
träffats under  juli  och  augusti,  vid  Finmarkskusten  under  au- 

gusti, vid  vestkusten  af  Novaja  Semlja  och  Waigatsch  exem- 
plar med  sporocarpier  under  juli,  med  tetrasporangier  under 

juni  och  juli. 

Formen  Utoralis  tillhör,  såsom  namnet  skall  ange,  litoral- 
regionen.  Den  växte  tillsammans  med  Ptilota  elegans  på  si- 

dorna af  en  grund,  grottlik  urhålkning  i  en  klippvägg. 

Utbredning.  Arten  synes  ha  sitt  freqvensmaximum  i  Grön- 
landshafvet.  Här  förekommer  den  öfverallt  på  lämplig  lokal 
i  stora  massor  och  i  stora  yppiga  individ.  Vid  Novaja  Semljas 
kuster  är  den  också  vanlig,  ehuru  ej  som  i  Grönlandshafvet 
och  ersattes  här  af  Pt.  plumosa.  Vid  Finmarkskusten  och  vid 

Nordlanden  är  den  afgjordt  sparsammare  än  Pt.  plumosa,  men 

i  Hvita  hafvet  synes  förhållandet  vara  motsatt.  Dess  nord- 
ligaste fyndort  är  Treurenbergbay  vid  Spetsbergens  nordkust, 

Lat.   N.  79°  56'.     Från  Sibiriska  Ishafvet  är  den  ej  känd. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  enligt 

Kleen,  Finmarken  vid  Maasö,  Gjesvser,  Mageröns  sydkust, 
Talvik,  lokal,  men  temligen  ymnig. 

Grönlandshafvet:  Grönlands  ostkust,  allmän  och  ymnig  vid 

Spetsbergens  kuster. 
Murmanska  hafvet:  Ryska  Lappmarkskusten;  allmän,  men 

mindre  ymnig  vid  vestkusten  af  Novaja  Semlja  och  Waigatsch 
från  Matotschkin  Schar  till  Jugor  Schar. 

Hvita  hafvet:  allmän  och  ymnig. 
Kariska  hafvet:  Novaja  Semljas  ostkust,  sparsam. 

Amerikanska  Ishafvet:  tagen  af  Richardson  enligt  Fl  ar- 
vey. 

Baffinsbay :  Cumberland  Sound,  temligen  allmän,  Grön- 
lands vestkust  vid  Tessarmiut,  Neuherrnhut,  Godthaab,'  Suk- 

kertoppen,  Holstenborg,  Claushavn,  Jakobshavn,  Godhavn, 
Rittenbenk. 

Köpenhamns  musei  herbarium  innehåller  flere  exemplar 
af  denna  art  utan  närmare  angifven  lokal. 

Formen   integerrima  känner  jag  endast  från  yttre  Norskön 
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vid    Spetsbergens    nordvestkust,    f.  litoralis  från  Norska  polar- 
hafvet  vid  Maasö. 

Gen.  Callithamnion  (Lyngb.)  T  hur. 

in  Le  Jol.  List.  Alg.  Cherb.  p.  17;  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  123;  lim.  mut. 

Callithamnion  Polyspermum  Bonn  em. 

in  Ag.  Spec.  Alg.  2,  p.  169. 

Descr.     Callithamnion  polyspermum  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  32. 
Fig.        Phlebothamnion  polyspermum  Ktitz.  Tab.  Phyc.  11,  t.  97. 

Syn.  Callithamnion  polyspermum  Kleen,  Nord.  Alg.  p.  22. 

Anmärkning  vid  artbestämningen.  De  polarhafs-exemplar  af 
denna  art,  jag  sett,  öfverensstämma  mer  med  den  citerade 
figuren  hos  Kutzing,  än  med  figuren  på  taflan  231  i  Harv. 
Phyc.  Brit.  De  afvika  från  engelska  exemplar  af  arten  genom 
mindre  långt  drifven  förgrening,  så  att  de  grensystem,  som  i 
artbeskrifningarna  kallas  plumiäce,  äro  jemförelsevis  sällsynta 
och  ersättas  af  enkla  grenar.  Härigenom  får  dessa  individ 
ett  från  typisk  G.  polyspermum  afvikande  utseende,  men  torde 
dock,  såsom  Kleen  ansett,  böra  hänföras  till  denna  art. 

Lefnadssätt.  Pelagisk,  spridt  växande,  fäst  på  litorala  al- 
ger såsom  Folysiphonia  fastigiata,  Furcellaria  fastigiata  och  Rho- 

dymenia  palmata.  Under  augusti  månad  är  den  funnen  spar- 
samt tetrasporangiebärande  vid  Nordlanden. 

Utbredning.  Funnen  endast  inom  polarhafvets  atlantiska 
flor  om  rade. 

Fyndort:  Norska  polarliafvet:  Nordlanden  på  åtskilliga  stäl- 
len, artens  nordligaste  kända  förekomstort. 

Callithamnion  Hookeri  (Dillw.)  A  g. 

Spec.  Alg.  2  p.  190.   Conferva  Hookeri  Dillw.  Brit.  Conf.  1. 106  sec.  Ag.  1.  c. 

Descr.     Callithamnion  Hookeri  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  33. 
Fig.        Phlebothamnion  Hookeri  Ktitz.  Tab.  Phyc.  11,  t.  94. 
Exsicc.  Callithamnion  Hookeri  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  311. 

Syn.  Callithamnion  Hookeri  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  21. 

LefnadsförhåUanden.  Växten  är  i  den  del  af  polarhafvet, 

der  den  hittills  är  anmärkt,  litoral,  växande  fäst  på  Polysipho- 
nia fastigiata  och  här  funnen  med  tetrasporangier  i  juni,  med 

sporocarpier  i  juli. 
Utbredning.     Känd  endast  från  polarhafvets  sydgräns. 
Fyndort:  Norska  polarliafvet:  Nordlanden  vid  Bodö. 
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Callithamnion  Akbuscula  (Dillw.)  Lyngb. 

Hydr.  Dan.  p.  123.   Conferva  arbuscula  Dillw.  Brit.  Gonf.  t.  85. 

Descr.     Callithamnion  arbuscula  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  37. 

Fig.  >  »  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  274. 
Fxsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  14. 

Syn.  Callithamnion  arbuscula  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  21. 

Lefnadsförhållanden.  Uppträder  litoralt  på  öppen  kust,  dels 

på  den  under  ebb  blottade  klippan,  dels  i  vattenfylda  klipp- 
hålor. Ofta  förekommer  den  massvis  och  bidrar  väsentligt 

till  vegetationsprägeln.  Enligt  Kleen  skall  den  vid  Nord- 
landens kust  börja  visa  sig  i  begynnelsen  af  juli,  redan  i 

samma  månad  utveckla  tetrasporer  och  i  augusti  carpo- 
sporer.  Det  synes  af  dessa  uppgifter  framgå,  att  arten  här  är 
ettårig.  Vid  Storbritanniens  kuster  är  den  enligt  Har  v  ev 

flerårig,  och  når  sin  högsta  utveckling  under  sommaren  och 
hösten. 

Utbredning.  Känd  endast  från  polarhafvets  atlantiska  flor- 
område. 

Fyndort:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  allmän  och  ymnig. 

Callithamnion  Roseum  (Roth)  Harv. 

in    Hook.  Brit.   Fl.  2,  p.  341.    Conferva  rosea  Roth.  Cat.  Bot.  2,  p.  182. 

Descr*    Callithamnion  roseum  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  39. 
Fig.  »  »         Harv.  Phyc.  Brit.  t.  230. 

Syn.  Callithamnion  roseum  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  22. 

Lefnadsförhållanden.  Af  Kleen  funnen  i  klipphålor  inom 
tidvattensområdet.     I  augusti  tagen  med  tetrasporangier. 

Utbredning.  Liksom  föregående  endast  känd  från  polar- 
hafvets atlantiska  florområde. 

Fyndort:  Norska  polarhafvet:  vid  Givser  i  Nordlanden,  ar- 
tens nordligaste  förekomstort. 

Callithamnion  Corymbosum  (Sm.)  Lyngb. 

Hydr.  Dan.  p.  125.     Conferva  corymbosa  Sm.  Engl.  Bot.  t.  2352. 

Descr.     Callithamnion  corymbosum  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  40. 

Fig.  »  »  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  272. 
Fxsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  15. 

Syn.  Callithamnion  corymbosum  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  21. 

Lefnadsförhållanden.  Förekommer  spridt  växande  på  öp- 
pen kust  sublitoralt,  fäst  på  gamla  musselskal  och  djup- 

vattensalger,   såsom    Desmarestia  aculeata,  Ptilota  pectinata  o.  a. 
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Afven  i  polarhafvet  når  den  en  betydlig  storlek.  Kleens 
samlingar  innehålla  exemplar,  som  äro  mycket  yppiga  och 
ända  till  6  cm.  höga.  I  polarhafvet  hittills  funnen  endast 
steril. 

Utbredning.  Endast  anträffad  i  polarhafvets  södra  del  vid 
Norges  nordvestkust. 

Fyndort:    Norska  polarhafvet:    Nordlanden,  sparsam. 

Gen.    Antithamnion  (Nä  g.)  T  hur. 

in  Le  Jol.  Liste  Alg.  Cherb.  p.  111.  Nseg.  N.  Algensyst.  p.  200;  cliar.  mut. 

Antithamnion  Floccosum  (Mull.)  Kleen. 

Nordl.  Alg.  p.  21.    Conferva  floccosa  Miill.  Fl.  Dan.  t,  828,  fig.  1. 

f.  aflantica  J.  G.  A  g. 

Descr.    Callithamnion  floccosum  var.  a  atlanticum  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  22. 
Mg.  »  »  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  81. 
JExsicc.  »  »  Hohenack.  Alg.  Mar.  N:o  325. 

Syn.  Antithamnion  floccosum  Kleen,  1.  c. 

Lefnadsförhållanden.  Växten  är  i  polarhafvet  träffad  såväl 

litoral,  växande  i  vattenfylda  klipphålor,  som  på  den  sublito- 
rala  regionens  nedersta  del,  här  fäst  på  Litltothamnier.  Vid 
Europas  kust  alltid  funnen  endast  i  ett  fåtal  sterila  exemplar. 

Utbredning.  Känd  från  Norska  polarhafvet  och  enligt  J.  G. 
Agardh  från  hafvet  vid  Grönland.  Artens  nordligaste  kända 

fyndort  är  Maasö  vid  Norges  nordkust,  ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  lokal,  mycket 

sparsam,   Finmarken  ytterst  sällsynt  vid  Maasö. 
Baffnsbay:  Jfr  J.  G.  A  g.  Epicr.  sid.  22  i  noten  under 

den  ifrågavarande  arten. 

Antithamnion  Pylais^ei  (Mont.) 

Callithamnion  Pylaissei  Mont,  Pl.  Cell.  N:o  11,  sec.  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  22. 

Descr.    Callithamnion  Pylaissei  Harv.  Ner.  Am.  2,  p.  239. 
Fig.  »  »  »  »         »      t.  3GB. 

Kiitz.  Tab.  Phyc.  11,  t.  90. 

f.  norvegica  nob. 

Planta  minuta,  vix  semipollicaris,  articulis  me(Jiis  axis  primarii  et 

ramorum  quam  in  forma  typica  l^revioribus,  diametro  vix  4-plo  longioribus. 
Tab.  IG,  fig.  1. 

Anmärkning  vid  formen  norvegica.  Jemföras  de  citerade  figu- 
rerna hos  Harvey   och  Kiitzing  med  figuren  1  på  taflan  16 

Bd  III.  15 
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i  detta  arbete,  hvilken  senare  återger  en  växt  från  Norges 
nordkust,  så  torde  det  icke  kunna  betviflas,  att  den  växt,  som 
benämnts  C.  Pijlaiscei,  finnes  vid  Skandinavien,  ehuru  under 

en  något  annan  form.  Densamma  har  jag  också  sett  i  sam- 
lingar från  Grönland.  Den  högnordiska  formen  afviker  från 

den  amerikanska  genom  mindre  storlek,  derigenom  att  den 

växer  i  enstaka  exemplar  och  framförallt  derigenom,  att  huf- 
vudaxelns  och  långgrenarnes  mellersta  celler  äro  nästan  dub- 

belt kortare  än  hos  denna.  Artskild  torde  den  knappast  vara. 

Cell-längden  är  underkastad  vexling.  Tills  vidare  anser  jag 
mig  dock  böra  upptaga  den  såsom  en  benämnd  form. 

Lej "nåds förhållanden. »  De  få  exemplar  af  arten,  som  jag  sjelf 
samlat,  växte  på  10 — 15  famnars  djup,  fästa  på  Lttliothamnion 
soriferum.  Vid  Grönlandskusten  synes  den  vara  litoral.  På 
en  den  tillhörande  etikett  har  J.  Vahl  nämligen  angifvit: 

:>Inter  caespites  Gigartinee  subfusca?.»  Från  polarhafvet  är 
den  känd  endast  steril. 

Utbredning.  Anträffad  i  Norska  polarhafvet  och  Baffins- 

bay.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Gjesva3r  vid  Norges  nord- 

kust, ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:    Norska  polarhafvet:   Finmarken  vid  Gjesva3r. 

Baffinsbay :  Grönlands  vestkust  vid  Julianeshaab  och  God- 
havn  enligt  exemplar  i  Köpenhamns  musei  herbarium. 

Antithamnion  Boreale  Gobi  (nob.) 

Antithamnion  plumula  var.  boreale  Gobi,  Algenfl.  Weiss,  Meer.  p.  47. 

f.  typicå  nob. 

Descr.    Antithamnion  plumula  var.  boreale  Gobi,  1.  c.  p.  47  et  sequent. 
Fig.  »  boreale  f.  typica  tab.  nostra  16,  fig.  2,  3. 

f.  lapponica  Rupr.  (nob.) 

Descr.    Callithamnion  lapponicum  Rupr.  Alg.  Och.  p.  343.    Cfr.  Gobi,  Algenfl.. 
Weiss.  Meer.  p.  48—49  sub  A.  plumula  var.  boreali. 

f.  corallina  Rupr.  (nob.) 

Descr.    Callithamnion  corallina  Rupr.  Alg.  Och.  p.  340 — 341. 
Antithamnion  corallina  Kjellm.  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  24. 

Fig.       Antithamnion  boreale  f.  corallina.    Tab.  nostra  16,  fig.  4,  5. 

Syn.     Antithamnion  corallina  Kjellm.  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  24. 
»  plumula  Kjellm.  Vinteralgv.  p.  64;  Spetsb.  Thall.  1,. 

p.  26;  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  24;  Kariska 
hafvets  algv.  p.  23. 

»         Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  21. 
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Syn.     Callithanmion  corallina  Eupr.  1.  c. 
»  lapponicum  Eupr.  1.  c. 

plumula  J.  G.  Ag.   Spetsb.   Alg.   Progr.   p.  2;  Bidr. 

p.  11. 

Anmärkning  vid  art-  och  formuppfattningen.  Redan  i  min 
uppsats  om  Spetsbergens  Florideer  har  jag  angifvit,  att  den 
växt  från  denna  ögrupp,  h vilken  jag  efter  J.  G.  Agardhs 
föredöme  benämnde  Antithamnion  plumula,  i  vissa  afseenden 
afvek  från  den  sydliga  så  benämnda  arten.  En  form,  liknande 
den  Spetsbergska,  fann  jag  sedermera  i  östra  Murmanska  haf- 
vet  och  i  Kariska  hafvet  och  på  förra  stället  dessutom  en 
annan,  hvilken  jag  ansåg  och  fortfarande  anser  identisk  med 
Ruprechts  Callithamnion  corallina.  Sedermera  har  G  o  bi  i 

sin  framställning  af  Hvita  hafvets  algflora  ingått  på  en  när- 
mare, mycket  förtjenstfull  utredning  af  de  i  Ishafvet  funna 

med  Antithamnion  plumula  närmast  beslägtade  algformerna. 
Han  ådagalägger,  att  den  i  Hvita  hafvet  anträffade  Antitham- 

nion-formen  i  åtskilligt  afviker  från  typisk  A.  plumula  och  låter 
den  derför  bilda  en  varietet  af  denna,  som  han  benämner 

var.  boreale.  Han  belyser  vidare  den  af  Ruprecht  först,  men 
näppeligen  igenkänneligt  beskrifna  Callithamnion  lapponicum, 
hvilken  han  anser  vara  en  mellanform  mellan  A.  plumula  f. 
typica  och  f.  boreale.  Han  påpekar  tillika,  att  A.  plumula  är 
nära  beslägtad  med  A.  (Callithamnion)  americanum  och  uttalar 
den  förmodan,  att  denna  senare  endast  är  att  anse  för- en 
form  af  A.  plumula.  Sin  undersökning  afslutar  G  o  bi  med 
följande  anförande:  »Es  ist  bekannt,  dass  A.  plumula  eigentlich 
dem  Gebiete  des  Atlantischen  Oceans  und  des  Mittelmeeres 

angehört;  im  nördlichen  Ocean  kommt  diese  Form  schon  viel 
seltener  vor  und  zwar  vereinzelt  in  sehr  dunnen  Biischeln 

von  unbedeutender  Grösse  . .  .  Folglich  erscheint  sie  fur  den 

nördlichen  Ocean  nicht  als  eine  aborigene  Stammform,  son- 
dern  vielmehr  als  eine  dahin  eingewanderte  und  dabei  sehr 
stark  veränderto 

Att  A.  americanum  är  nära  beslägtad  med  A.  plumula  sär- 
skildt  A.  plumula  var.  horeale  Gobi,  deri  måste  jag  instämma 

fullkomligt  med  Gobi.  Men  skulle  man  anse  denna  icke  dif- 
ferentierad till  art,  så  torde  också  en  hel  del  andra  såsom 

sjelfständiga  arter  beskrifna  Antithamnier  måhända  med  lika 
stort  skäl  subsumeras  såsom  former  under  samma  art.  Mellan 

A.  americanum  och  A.  Pylaiscei  gifves  det  enligt  Farlow  (New 

Engl.  Alg.  p.  123)  mellanformer  och  A.  plumula  var.  boreale  visar 
ej  sällan  en  stark  tendens  åt  denna  art.    Callithamnion  corallina 
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Rupr.,  som  sammanbindes  genom  mellanformer  med  A.plumula 

var.  boreale,  är  tydligen  mycket  nära  beslägtad  med  A.  crucia- 
tum,  så  att  man  skulle  med  nästan  lika  stort  skäl  anse  den 
för  en  form  af  denna  som  af  A.  plumula  eller  A.  americanum. 

Härtill  kan  läggas,  att  afståndet  mellan  A.  Pylaiscei,  särskildt 
den  vid  Norges  kust  förekommande  formen,  och  A.  floccosum 
icke  är  stort.  På  exemplar  från  Finmarken  af  A.  Pylaiscei 
liar  jag  sett  grensystem  af  sista  ordningen  här  och  der  i  bålen 

ersatta  af  enkla  sylformiga  grenar  af  det  slag,  som  äro  karak- 
teristiska för  A.  floccosum,  hvilket  låter  mig  ana,  att  dessa 

begge  såsom  arter  betraktade  växter  äro  förbundna  genom 
mellanformer.  Reduceras  sålunda  A.  americanum,  så  torde 
reduktionen  böra  utsträckas  till  flere  arter.  För  mig  ställer 

sig  slägtet  Antithamnion  såsom  ett  ungt  slägte,  stadt  i  art- 
bildning, inom  hvilket  en  utpräglad  artdifferentiering  ännu 

icke  kommit  till  stånd  och  mellanformerna  ännu  icke  gått 
under.  Vidhåller  man  den  praxis,  som  beträffande  dylika 
slägten,  Salix,  liubus  o.  s.  v.,  blifvit  följd,  den  nämligen  att 

såsom  art  betrakta  hvarje  form,  som  anträffats  i  större  myc- 
kenhet på  skilda  ställen  och  är  igenkännelig,  så  bör  så  väl 

den  i  polarhafvet  allmänt  utbredda  Antithamnion  plumula  var. 
boreale  Gobi,  som  också  A.  plumula,  A.  americanum,  A.  Pylaiscei, 
A.  floccosum  och  A.  cruciatum  betraktas  såsom  skilda  arter. 

Det  är  denna  uppfattning,  som  ledt  mig,  då  jag  ofvan  fram- 
ställt polarhafsformen  såsom  en  sjelfständig  art:  A.  boreale 

Gobi.  Deremot  måste  jag  dels  med  Gobi  betrakta  Callitham- 
nion  lapponicum  Rupr.,  dels  också  C.  corallina  Rupr.  såsom 
former  af  denna  art,  ty  dessa  äro  säkerligen  icke  så  långt 
skilda  från  A.  boreale,  som  denna  från  A.  plumida  och  andra 
Antithamnier.  A.  horeale  är  skild  från  A.  plumula  genom  olika 
förgrening,  längre  celler  i  bålens  hufvudaxel  och  långgrenarne 
och  genom  oskaftade  tetrasporangier.  Af  dess  former  sluter 
sig  f.  lapponica  närmast  denna  art,  derigenom  att  den  har 

grenarne  af  sista  och  näst  sista  ordningen  mera  allmänt  en- 

sidiga och  kortgrens}rstemen  utspärrade  eller  tillbakaböjda 
och  sista  ordningens  grenar  gröfre  och  styfvare.  Artens  huf- 
vudform  enligt  min  mening  har  grenarne  af  sista  och  näst 

sista  ordningen  längre,  smalare,  sällan  ensidiga,  utan  än  mot- 
satta, än  skiftevisa,  eller  somliga  motsatta  eller  skiftevisa, 

andra  ensidiga.  Då  de  någon  gång  äro  ensidiga,  förekomma 

de  såväl  på  sin  resp.  hufvudaxels  in-  som  utsida.  Denna  form 
står  mycket  nära  A.  americanum,  såsom  Gobi  riktigt  angifvit. 

De  förnämsta  olikheterna  dem  emellan  äro  följande:    A.  ameri- 
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canum  är  större,  mera  tufvig,  med  en  mera  åt  violett  dragande 

färgton,  har  längre  celler  —  ända  till  10  gånger  så  långa  som 
tjocka  —  och  sista  ordningens  grensystem  färre,  längre,  flacci- 
dare,  med  längre  och  finare  sidogrenar.  Formen  corallina 
skiljer  sig  från  hufvudformen  derigenom,  att  i  hufvudaxelns 

och  långgrenarnes  toppar  grenar  och  grensystem  äro  tätt  ho- 
pade i  täta,  knopplika  gyttringar,  och  derigenom,  att  från  fler- 
talet af  hufvudaxelns  och  långgrenarnes  ledceller  utgå  fyra 

grensystem.  Härigenom  sluter  den  sig  till  A.  cruclatum,  från 
hvilken  den  är  skild  genom  längre  celler,  finare,  mera  för- 

längda, slakare  grenar  af  sista  ordningen  och  derigenom,  att 

tetrasporangierna  icke  sitta  vid  basen  af  kortgrensystemen  er- 
sättande dessas  grenar  af  första  ordningen,  utan  på  dessa 

grensystems  biaxlar  af  första  ordningen  representerande  axlar 
af  andra  ordningen. 

Från  den  förutsättningen,  att  A.  pkimula  egentligen  tillhör 
Atlantiska  oceanen  och  Medelhafvet  och  att  den  i  Ishafvet 

skulle  förekomma  mera  sällsynt  och  mindre  yppig,  sluter 
Gobi,  att  arten  invandrat  till  Ishafvet  och  starkt  förändrats. 

Huru  härmed  förhåller  sig  är  naturligtvis  omöjligt  att  med 
bestämdhet  afgöra,  men  för  min  del  skulle  jag  vara  benägen 
att  omfatta  en  alldeles  motsatt  åsigt,  att  nämligen  A.  boreccle 
är  en  i  Ishafvet  uppkommen  form  och  A.  plumula  m.  fl.  ur 
denna  utgångna  arter,  som  utbildat  sig  söderut.  A.  boreale 
har  en  så  vidsträckt  utbredning  i  polarhafvet,  att  den  svårligen 
kan  antagas  vara  invandrad.  I  alla  de  delar  af  polarhafvet, 
som  jag  undersökt,  har  jag  funnit  den  allmänt  spridd.  Sant  är, 

att  den  ofta  är  föga  yppig  och  sällan  uppträder  i  större  indi- 
vidmängd. Att  dock  detta  icke  alltid  är  fallet,  har  jag  ofvan 

påpekat  och  redan  angifvit  i  Spetsb.  Thall.  1,  p.  27.  Hvad 
beträffar  A.  plumula,  så  må  till  en  början  anmärkas,  att  det 
är  svårt  att  ur  de  gängse  beteckningssätten  få  någon  bestämd 

kunskap  om  en  arts  freqvens,  hvarjämte  jag  tillika  må  be- 
känna, att  jag  om  särskildt  denna  arts  förekomst  känner  föga. 

Areschoug  säger  den  vid  Skandinaviens  kust  vara  »minime 
infrequens»,  hvilket  jag,  om  jag  finge  stödja  mig  på  min  egen 
erfarenhet,  skulle  vilja  öfversätta  så,  att  den  liksom  A.  boreale 
är  allmänt  spridd,  men  sällan  eller  aldrig  uppträder  i  större 
individmassor  och  sällan  i  yppighet  går  öfver  denna  art,  då 
den  är  som  yppigast  utvecklad.  Vid  Storbritanniens  kust  är 
arten  »not  uncommon>  enligt  Harvey  och  detta  behöfver  ej 
tolkas  på  annat  sätt  än  att  arten  är  mera  allmänt  spridd. 
Vid    Frankrikes    nordvestkust,    vid   Cherbourg,   är   den  enligt 
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Le  Jolis  sällsynt,  så  ock  vid  Amerikas  nordostkust  enligt 
Farlow.  Jag  skulle  häraf  vilja  sluta,  att  A.  plumulu  i  norra 
Atlanten  hvarken  är  mera  allmänt  spridd  eller  förekommer 

ymnigare  än  A.  boreale  i  polarhafvet  och  att  den  senare  åt- 
minstone kan  vara  nästan  lika  yppigt  utvecklad  som  den  förra. 

Lefnadsförhållanden.  Inom  polarhafvets  arktiska  florområde 
är  arten  sublitoral  och  går  ned  till  denna  regions  nedre  gräns. 

^Äfven  i  Norska  polarhafvet  är  den  vanligast  sublitoral,  men 
har  också  träffats  inom  den  litorala  regionen.  I  Coralline- 
formationen  är  den  en  vanlig  beståndsdel,  ehuru  af  föga  be- 

tydelse för  karakteriseringen  af  denna  vegetationsafdelning. 
Ymnigast  har  jag  funnit  den  på  h alfdöd  botten,  fäst  på 
Desmarestia  aculeata,  som  låg  lös  på  bottnen.  Rätt  ymnig  har 
jag  också  en  gång  träffat  den  bland  Phyllophora  interrupta. 

Den  föredrar  öppen  kust,  men  går  dock  äfven  in  i  djupa  fjor- 
dar. I  allmänhet  växer  den  i  spridda  exemplar;  i  Aktinia- 

viken  har  jag  funnit  den  i  temligen  stor  och  i  Mosselbay  i 
mycket  stor  individmängd.  Vid  Spetsbergens  nordkust  finnes 

den  hela  vintern,  bibehåller  under  denna  tid  sitt  vanliga  ut- 
seende och  är  stadd  i  utveckling,  som  dock  icke  når  någon 

högre  grad  af  styrka  förrän  i  mars  månad.  Den  är  vid  denna 

tid  alltid  steril.  Med  tetrasporangier  är  den  funnen  vid  Nord- 
landen  i  juli  och  augusti,  vid  Finmarken  under  augusti  och 
september,  vid  Spetsbergen  i  juli  och  augusti,  i  östra  delen 

af  Murmanska  hafvet  i  juni,  juli  och  september.  Sporocarpie- 
exemplar  känner  jag  icke  från  polarhafvet. 

Utbredning.  Tillhör  polarhafvets  både  atlantiska  och  ark- 
tiska område.  Inom  det  senare  har  den  en  vidsträckt  utbred- 

ning och  säkert  också  sitt  freq vens-maximum.  Möjligen  är 
en  del  af  den  Antithamnion,  som  under  namn  A.  americanum 

uppgifves  från  Amerikanska  Ishafvet  och  Baffmsbay,  att  hän- 
föra till  denna  art.  Ar  detta  fallet  är  arten  circumpolär.  Dess 

nordligaste  fyndort  är  Treurenbergbay  vid  Spetsbergens  nord- 

kust, Lat.  N.  79°  56'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden  enligt  exemplar 

i  Kleens  herbarium,  Finmarken  vid  Maasö  och  Gjesvser,  tem- 
ligen allmän,  men  sparsam,  Öxfjord  och  Talvik,  lokal  och 

sparsam. 
Grönlandshafvet :  Allmänt  spridd,  men  i  allmänhet  sparsam 

vid  Spetsbergens  vest-  och  nordkust,  ymnig  i  Mosselbay. 
Murmanska  hafvet:  Ryska  Lappmarkskusten,  vestkusten  af 

Novaja  Semlja  och  Waigatsch  från  Matotschkin  Schar  till 
Jugor  Schar,  allmänt  utbredd,  men  sparsam. 
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Hvita  hafvet:  sällsynt. 
Karisha  liafvet:  No  vaja  Semljas  ostkust  vid  Uddebay  i  rätt 

stor  individmängd;  Aktiniaviken,  temligen  ymnig,  men  lokal. 

Sibiriska  Ishafvet:  Koljutschin-ön,  Pitlekaj  och  Tjapka,  tem- 
ligen allmän,  men  sparsam. 

Af  de  anförda  formerna  är  f.  typica  känd  från  Grön- 
landshafvet,  östra  Murmanska  hafvet  och  Sibiriska  Ishafvet;  f. 

lapponica  från  Grönlandshafvet  och  vestra  Murmanska  hafvet; 
f.  corallina  från  N.  Gusinnoi  Cap  vid  Novaja  Semljas  vestkust. 
Den  i  Kariska  hafvet  anmärkta  formen  står  närmast  den  sist- 

nämnda, men  är  ej  fullt  identisk  med  den,  utan  en  mellanform 
mellan  den  och  f.  typica. 

Antithamnion  Americanum  (Har v.)  Farl. 
New  Engl.  Alg.  p.  123;  Callithamnion  americanum  Härv.  Ner.  Am.  2,  p.  238. 

Descr.  et  Fig.  Callithamnion  americanum  Harv.  1.  c.  et  t.  36  A. 

Syn.  Callithamnion  americanum  Dickie,    Alg.  Walker  p.  86;    Alg.   Cum- 
berl.  p.  239. 

Croall,  Fl.  Disc.  p.  460. 

Lefnadssätt.  Enligt  föreliggande  uppgifter  synes  den  på  de 

ställen,  der  den  hittills  anmärkts  i  polarhafvet,  förekomma  så- 
väl litoral  som  sublitoral,  i  förra  fallet  fäst  på  sten,  i  senare 

på  alger:  Chcetomorpha  mélagonium. 

Utbredning.  Uppgifven  för  Amerikanska  Ishafvet  och  Baf- 
finsbay. 

Fyndorter:  Amerikanska  Ishafvet:  Port  Kennedy. 
Baffinsbay :  Cumberland  Sound,  ymnig,  Grönlands  vestkust 

vid  eller  omkring  Disco-ön. 

Gen.  Rhodochorton  Nä  g. 
Ceram.  p.  355. 

Subgen  1.     Thamnidium  Thur. 

in  Le  Jol.  Liste  Alg.  Cherb.  p.  110. 

Khodochorton  Intermedium  Kjellm. 
Spetsb.  Thall.  1,  p.  28. 

Descr.    Thamnidium  intermedium  Kjellm.  1.  c. 

Fig.  »  »  »         »     t.  1,  fig.  10. 
Rhodochorton  intermedium  tab.  nostra  15,  fig.  8. 

LefnadsförhåJJanden.  Litoral,  växande  sällskapligt  på  för 
vågsvall  utsatta  klipphällar.  I  juli  månad  samlade  exemplar 
bära  fåtaliga  tetrasporangier. 
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Fyndort:  Hittills  endast  anträffad  i  Grönlandshafvet  vid 

Spetsbergens  vestknst  i  det  inre  af  Isf jorden. 

Ehodochorton  Spinulosum  (Suhr)  nob. 

Callithamnion  spinulosum  Suhr.  Flora  1840,  p.  292. 

Descr.  Callithamnion  spinulosum  J.  G.  Åg.  Epicr.  p.  12. 

Anmärkning  vid  arten.  Habitnelt  liknar  denna  art  RJi.  Rothii ,. 
från  hvilken  den  skiljer  sig  genom  de  tetrasporangiebärande 

grensystemens  bygnad  och  anordning.  Med  hänsyn  till  dessa 
kommer  den  nära  Bh.  florididum,  så  som  denna  uppfattas  af 
Timret  och  afbildas  i  Le  Jol.  Liste  Alg.  Cherb.  tab.  6.  Från 
den  afviker  den  genom  storlek,  växtsätt  och  förgrening  m.  m. 

Lej  nåds  förhållanden.  Enligt  Suhr  skall  växten  lefva  epi- 
fytisk  på  andra  alger.  J.  G.  Agardh  betviflar  denna  uppgift 

och  efter  undersökning  af  exemplar  i  Köpenhamns  musei  her- 
barium måste  jag  omfatta  denne  algologs  förmodan,  att  växten 

sitter  fäst  på  sten.     Antagligen  är  den  litoral. 

Fyndort :  Grönland. 

PvHODOCHORTON    ROTHII    (T  UT  t.)    Näg. 

Ceram.  p.  355.  Conferva  Rothii  Turt.  Sy  st.  6,  p.  180G;  sec.  Dillw.  Brit. 
Conf.  t.  73. 

f.  typ  ka, 
Descr.    Callithamnion  Rothii  J.  G.  Ag.  Epicr,  p.  13. 
Fig.       Thamhidium  Rothii  Thur.  in  Le  Jol.  Liste  Alg.  Cherb.  t.  5. 
Exsicc.  »  »        Aresch.  Alg.  Scahd.  exsicc.  N:o  259. 

f.  globosa  nob. 
Planta  globosa,  densissime  intertexta,  diametro  vix  2  mm.,  plexu  basali 

e  filis  repentibus  ramosis.  confertis  constante,  systemata  ramorum,  creberri- 
ma,  fastigiata,  dense  radiatim  disposita  emittente;  axi  primario  ramorum 
systematum  paullo  supra  basim  in  fasciculo  ramorum  soluto,  ramis  raro 
simplicibus,  vulgo  praesertim  supra  medium  ramulis  plus  minus  crebris, 
elongatis,  adpressis,  approximatis,  secundis,  vel  alternis  obsessis;  articulis  in- 
ferioribus  ramorum  diametro  fere  aequilongis,  circa  14  p.  crassis,  summis 
ramulorum  diametro  saltem  3-plo  longioribus,  vix  5  p.  crassis;  ramis  tetra- 
sporangiferis  subapicalibus.     Tab.  15,  fig.  9 — 13. 

Syn.  Callithamnion  floridulum  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  130,  tab.  41  D. 
»  »  Sommerf.  Suppl.  p.  193. 

Rothii  Croall,  Fl.  Disc.  p.  460. 
»        Dickie,  ålg.  Sutherl.  1,  p.  143;  Alg.  CumberL 

p.  239. »  »        Sommerf.  Suppl.  p.  193. 
Thamnidium  »       Kjellm.  Spetsb.  Thall.  1,  p.  27;  Algenv.  Murm. 

Meer.  p.  25. 

»  -  >        Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  22, 
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Beskrifning  af  f.  globosa.  Växten  bildar  nästan  klotfor- 
miga,  täta,  fasta  knippen,  Ii  vilka  äro  omkring  2  mm.  i  diame- 

ter ocli  hafva  en  åt  violett  gående  färg  (tig.  9).  Dess  basal- 
del  utgöres  af  tätt  sammanflltade,  krypande,  greniga  celltrådar 
(fig.  10).  Från  dessa  utgå  radiärt  jemntoppade,  täta,  mycket 
tätt  sammanträngda  grensystem  (tig.  11).  Dessa  hafva  en  kort, 

mer  eller  mindre  böjd  hufvudaxel,  vid  basen  omkring  14  fi. 

tjock,  hvilken  bildas  af  svagt  tunnformiga  celler,  som  äro  Unge- 
fär lika  långa  som  tjocka.  Denna  upplöser  sig  i  ett  mer  eller 

mindre  tätt  knippe  af  grenar,  hvilka  vid  sin  utgångspunkt  äga 
ungefär  samma  tjocklek  som  hufvudaxeln  eller  de  biaxlar,  från 
hvilka  de  utgå,  men  afsmalna  jemnt  och  starkt  mot  spetsen, 

så  att  de  här  äro  knapt  hälften  så  tjocka  som  nedtill.  Upp- 
åt förlängas  också  cellerna,  så  att  de  från  att  nedtill  i  dessa 

axlar  vara  svagt  tunnformiga  och  ungefär  lika  långa  som  tjocka,, 
blifva  rent  cylindriska  och  3  gånger  längre  än  tjocka  (fig.  12r 
13).  Sällan  äro  dessa  grenar  enkla,  oftast  utsända  de  närmare 
basen  en  eller  två  och  ofvan  midten  två  eller  nere  upprätta, 
tilltryckta,  af  cylindriska  celler  bildade  sidoaxlar,  hvilka  nå 
samma  höjd  som  deras  resp.  hnfvudaxel  och  afsmalna  liksom 

denna,  ehuru  svagt,  uppåt.  De  tetrasporangiebärande  grenarne 
synas  anläggas  subapikalt  såsom  hos  den  typiska  formen.  Från 

denna  skiljer  den  sig  genom  sitt  växtsätt,  sin  rikligare  förgre- 
ning och  genom  cellernas  olikhet  till  form,  längd  och  tjocklek 

i  bålens  öfre  och  nedre  del. 

LefnadsförhåUanden.  Hufvudformen  är  litoral  eller  subli- 
toral.  I  förra  fallet  bildar  den  en  mer  eller  mindre  tät  matta 

af  stundom  ganska  stort  omfång  på  klipphällar  blottade  vid 

ebb,  i  senare  fallet  lefver  den  på  3 — 4,  stundom  på  5 — 15  fam- 
nars djup,  än  mattformigt  utbredd  på  stenar,  än  i  små  tofsar 

fäst  på  alger.  Den  uppträder  så  väl  på  öppen  kust,  som  i  det 
inre  af  djupare  fjordar,  stundom  sällskaplig  i  stora  massor,  på 
rätt  betydliga  sträckor  bestämmande  vegetationskarakteren.  I 
full  tetrasporutveckling  har  jag  aldrig  funnit  den  i  polarhafvet. 
Förmodligen  bär  den  sådana  organ  under  de  tider,  då  jag  icke 
haft  tillfälle  att  här  undersöka  den,  vintern,  våren  eller  hösten. 

Att  döma  af  det  fåtal  abnormt  utbildade,  såsom  det  tyckes 

efter  den  egentliga  tetrasporbildningstiden  framkomna  tetra- 
sporangier,  som  jag  sett  hos  exemplar  från  Spetsbergen,  skulle 
här  tiden  för  tetrasporbildningen  försiggå  under  våren  d.  v.  s. 
maj  eller  juni. 

Formen  globosa  har  jag  funnit  på  öfre  delen  af  den  lito- 
rala  regionen  på  för  starkt  vågsvall  utsatta  ställen. 
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Utbredning.  Känd  från  polarhafvets  atlantiska  florområde 

och  de  norr  om  detta  liggande  delarne  af  det  arktiska.  Maxi- 
mum af  freqvens  äger  den  enligt  min  erfarenhet  i  östra  delen 

af  Spetsbergsprovinsen.  Dess  n-ordligaste  fyndort  är  Fair- 

haven  vid  Spetsbergens  nordvestkust,  Lat.  N.  79°  49'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän,  enligt 

Kleen,  Finmarken:  Maasö,  Gjesvser,  Oxfjord  och  Talvik,  lokal 

och  temligen  sparsam. 

Grönlandshafvet :  Spetsbergens  vest-  och  nordvestkust,  lokal 
och  sparsam. 

Murmanska  hafvet:  Novaja  Semljas  vestkust,  temligen  all- 
män, på  sina  ställen  ymnig. 

Baffinsbay:  Cumberland  Sound,  vanlig,  Kap  Adair,  Grön- 
lands vestkust  vid  Neuherrnhut  och  Hunde  Islands.  AfLyng- 

bye  och  Croall  uppgifves  den  också  för  Grönland  utan  när- 
mare angifven  lokal  och  i  Köpenhamns  musei  herbarium  fin- 

nas exemplar  derifrån. 
Formen  globosa  känner  jag  endast  från  Norska  polarhafvet 

från  Gjesvrer. 

Rhodochorton  (?)  Sparsum  (Carm.)  nob. 

Callithamnion  sparsum  Carm.  in  Hook.  Brit.  Fl.  p.  348. 

Descr.    Callithamnion  sparsum  J.  G.  Ag.  Epicr.  p.  14. 

Mg.  »  »         Harv.  Phyc.  Brit,  t.  297. 

Syn.  Callithamnion  sparsum  Dickie,  Alg.  Cumberl.  p.  239. 
Thamnidium  sparsum  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  23;  Cfr  Kjellm.  Algenv. 

Murm.  Meer.  sub.  Th.  Eothii  p.  25. 

Lefnads förhållanden.  Denna  högeligen  osäkra  och  föga 

kända  art  är  i  polarhafvet  anträffad  steril,  fäst  på  Laminaria- 
stammar  och  Sphacelaria  arctica. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden. 

Baffinsbay :  Cumberland  Sound. 

Subg.  2.     Thamniscus  Kjellm. 

Spetsb.  Thall.  1,  p.  29. 

Rhodochorton  Mesocarpum  (Carm.)  nob. 

Callithamnion  mesocarpum  Carm.  in  Hook.  Brit.  Fl.  2,  p.  348. 

f.  ritpicola  nob. 
Descr.   Thamnidium  mesocarpum  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  22. 
Fig.       Callithamnion         »  Harv.  Phyc.  Brit.  t,  325. 
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f.  penicilliform  is  Kjell  m . 

Spetsb.  Thall.  1,  p.  30. 

Descr.   Thainnidium  mesocarpum  f.  penicilliformis  Kjellm.  1.  c. 

Fig.  »  >  »  »        tab.  nostra  16,  fig. 6—7. 

Syn.  Thamnidium  mesocarpum  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  22. 

s  »  f.    penicilliformis    Kjellm.    1.   c;    Algenv. 
Murra.    Meer.    p.   25;    Kariska    hafvets 

Algv.  p.  23. 

Tillägg  till  beshifningen  af  f.  penicilliformis.  Vanligen  har 
växten  det  utseende,  som  fig.  6  återger.  Sådan  har  jag  alltid 
funnit  den  inom  glacialhafvet.  Vid  Finmarkskusten  har  jag 
jämte  och  växande  hland  dylika  exemplar  sett  sådana,  hvilkas 
långgrenar  buro  ett  större  antal  ensidiga  eller  alternerande, 
tilltryckta  grenar  af  högre  ordning. 

Lefnadsförhållanden.  Formen  rupicola  är  litoral  eller  sub- 
litoral,  fäst  på  sten,  djurhus,  musselskal  o.  s.  v.  Formen  pe- 

nicilliformis är  sublitoral  och  epifytisk  på  åtskilliga  algarter, 

företrädesvis  Odonthalia,  Delesseria-  och  Ptilota-artev  och  Chce- 
tomorpha  melagonium.  Den  är  hittills  endast  funnen  på  öppen 
kust,  alltid  växande  i  fåtaliga  exemplar  på  samma  ställe.  Båda 
formerna  äro  funna  med  tetrasporangier  i  juli  och  augusti, 
f.  penicilliformis  vid  Grönland  dessutom  under  mars. 

Utbredning.  Hufvudformen  är  känd  endast  från  polarhaf- 
vets  atlantiska  område,  f.  penicilliformis  äfven  från  det  arktiska, 

inom  hvilket  den  har  en  vidsträckt  utbredning.  Dess  nord- 
ligaste fyndort  är  Fairhaven  vid  Spetsbergens  nordvestkust, 

Lat.  N.  79°  49'. 
Fyndorter:  NorsJca  pölarhafvet:  Nordlanden,  (f.  rupicola)  lo- 
kal, sparsam,  Finmarken  vid  Gjesvaer  (f.  penicilliformis),  lokal, 

sparsam. 
GrönJandshafvet:  Spetsbergens  nordvestkust  vid  Fairhaven, 

lokal,  sparsam. 
Murmansha  hafvet :  flerestädes  och  temligen  ymnig  vid 

Novaja  Semljas  vestkust. 
Kariska  hafvet:  Uddebay,  vid  Novaja  Semljas  ostkust. 
Baffinsbay:  Grönlands  vestkust  vid  Julianeshaab. 

Rhodochorton  Spetsbergense  Kjellm. 
Spetsb.  Thall.  1,  p.  31. 

Descr.   Thamnidium  spetsbergense  Kjellm.  1.  c. 

Fig.  »  »  »  t.  1,  fig.  11,  12. 
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Lefnaäsförhållanclen.  Funnen  i  ett  fåtal  individ  inom  den 

sublitorala  regionen,  fäst  på  Chcetomorpha  melagonium  i  augu- 
sti månad.     Den  bar  då  rikligt  tetrasporer. 
Fyndort:  Känd  endast  från  Grönlandshafvet  från  Fairhaven 

på  nordvestkusten  af  Spetsbergen. 

Fam.  Porphyraceee  (Kutz.)  Thur. 

in  Le  Jol.  Liste  Alg.  Cherb.  p.  16;  Kiitz.  Phyc.  gener.  p.  382;  char.  mut. 

Gen.  Diploderma  nob. 

Thallus  membranaceus  duobus  cellularum  stratis  constructus. 

Diploderma  Amplissimum  nob. 

Planta  initio  aliis  algis  adnata,  demuin  soluta  in  mari  libera  circum- 
natans;  fronde  usque  90  cm.  longa,  30  cm.  lata,  ovata,  ovato-cordata,  oblongo- 
obovata,  oblongo-lanceolata,  crebre  et  profunde  undulato  plicata,  non  laci- 
niata,  juvenili  intense  violaceopurpurpea,  retate  provectiore  plus  minus  di- 
lute  violaceo-carnea,  lubriea,  chartre  arctissime  adhaerente;  cellulis  medii 

thalli  planta?  adulta?  sectione  transversali  quadratis  vel  verticaliter  rectangu- 
laribus;  organis  reproductionis  zonam  marginalem  subflavam  occupantibus. 

Tab.  17,  fig.  1—3;  tab.  18,  fig.  1—8. 

Syn.  Porphyra  laciniata  f.  linearis  et  vulgaris  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  23. 
»  coccinea  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  24. 

Ulva  nmbilicalis  (3  purpurea  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  506. 

Artbeskrifning.  Växten  är  i  början  genom  ett  svagt  vidfäst- 
ningsorgan  fäst  på  andra  alger.  Under  denna  tid  har  den 

en  stark,  mättadt  purpur-violett  färg.  Den  löses  sedermera,  då 
den  har  nått  betydligare  storlek  och  drifver  omkring  på  hafs- 
ytan.  I  den  mån  den  blir  större  och  äldre  blekes  färgen  mer 
och  mer  och  öfvergår  slutligen  till  blek  köttfärg  med  dragning 
åt  violett.  Det  största  vid  fästa  exemplar,  jag  funnit,  var  28 

cm.  långt,  12  cm.  bredt  på  det  bredaste  stället.  Kringdrif van- 
de exemplar  nå  en  betydlig  storlek.  Jag  har  mätt  ett  lefvande 

exemplar,  som  höll  90  cm.  i  längd  med  30  cm.  i  bredd.  Bålens 
form  är  underkastad  stor  vexling,  men  vanligen  är  den  aflång 

med  dragning  åt  hjertlik  eller  äggrund.  Genom  starkare  ut- 
veckling af  den  ena  sidan  böjer  den  sig  stundom  kring  vid- 

fästningspunkten  och  får,  då  denna  böjning  är  som  starkast, 
ett  om  Porphyra  laciniata  f.  nmbilicalis  påminnande  utseende. 
Den  är  tätt  veckad,  ofta  så  djupt  att  vecken  nå  till  bålens 

midtellinie.     Kanten  är  jemn  eller  oregelbundet  sargad,   stun- 
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dom  ehuru  mera  sällan  vackert  crenulerad.     Flikiga  exemplar 

har  jag  ej  sett  (tafl.  17,  fig-   1 — 3). 
Bålens  stipitaldel  bildas  af  klubblika  celler  med  skaften 

riktade  nedåt  och  mer  eller  mindre  snedt  utåt,  skjutande  för- 
bi hvarandra  (tan.  18.  fig.  1,  2).  På  fullt  utbildade  exemplar 

äro  cellerna  vid  bålens  midt  i  tvär  genomskärning  vanligen 
qvadratiska  stundom  rektangulära,  betydligt  högre  än  långa 

(fig.  4,  5).  Om  denna  olikhet  anger  ålders-  eller  formskilnad, 
kan  jag  för  tillfället  ej  af  göra.  Cellernas  form  och  anordning, 

sedda  från  ytan,  anger  fig.  3.  Märkas  må  dock,  att  denna,  lik- 
som de  öfriga,  äro  tecknade  efter  torkade  och  sedermera  upp- 

blötta exemplar. 
Antheridier  och  sporocarpier  utbildas  stundom,  men,  som 

det  vill  synas,  icke  alltid  på  samma  exemplar.  .Utbildnin- 
gen börjar  vid  kanten  och  fortskrider  inåt.  Härvid  kan  af 

de  två  cellerna  på  samma  tvärsnitt  antingen  båda  utbildas  till 
antheridier,  båda  till  sporocarpier  eller  en  till  ett  antheridium, 

den  andra  till  ett  sporocarpium  (fig.  7 — 8).  Sporocarpierna  äro 
fåsporiga. 

LefnadsfÖrhållanden.  Växer,  då  den  är  vidfäst,  sublitoralt, 

vanligen  på  2 — 3  famnars  djup  i  spridda  exemplar.  Jag  har 
endast  träffat  den  på  öppen  kust.  Sporocarpieexemplar  äro 
tagna  i  slutet  af  juli  och  början  af  augusti  månad. 

Utbredning.  Känd  endast  från  Norska  polarhafvet.  Dess 

nordligaste  fyndort  är  Maasö  i  Finmarken,  ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndort:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  enligt  exemplar 

i  Kleens  och  Wahlenbergs  herbarier,  Tromsö  amt,  nära 
staden  Tromsö,  Finmarken  vid  Maasö,  der  den  var  lokal,  men 

ymnig. 

Diploderma  Miniatum  (Ag.)  nob. 
Ulva  purpurea  /?  miniata  Ag.  Syn.  Alg.  p.  42. 

Descr.    Ulva  miniata  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  29. 

Fig.  »  »  »  »      t.  6,  D. 
Porphyra  miniata  Fl.  Dan.  t.  2394. 

»        Kiitz.  Tab.  Phyc.  19,  t,  81. 

Diploderma  miniatum  Tab.  nostra  18,  fig.  9. 

Syn.  Porphyra  miniata  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  1,  p.  32. 
vulgaris  Croall,  Fl.  Disc.  p.  461  (?) 

Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  144  (?) 

Anmärkning  vid  arten.  Under  namn  Porphyra  (Ulva)  mini- 
ata finnes  i  Köpenhamns  musei  herbarium  en  betydlig  mängd 

exemplar  i  olika  utvecklingsstadier  af  ifrågavarande  växt.  På 
dem  träffar  den  beskrifning  väl  in,  h  vilken  Lyngb  ve  anf.  st. 
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-gifvit  af  den  växt,  h vilken  han  benämner  Ulva  miniata.  Det 
synes  mig  derför  kunna  trygt  antagas,  att  det  är  en  del  af 
dessa  exemplar,  h vilka  legat  till  grund  för  hans  beskrifning 
liksom  också  för  C.  A.  Agardhs  beskrifning  af  Ulva  purpurea 
ft  miniata.  Sistnämnda  auktor  anger  uttryckligen,  att  den  växt> 
han  åsyftar,  var  från  Grönland,  meddelad  af  Wormskiöld; 
Jfr  Spec.  Alg.  1,  p.  407.  Denna  grönländska  art  är  dock  icke 
en  Porphyra,  utan  en  Diploderma,  närmast  beslägtad  med 
föregående,  ehuru  helt  visst  specifikt  skild  från  denna.  Den 
är  till  färgen  olik  den,  har  åtminstone  såsom  äldre  större 
fasthet  och  är  nästan  icke  veckad.  Den  är  dessutom,  så  vidt 

jag  kunnat  finna,  alltid  dioik. 
Lefnadsförliällanden.  Vid  Spetsbergen  har  jag  funnit  arten 

på  nedre  delen  af  den  sublitorala  regionen  på  10 — 15  famnars 
djup,  vidfäst  sten.  Om  dess  förekomst  vid  Grönland  kan 
jag  icke  med  bestämdhet  säga  något.  På  vidfogade  etiketter 

i  Köpenhamns  musei  herbarium  finnes  angifvet:  »in  mari  ad 
saxa;  ad  stipites  L.  saecharinse  (caule  fistulosa);  ad  stipites  L. 
saccharina»,  hvaraf  man  torde  kunna  sluta,  att  växten  äfven 

här  är  sublitoral  och  egentligen  har  sitt  tillhåll  inom  Lami- 
mme-formationen.  Flertalet  af  de  grönländska  exemplaren  äro 
samlade  i  mars  och  april,  några  i  juli,  några  i  oktober,  så  att 

det  vill  synas,  som  skulle  växten  bär  finnas  året  om.  Repro- 
duktionsorgan bär  den  också  vid  olika  tider  enligt  dessa 

exemplar. 
Utbredning.  Den  når  säkerligen  maximum  af  freqvens  i 

Baffinsbay.  Utom  här  är  den  anmärkt  i  östra  delen  af  Grön- 
landshafvet.  Dess  nordligaste  hittills  kända  fyndort  är  Fair- 

haven  vid  Spetsbergens  nordvestkust,  Lat.  N.  79°  49'. 
Fyndorter:  Grönlcwdshafvet :  Spetsbergens  nordvestkust,  säll- 

synt. 
Baffinsbay:  Grönlands  vestkust:  Kakertok,  fjorden  Tessar- 

miut,  Kangek  (nära  samma  fjord),  Julianeshaab,  Egedesminde, 
Godthaab.  Om,  såsom  jag  förmodar,  Cr oalls  och  Dickies 
P.  vidgaris  är  denna  art,  är  den  också  känd  från  Discobugten 
och  Whale  Sound. 

Gen.  Porphyra  A  g. 

Syst.  Alg.  p.  XXXII. 

Porphyra  laciniata  (Light.)  Ag. 

1.  c.  p.  190.  Ulva  laciniata  Light.  Fl.  Scot.  p.  974. 
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f.  typica. 

Beser.    Porphyra  laciniata  Thur.  in  Le  Jol.  Liste  Alg.  Cherb.  p.  100—101. 
Fig.  »  »  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  92. 

Exsicc.         »  >  '       Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  116. 

f.  umbilicalis  L.  (Kleen.) 

Norell.  Alg.  p.  23.     Ulva  umbilicalis  L.  Spec.  Pl.  2,  p.  1163. 

Descr.    Ulva  umbilicalis  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  28. 

JExsice.  Porphyra  laciniata  f.  b.  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  260. 

Syn.  Porphyra  laciniata  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  404. 

>  »         Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  50. 

»  »         Kleen,    Nordl.  Alg.  p.  23;    excl.    var.  lineari  et 

vulgari. 
umbilicata  Rupr.  Alg.  Och.  p.  393. 

»  vulgaris  Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  75. 
Ulva  umbilicalis  Gunn.  Fl.  Norv./2,  p.  121. 

»  »  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  506;  excl.  var. 

Anmärkning  vid  formuppfattningen.  Thur  et  har  framhållit, 
att  livad  som  af  algologiska  författare  framställes  under  namn 

P.  linearis,  P  vulgaris  eller  P.  purpurea  och  P.  laciniata  än  så- 
som skilda  arter  än  såsom  former  af  samma  art  i  sjelfva  ver- 

ket är  samma  växt  i  olika  utvecklingsstadier;  Jfr  Thur.  anf. 
st.  Då  så  är,  böra  namnen  P  linearis,  vulgaris  och  purpurea 

alldeles  utgå.  Såsom  en  särskild  form  af  P  laciniata  bör  en- 
ligt min  mening  den  under  namn  Viva  umbilicalis  eller  U.  um- 

bilicata beskrima  växten  uppfattas.  Den  är  biologiskt  och  mor- 
fologiskt  olik  typisk  P  laciniata.  För  nordiska  algologer  är 

den  väl  känd  och  har  af  Lyngbye  anf.  st.  blifvit  fullt  igen- 
känneligt  beskrifven. 

Lefnadsförhållanden.  Arten  växer  inom  tidvattensområdet, 

f.  umbilicalis  i  dess  öfversta  del,  alltid  fäst  på  klippor  och  ste- 
nar, f.  typica  längre  ned,  ofta  fäst  på  sten,  men  också  ofta  på 

alger.  De  förekomma  båda  på  så  väl  öppen  som  skyddad 
kust,  f.  umbilicalis  dock  helst  på  öppna  ställen.  Den  är  något 
sällskaplig  och  förekommer  stundom  i  så  stora  massor,  att  den 

bidrager  till  vegetation skarakteren.  Båda  formerna  bära  pro- 
pagationsorgan  vid  Norges  polarhafskust  under  juli  och  augu- 

sti månader. 

Utbredning.  Arten  tillhör  säkert  egentligen  polarhafvets 
atlantiska  florområde,  der  den  har  sitt  maximum  af  freqvens, 

men  är  också  anmärkt  i  de  tillgränsande  delarne  af  det  arkti- 
ska florområdet.  Dess  nordligaste  säkert  kända  fyndört  är  Ojes- 

vser  vid  Norges  nordkust,  ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och  ym- 
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nig,  Finmarken,  temligen  allmän  och  ymnig  vid  Maasö,  Gjes- 
vser,  Mageröns  sydkust,  Oxfjord  och  Tal  vik. 

Murmansha  hafvet:  Ryska  Lappmarkskusten,  antagligen  tem- 
ligen allmän   och  ymnig. 

Baffnsbay:  Grönlandskusten,  enligt  exemplar  i  Köpen- 
hamns musei  herbarium. 

Vid  Norges  kust  förekomma  båda  formerna;  vid  Ryska 
Lappmarkskusten  är  f.  umbilicalis  anmärkt,  vid  Grönlandskusten 
hufvudformen. 

PORPHYRA    ABYSSICOLA    liob. 

P.  fronde  elongato-obovata,  late  oblonga  vel  ovato-cordata.  integra, 
parce  at  prof  ande  undulata  vel  subplana,  hibrica,  ehartse  arctissime  adha?- 

rente,  coccmeo-violacea,  dioica;  organis  fructificationis  zonam  marginalem 

occupantibus.    Tab.  17.  fig.  4;  tal>.  18,  fig.  10—11. 

Syn.  Porphyra  miniata  J.  G.  Ag.  Grönl.  Alg.  p.  111;  fide  spec. 

»  »         Gobi.  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  51;  fide  syn. 

»  ■»        Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  28;  fide  spec. 
i  »        Nyl.  et  Srel.  Herb.  Fenn.  p.  75. 

Åribeskrifning.  Af  denna  art  har  jag  sett  endast  ett  fåtal 
exemplar,  och  endast  två  fullständiga.  Den  är  vidfäst  med 
en  liten  callus  radicalis.  Stipes  saknas.  De  båda  fullständiga 
exemplaren  äro  utdraget  omvändt  äggformiga,  något  sneda. 
Så  vidt  jag  af  de  fragmentariska  exemplaren  kunnat  se,  är  dock 
formen  ofta  en  annan.  Några  af  dessa  synas  hafva  varit  bredt 

aflånga,  andra  äggrunda  med  hjertlik  bas.  Det  största  exem- 
plar, jag  granskat,  var  15  cm.  långt  och  5  cm.  bredt  på  det 

bredaste  stället.  Fragmenten  synas  också  antyda  en  liten  växt. 
An  är  den  nästan  slät  än  sparsamt,  men  djupt  veckad,  Den 
är  slemmigare  än  någon  af  slägtets  öfriga  arter  och  fäster  vid 

konservering  hårdt  vid  papper  samt  sammandrar  sig  vid  tork- 
ning föga.  Yngre  exemplar  hafva  en  temligen  stark  karmin- 

röd färg,  riied  dragning  åt  violett.  Vid  tilltagande  ålder  blek- 
nar växten  och  antar  en  blek  köttfärg  med  dragning  åt  gult 

(tan.  17,  fig.  4). 

Bålens  nedre  del  bildas  af  klubblika  celler.  Dessas  spet- 
sar inbäddade  i  slem  bilda  callus  radicalis.  I  öfrigt  samman- 

sättes  bålen  af  celler,  som  i  tvärsnitt  äro  rektangulära  med 
cellrummens  hörn  temligen  starkt  afrandade.  Sporocarpier 

och  antheridier  utbildas  på  olika  exemplar  och  intaga  vid  bå- 

lens .kant'  en  oregelbunden  zon,  som  har  större  bredd  än  hos 
P.  laciniata.  Sporocarpierna  äro  fåsporiga  (tafl.  18,  fig.  10 
och  11). 
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Lefnadsförhållanden.  Enligt  min  erfarenhet  tillhör  denna 

art  de  djupare  delarne  af  den  sublitorala  regionen  på  öppen 
kust,  der  den  växer  i  spridda  exemplar,  fäst  på  andra  alger 
eller  på  Hydromedusor.  Kleen  har  också  funnit  den  på  djupt 
vatten.  Antheridieexemplar  äro  tagna  vid  Nordlanden  i  juli, 
exemplar  med  sporocarpier  under  utveckling  vid  Finmarken 
i  början  af  augusti.  Exemplar  från  Grönland,  samlade  i  slutet 

af  september  eller  början  af  oktober,  hafva  antheridier  och  spo- 
rocarpier. 

Utbredning.  Hvar  denna  art  har  sitt  centrum,  kan  jag  icke 
afgöra.  Någon  allmän  utbredning  i  polarhafvet  har  den  icke.  I 

största  individmängden  synes  den  vara  tagen  vid  Ryska  Lapp- 
markskusten. Dess  nordligaste  fyndort  är  Gjesvrer  vid  Nor- 

ges nordkust,  ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  sällsynt,  Fin- 

marken, sällsynt  vid  Maasö  och  Gjesvser. 
MurmansJca  hafvet:  Ryska  Lappmarkskusten,  samlad  i  stort 

antal  exemplar. 
Hvita  hafvet:  antagligen  sparsam. 
Baffinsbay:  Grönlands  vestkust  vid  Sukkertoppen. 

Gen.  Bangia  (Lyngb.)  Kiitz. 

Phyc.  gener.  p.  248;  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  82;  lim.  mut. 

Bangia  Fuscopurpueea  (Dilhv.)  Lyngb. 
1.  c.  p.  83.     Conferva  fnscopnrpnrea  Dillw.  Brit,  Conf.  p.  92. 

JDescr.     Bangia  fnscopurpurea  Hauck,  Meeresalg.  p.  22. 
Fig.  »  »  Kiitz.  Tab.  Phyc.  3,  t.  29. 
Exsicc.        »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  118. 

Syn.  Bangia  arctica  Foslie,  Aret.  Havalg.  p.  5.     Cfr.  Hauck,  1.  c.  et  Bertli. 
Bangiaceen,  p.  23. 

»        fnscopurpurea  Kleen,  Norell.  Alg.  p.  24. 
>  »  Oroall,  Fl.  Disc.  p.  461. 

Conferva  atropurpurea  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  515. 

Lefnadsförhållanden.  Växten  är  litoral,  växande  antingen 
i  klipphålor,  som  under  ebb  äro  vattenfylda,  eller  på  sten,  som 

blottas  vid  ebb.  Under  hvilken  tid  den  i  Ishafvet  bär  propa- 
gationsorgan,  känner  jag  icke. 

Utbredning.  Arten  är  med  säkerhet  känd  från  Norska 

polarhafvet,  Den  är  också  anträffad  i  Baffinsbay,  men  ej  vicl- 
fäst,  hvarför  dess  förekomst  här  är  osäker.  Dess  nordli- 

gaste fyndort  är  Nordkap  vid  Norges  nordkust, 
n.  tu.  16 
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Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden  vid  Bodö,  Fin- 
marken vid  Nordkap,  på  senare  stället  temligen  ymnig. 

Baffinsbay:  funnen  drifvande  i  Davis  Strait;  närmare  lokal 

ej  angifven. 

Gen.  Erythrotrichia  Are  sch. 

Phyc.  Scand.  p.  435. 

Erythrotrichia  ceramicola  (Lyngb.)  Are  sch. 
1.  c.  p.  436.     Conferva  ceramicola  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  144. 

Descr.    Erythrotrichia  ceramicola  Aresch.  1.  c. 
Fig.        Bangia  ceramicola  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  317. 

Syn.  Erythrotrichia  ceramicola  Kleen,  Xordl.  Alg.  p.  24. 

Lefnadsförhållanden.     Kleen   har  funnit  arten  växande  på, 
litorala  alger. 

Fyndort:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  temligen  allmän. 

Serien  Fucoideae  (Ag.)  J.  G.  Ag. 

Alg.  Med.  p.  24;  Ag.  Syst.  Alg.  p.  XXXV;  lim.  mut. 

Fam.  Fucacese  (Ag.)  J.  G.  Ag. 

Spec.  Alg.  1,  p.  180;  Ag.  1.  c.  p.  XXXVII;  lim.  mut. 

Gen.  Himanthalia  Lyngb. 

Hydr.  Dan.  p.  36. 

Himanthalia  Lorea  (L.)  Lyngb. 

1.  c.  Fucus  loreus  L.  Syst.  Nat.  Ed.  12,  2,  p.  716. 

Descr.    Himanthalia  lorea  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  196. 

Fig.  »  »      Harv.  Phyc.  Brit.  t.  78. 
Exsicc.  -  »      Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  X:o  2  et  251. 

Syn.  Fucus  loreus  Gunn.  Fl.  Xorv.  2,  p.  125. 
Wg.  Fl.  Lapp.  p.  499. 

Himanthalia  lorea  J.  G.  Ag.  Enum. 

•»  »      Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  259. 
»  »       Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  31. 

Ulva  pruniformis  Gunn.  Fl.  Xorv.  2,  p.  89;  ex  parte. 

Lefnadsförhållanden.    En  inom  nedre  delen  af  litoralregionen 

enligt    regeln    sällskapligt    växande    alg.     Vid    Nordlanden  är 
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den  i  maj  steril;  vid  juni  månads  ingång  börja  receptaklerna 
utveckla  sig  och  nå  inom  få  veckor  mer  än  en  fots  längd.  I  juli 
torde  här  växtens  egentliga  fruktifikationstid  infalla.  Om  vin- 

tern saknas  den  enligt  Wah lenberg. 
Utbredning.  Tillhör  polarhafvets  atlantiska  florområde  och 

endast  dess  södra  del.  Så  högt  mot  norr  som  till  Finmarken 
går  den  icke. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordland  en  allmän,  »Nor- 
vegia  arctica»  (Berggren),   enligt  J.  G.  Ag.     Enum. 

Gen.  Halidrys   (Lyngb.)  Gr  ev. 
Alg.  Brit.  p.  XXXIV;  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  37;  lim.  mut. 

Halidrys  Siliquosa.  (L.)  Lyngb. 
1.  c.  Fucus  siliquosus  L.  Spec.  Plant.  2.  p.  1160. 

Descr.    Halidrys  siliquosa  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  236. 

Fig.  »  *  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  66. 
Exsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  X:o  151. 

Syn.  Fucus  siliquosus  Gunn.  Fl.  Norv.  1,  p.  83. 
Wg.  Fl.  Lapp.  p.  498. 

Halidrys  siliquosa  J.  G.  Ag.  Enum. 
»  »  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  253. 

»  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  31. 

hefnads förhållanden.  Tillhör  öfre  delen  af  det  sublitorala 

området,  växande  på  1 — 3  famnars  djup,  på  sten-  och  grus- 
botten. Om  dess  lefnadssätt  i  polarhafvet  känner  jag  föröfrigt 

intet. 

Utbredning.  Endast  känd  från  polarhafvets  atlantiska  flor- 
område. Om  den  tillhör  detta  i  dess  helhet,  kan  jag  ej  med 

bestämdhet  afgöra.  Enligt  Areschoug  och  Wahlenberg 
finnes  den  äfven  i  dess  norra  och  östra  delar,  vid  Finmarken. 

Sjelf  har  jag  visserligen  funnit  den  här,  men  aldrig  vidvuxen, 
endast  uppkastad  på  stranden. 

Fyndorter:  NorsJca  polarhafvet:  Nordlanden  allmän,  »Nor- 
vegia  arctica»  (Berggren);  Finmarken  enligt  Areschoug 
och  Wahlenberg.  Vid  Maasö  fann  jag  en  del  kraftiga,  grofva. 
exemplar,  uppkastade  på  stranden. 

Gen.  Ozothallia  Dcsne  et  Thur. 

Rech.  Fuc.  p.  13. 

Ozothallia  Nodosa  (L.)  Dcsne  et  Thur. 

1.  c.  Fucus  nodosus  L.  Spec.  Plant.  2,  p.  1159. 
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Descr.    Fucodium  nodosum  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1.  p.  206. 

Fig.        Fucus  nodosus  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  158. 
Exsicc.  Halicoccus  nodosus  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  X:o  51. 

Syn.  Ascophyllum  nodosum  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  52. 
Fucodium  nodosum  J.    G.    Ag.    Spetsb.    Alg.     Till.   p.  27.  28  et  31; 

Grönl.  Alg.  p.  110. 

Fucus  nodosus  Croall,  Fl.  Disa  p.  457. 

Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  140;  Alg.  Cumberl.  p.  236. 
Gunn.  Fl.  Korv.  1,  p    83. 

Post.  et  Eupr.  111.  Alg.  p.  II. 

»  »         Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  73. 
Wg.  Fl.  Lapp.  p.   499. 

Halicoccus  nodosus  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  254. 

»  »         Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  31. 

Halidrys  nodosa  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  37. 
Ozothallia  nodosa  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  p.  3. 

LefnadsförhåUanden.  Vid  Norges  polarhafskust  är  arten 

litoral,  intagande  ungefär  mellersta  delen  af  den  litorala  regio- 
men. Den  finnes  såväl  på  öppen  kust  som  i  det  inre  af  djupa 

fjordar,  men  synes  föredraga  sådana  ställen,  som  äro  skyd- 
dade för  starkt  vågsvall.  Den  är  sällskaplig  och  uppträder 

på  sina  ställen  i  betydligare  massor  än  andra  Fucaceer.  Med 
sådana  växer  den  oftast  blandad.  I  juli  och  förra  hälften  af 

augusti  har  jag  vid  Finmarkskusten  funnit  rikligt  receptakel- 
bärande  exemplar.  Under  slutet  af  augusti  var  den  här  all- 

tid steril,  men  i  början  af  oktober  började  åter  nya  recep- 
takler  att  anläggas.  Den  synes  alltså  här  fruktificera  åtmin- 

stone två  eller  antagligen  flere  gånger  om  året.  Vid  Frank- 
rikes kust  skall  den  enligt  Le  Jolis  bära  receptakler  under 

vintern.  Vid  bohuslänska  kusten  börjar  den  utveckla  dylika 
organ  i  mars  och  april,  i  juni  är  fruktifikationstiden  slut.  Jfr 
Aresch.  anf.  st. 

Utbredning.  Bestämda  gränser  för  artens  utbredning  i 

polarhafvet  kan  jag  för  närvarande  ej  angifva.  Den  växer 
med  säkerhet  i  Norska  polarhafvet,  vestra  Murmanska  hafvet, 
Hvita  hafvet  och  Baffinsbay.  Den  uppgifves  också  för  östra 
Grönlandshafvet,  men  dess  förekomst  här  synes  mig  i  någon 
mån  osäker.  Den  är  hemförd  härifrån  af  1868  års  svenska 

expedition  och  enligt  uppgift  tagen  flerestädes,  såsom  i  Is- 
fjorden,  Smeerenbergbay,  Kobbebay  och  nordkustens  fjordar. 
De  tre  första  ställena  har  jag  varit  i  tillfälle  att  undersöka, 
men  lyckades  ej  finna  spår  af  denna  växt.  Deremot  träffades 

den  uppkastad  på  stranden  vid  Sydkap,  dit  den  dock  antag- 
ligen förts  söderifrån.  Mellan  Norge  och  Spetsbergen  såg  jag 

den   flerestädes  flytande  på  hafsytan.     Att  den  icke  växer  vid 
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Spetsbergens  kuster,  finner  stöd  deri,  att  den  ej  är  anmärkt 

vid  No  vaja  Semljas  vestkust,  der  algfloran  är  så  lik  den  spets- 
bergska. I  Hvita  hafvet  är  växten  redan  sällsyntare  än  vid 

Norges  nordkust  och  öster  om  detta  haf,  vid  Cisuralska  Sa- 

mojedlandets  kust,  är  den  icke  iakttagen.  Maximum  af  fre- 
qvens  når  den  helt  säkert  vid  Norges  kust.  Dess  nordligaste 
uppgifna  fyndort  är  Spetsbergens  nordkust. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och  ym- 
nig, Tromsö  amt,  allmän  och  ymnig  vid  staden  Tromsö,  vid 

Renö  och  Karlsö,  Finmarken:  Maasö,  Gjesvaer,  Mageröns  syd- 
kust, Oxfjord,  öfverallt  temligen  allmän  och  ymnig. 

Grönland 'shqf 'vet :  Beeren  Eiland,  Spetsbergens  vest-  och nordkust.     Jfr  ofvan. 

MurmansJca  hafvet:  Ryska  Lappmarkskusten. 
Hvita  hafvet:  temligen  allmän. 
Baffinsbay:  Cumberland  Sound,  Grönlands  vestkust  vid 

Smallesund,  Fiskernaes,  Sukkertoppen,  Godhavn,  Whale  Islands, 
samt  flytande  på  hafvet  utanför  Lichtenau  och  vid  Lat.  N. 

73°  50'. 

Gen.  Fucus  (Tourn.)  Dcsne  et  Thur. 

Eech.  Fuc.  p.  13;  Tourn.  Inst.  Herb.  3,  p.  565;  char  mut. 

Fucus  Serratus  L. 

Spec.  Plant.  2,  p.  1158. 

Descr.  Fucus  serratus  Aresch.  Fuc.  et  Pycnoph.  p.  101. 

f.  grandifröns  nob. 

f.  robusta,  thalli  segmentis  plurimis  ad  costas  reduetis,  summis  niem- 
branaceo-coriaceis,  2  cm.  latitudine  excedentibus,  argute  et  profunde  ser- 
ratis,  recaptaculigeris  pnesertim  abbreviatis,  apicibus  rotundato-truncatis; 
cryptostomatibus  sat  numerosis. 

f.  abbreviata  nob. 

f.  parvula,  15—20  cm.  älta,  thalli  segmentis  plurimis  ad  costas  reduetis, 
summis  membranaceo-coriaceis  circa  1  cm.  latis,  parce  obsoletiusque  serratis, 
abbreviatis,  apicibus  rotundato-truncatis;  cryptostomatibus  numerosis. 

f.  aretica  J.  G.  Ag. 

Fucus  serratus  var.  aretieus  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Bidr.  p.  9. 

f.  thalli  segmentis  complurium  ordinum  alatis,  summis  coriaceo-mem- 
branaceis,  circa  1  cm.  latis,  parce  obsoletiusque  serratis,  apicibus  subrotun- 
datis;  cryptostomatibus  fere  nullis. 
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f.  typica  nob. 
f.    elongata,   thalli   segmentis  complurium  ordinum  alatis,  summis  sub- 

coriaceis   vel    coriaceis,    1,5—2,5    cm.   latis,  plus  minus  crebre  et  argute  ser- 
ratis,  elongatis,  apicibus  truncatis;  cryptostomatibus  numerosioribus. 

Fig.        Fucus  serratus  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  47. 
Exsicc.       »  »        Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  55. 

f.  angusta  nob. 

f.  elongata,  thalli  segmentis  complurium  ordinum  alatis,  summis  sub- 
coriaceis,  circa  1  cm.  latis  profunde,  plus  minus  crebre  et  argute  serratis, 
elongatis,  apicibus  truncatis;  cryptostomatibus  sat  numerosis. 

Syn.  Fucus  serratus  J.  G.  Ag.  Enum.;  Spetsb.  Alg.  Bidr.  p.  9,  11. 
»  »        Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  258. 
»  »         Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.   57. 

Gunn.  Fl.  Korv.  1,  p.  28. 

»        Kjellm.  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  28. 
»        Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  25. 

»  »         Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  5. 
»        Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  73. 

Post.  et  Eupr.  111.  Alg.  p.  II. 
Wg.  Fl.  Lapp.  p.  489. 

Anmärkning  vid  formbegränsningen,  Utgående  från  den  åsig- 
ten,  att  variationsriktningarna  och  variationsgränserna  hos  en 

mycket  vexlande  art  framhållas  mindre  skarpt  och  t}7dligt, 
om  en  alla  formerna  omfattande  beskrifning  lemnas,  än  om 

vissa  grundformer,  kring  hvilka  de  öfriga  kunna  grupperas, 
uppställas  och  karakteriseras,  har  jag  ansett  mig  böra  väcka 
uppmärksamheten  på  de  i  det  föregående  beskrifna  typerna 
af  Fucus  serratus.  Kring  dessa  tror  jag,  att  alla  de  former, 

hvilka  samlingarna  af  Fucus  serratus  från  polarhafvet  inne- 
hålla, temligen  lätt  och  naturligt  kunna  ordnas.  Såsom  ty- 

pisk Fucus  serratus  har  jag  antagit  den  af  Harvey  i  Phyc. 

Brit.  på  taflan  47  afbildade  formen,  hvilken  förekommer  all- 
mänt vid  Sveriges  vestra  kust  och  äfven  är  vanlig  vid  Norges 

polarhafskust.  Nära  denna  står  en  form,  hvilken  är  funnen  inom 
polarhafvets  arktiska  florområde,  i  östra  delen  af  Murmanska 

hafvet,  den  som  jag  kallat  f.  angusta.  Den  afviker  från  den  ty- 
piska genom  betydligt  smalare  bål  och  mindre  tätt  sågade  öfre 

segment.  Båda  hafva  en  vid  torkning  läderartad  bål  med  seg- 
ment af  5  eller  flera  ordningar  vingade  och  segmenten,  såväl 

de  sterila  som  fertila,  jemnbreda  eller  viggelika  med  nästan 

rät  kontur  och  tvärhuggna  spetsar.  Cryptostomata  äro  tem- 
ligen talrika  och  skarpt  framträdande.  Till  f.  angusta  sluter 

sig  den  form,  som  torde  få  anses  såsom  den  egentliga  glacial- 
formen,  f.  arctica  J.  G.  Ag.     Denna  har  något  kortare  segment, 
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som  äro  af  mindre  fast  konsistens,  segmentspetsarne  mera  af- 
rundade  och  få  eller  inga  cryptostomata.  Till  den  närmar 
sig  åter  en  egendomlig  form,  hvilken  Kleen  funnit  växa  i 
klipphålor  i  Nordlanden,  f.  abhreviata.  Den  har  alla  segment 

utom  de  yttersta  reducerade  till  costor,  segmenten  korta,  spar- 
samt och  grundt  sågade,  med  hugtiga  kantlinier  och  talrika 

cryptostomata.  Den  är  den  minsta  af  alla  formerna  ;  blir  an- 
tagligen endast  15 — 20  cm.  hög.  Största  dimensionerna  af  alla 

når  vid  polarhafvets  kuster  den,  som  jag  benämnt  f.  grandi- 
fröns.  I  likhet  med  f.  abhreviata  har  den  endast  segmenten 

af  sista  ordningarna  vingade,  dessas  kantlinier  bugtiga,  seg- 
mentspetsarna afrundadt  tvärhuggna  och  alla  segmenten,  sär- 

skildt  de  öfre,  receptakelbärande,  korta,  men  den  är  skild  ge- 
nom betydligare  storlek  och  isynnerhet  bredd  samt  derigenom 

att  de  öfre  segmenten  äro  skarpt  och  djupt  sågade. 

Lefnadsförhållanden.  Arten  är  i  Norska  polarhafvet  van- 
ligen litoral,  förekommande  (f.  typica  och  f.  angusta)  i  denna 

regions  nedre  del,  eller  (f.  abhreviata)  i  klipphålor,  som  under 
ebb  äro  fy  Ida  med  vatten.  Stundom  (f.  grandifrons)  går  den 

ned  till  den  sublitorala  regionens  öfre  del.  Vid  No  vaja  Seml- 
jas  kust  och  antagligen  vid  Spetsbergen  (f.  angusta  och  f.  are- 
tica)  uppträder  den  på  den  sublitorala  regionen  såsom  element  i 

Zamwane-formationen.  Den  trifves  både  på  öppen  och  skyd- 
dad kust;  f.  grandifrons  föredrar  skyddade  lugnare  ställen. 

Den  typiska  formen  är  sällskaplig,  de  öfriga  växa  spridt  i  få- 
taliga individ  på  samma  ställe.  Den  typiska  formen  och  f. 

grandifrons  bära  vid  Norges  nordkust  receptakler  från  juli  till 
början  af  oktober;  f.  angusta  är  funnen  med  dylika  organ  vid 
Nordlanden  och  Finmarken  under  juli  och  augusti,  vid  Novaja 
Semljas  vestkust  under  juli  och  en  form,  som  står  f.  aretica 
närmast,  vid  Novaja  Semlja  i  slutet  af  juli.  Af  f.  abhreviata 
har  jag  sett  endast  sterila  exemplar. 

Utbredning.  Känd  från  polarhafvets  både  atlantiska  och 
arktiska  område.  Inom  det  senare  har  den  en  inskränkt  ut- 

bredning och  är  antagligen  en  dit  invandrad  form.  Från  Ka- 
riska  hafvet,  Sibiriska  och  Amerikanska  Ishafvet  är  den  icke 

känd.  Om  den  förekommer  i  Baffinsbay,  måste  den  här  vara 

mycket  lokal  och  sällsynt.  Den  enda  uppgift  om  att  den  skulle 
växa  här  är  lemnad  af  Lyngbye,  som  säger  sig  hafva  sett 
exemplar  härifrån  i  Fabricii  och  Gies ekes  herbarier.  Under 
senare  tiders  talrika  färder  i  dessa  farvatten  har  den,  så  vidt 

jag  kunnat  finna,  icke  blifvit  anträffad.    Sitt  freqvensmaximum 
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har  den  vid  Norges  nordvestkust.  Dess  nordligaste  fyndort 

är  Spetsbergens  kuster. 
Fyndorter:  Norska  polarJiafvet :  Nordlanden  (f.  abbreuiata, 

typica,  angustä),  allmän  och  ymnig,  Tromsö  amt  (f.  grandi/rons 

och  typica),  den  senare  ymnig  och  allmän,  Finmarken,  f.  ty- 
pica allmän  och  ymnig,  vid  Maasö,  Gjesvasr,  Mageröns  syd- 
kust och  Oxfjord,  f.  g  rand  if rons  lokal  och  mera  sparsam  vid 

Maasö  och  Gjesvaer. 

Grönlandshafvet :  Spetsbergens  kust  (f.  arctica)  lokal  och 

antagligen  sparsam. 

MarmansJca  liafvet:  Ryska  Lappmarkens  och  Cisuralska  Sa- 
mojedlandets  kust;  lokal  och  sparsam  vid  vestkusten  af  No  vaja 
Semlja  och  Waigatsch ;  antagligen  öfverallt  former,  som  stå 
närmast  f.  angusta  och  f.  arctica.     Jfr  Gobi  och  Kjellm.  anf.  st. 

Hvita  hafvet:  allmän  ocb  ymnig;  förmodligen  f.  angusta  och 
f.  arctica. 

Baffinsbay:  Grönlands  kuster  enligt  Lyngbye. 

Fucus  Vesiculosus  L. 

Spec.  Plant.  2,  p.  1158. 

Descr.    Fucus  vesiculosus  Aresch.  Fuc.  et  Pycnoph.  p.  102. 

f.  vadorum  Aresch. 
1.  c. 

Beser'.    Fucus  vesiculosus  /?.  vadorum  Aresch.  1.  c. 
»  »  f.  vadorum  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  26. 

f.  typica, 

Descr.    Fucus  vesiculosus  a.  rupincola  Aresch.  1.  c. 

Fig. 

Exsicc. 

sens.  strict.  Kleen,  1.  c. 
Harv.  Phyc.  Brit.  t,  204. 
Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  53. 

f.  angustifrons  Gobi. 

Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  53. 

Descr.    Fucus  vesiculosus  f.  pseudoceranoides  Kleen.  1.  c.  p.  27. 

f.  turgida  nob. 

f.  vesiculifera;  segmentis  summis  tantum  alatis,  linearibus  angustis. 

vix  ultra  5  mm.  latis;  systematibus  segmentorum  fertilium  quam  steriles  pa- 
rum  brevioribus;  receptaculis  globosis  vel  ellipsoideo-globosis,  1  cm.  crassi- 
tudine  supferantibus,  valde  turgidis. 

f.  sphcerocarpa  J.  G.  Ag. 

Grönl.  Lam.  och  Fuc.  p.  29. 
Descr.    Fucus  vesiculosus  f.  spha?rocarpus  Kleen,  1.  c. 
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Hybr.  F.  Serratus  +  Vesiculosus. 

Descr.  et  fig.  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  24;  t.  9. 

Syn.    Fucus  vesiculosus  J.  G.  Ag.  Enum;  Grönl.  Lam  och  Fuc.  p.  30; 

Grönl.  Alg.  p.  110-111. 

Syn.  Fucus  vesiculosus  Aresch.  Fuc.  et  Pycnoph.  p.  102. 
Ashm.  Alg.  Hayes.  (?)  p.  96. 

»  »  Croall,  Fl.  Disc.  p.  457. 
»  »  Dickie,  Alg.  Sutheii.   1,  p.  140;  Alg.  Cumberl. 

p.  236;  ex  parte  (?). 
»  »  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  53. 
»  »  Gunn.  Fl.  Norv.  1,  p.  48. 
>  »  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  26. 
»  »  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  3;  ex  parte.       ̂  
»  »  Post.  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II;  ex  parte. 
»  »  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  490;  excl.  var. 

Anmärkning  vid  artens  former.  De  två  första  af  de  angifna  for- 
merna äro  väl  bekanta.  Den  i  södra  delen  af  polarhafvet  van- 

liga smalbåliga  formen  med  äggrunda  eller  aflångt  lancettlika 

receptakler,  hvilken  Kleen  upptagit  under  namn  f.  pseudoce- 
ranoides Aresch.,  har  jag  föredragit  att  kalla  f.  angustifrons 

G  o  b  i.  Kleen  s  beskrifning  af  denna  form  af  viker  betydligt  från 
Areschougs  af  subspec.  pseudoceranoides  och  de  exemplar  från 
Nordlanden,  hvilka  finnas  i  Kleen s  herbarium  med  namn  f. 

pseudoceranoides,  äro  olika  såväl  den  af  Aresch  o  ug  för  den 
så  benämnda  underarten  citerade  figuren  som  också  den  i 

i  Bohuslän  förekommande  form,  på  hvilken  Areschougs  be- 
skrifning träffar  in.  Jag  anser  derför,  att  de  former,  hvilka 

af  Kleen  och  Areschoug  belagts  med  ofvan  angifna  namn, 
icke  äro  identiska.  Kleen s  f.  pseudoceranoides  är  deremot  lik 
den,  hvilken  samlats  af  Berggren  i  nordliga  Norge  och 

af  J.  G.  Agardh  utdelats  under  namn  f.  vesiculosus.  Den- 
samma finnes  enligt  Gobi  i  Hvita  hafvet  och  Gobi  har  för 

den  föreslagit  det  namn,  jag  ofvan  begagnat.  Den  form,  hvil- 
ken jag  kallat  turgida  och  hvars  diagnos  jaglemnat,  sluter  sig 

nära  intill  såväl  föregående,  som  f.  sphcerocarpa.  Den  är  dock 
skild  från  båda  genom  sina  stora,  starkt  svalda  receptakler 

och  synes  mig  förtjent  att  uppmärksammas,  emedan  den  vid 
vissa  sträckor  af  Norska  Finmarkskusten  tar  en  väsentlig  del 

i  .FMcace-vegetationens  sammansättning.  Den  synnerligen  nätta 
form  från  Grönland,  hvilken  J.  G.  Agardh  utdelat  under 
namn  f.  sphcerocarpa,  har  Kleen  funnit  i  Nordlanden  och 
Gobi  i  samlingar  hemförda  från  vestra  Murman  ska  hafvet 

och  Hvita  hafvet.  Vid  Finmarkskusten  har  jag  i  bäckmyn- 
ningar  funnit    en    form,    som  i  sina  gröfre  exemplar  fullstän- 



250  KJELLMAN,   NORRA  ISHAFVETS  ALG  FLOR  A. 

digt  öfverensstäramer  med  Grönlandsformen.  Längre  upp 
i  bäckarna,  der  vattnet  är  föga  bräckt,  antar  den  ett  afvikande 

utseende.  Den  blir  förkrympt,  2 — 3  tum  hög,  med  endast  de 
nedre  segmenten  förlängda,  de  öfre  deremot  mycket  korta, 
tätt  gyttrade.  Nästan  hvarje  segment  af  sista  ordningen  bär 

ett  klotrundt  receptakel,  2 — 3  mm.  i  diameter. 
Lefnadsförhållanden.  Arten  är  i  allmänhet  litoral,  åtminstone 

i  Norska  polarhafvet  och  de  till  detta  närmast  gränsande. de- 
larna af  Ishafvet.  Formen  vadorum  är  dock  en  sublitoral  växt, 

som  föredrar  skyddade  ställen.  De  öfriga  formerna  finnas 

såväl  på  öppen  som  skyddad  kust.  Såsom  redan  angifvits, 

har  jag  funnit  f.  sphcerocarpa  vid  Finmarkskusten  i  bäckmyn- 
ningar. Åtskilliga  af  artens  former  växa  sällskapligt  i  stora 

individmassor,  kraftigt  bidragande  till  vegetationens  prägel  på 
betydliga  sträckor.  Så  är  i  synnerhet  fallet  med  f.  typica  och 
f.  turgida  vid  Norges  nordkust.  Alla  de  anförda  formerna  äro 
i  Norska  polarhafvet  tagna  med  receptakler  under  sommaren, 

juni — augusti.  Från  Grönland  har  jag  sett  receptakelbärande 
exemplar,  insamlade  under  juli  månad.  G  o  bi  omnämner  f. 
angiistifrons  från  Hvita  hafvet  med  receptakler.  Förmodligen 
har  den  tagits  under  sommaren. 

Utbredning.  I  följd  af  förvexling  af  denna  art  och  F. 
evanescens  är  det  omöjligt  att  med  ledning  af  den  tillgängliga 
literaturen  utreda  artens  utbredningsområde.  Jag  tror,  att 

den  icke  växer  i  andra  delar  af  polarhafvet  än  Norska  polar- 
hafvet, vestra  Murmanska  hafvet,  Hvita  hafvet  och  Baffinsbay, 

och  att  all  den  F.  vesicidosus,  som  uppgifvits  från  andra  delar, 
antingen  är  F.  evanescens  eller  möjligen  några  exemplar  af  F. 
vesicidosus,  som  drifvit  dit  från  sydligare  trakter.  Det  senare 
torde  vara  fallet  med  de  fragment  af  F.  vesicidosus,  om  h vilka 

J.  G.  Agardh  erhållit  uppgift,  att  de  samlats  vid  Spetsbergen. 
Jfr  J.  G.  Ag.  Grönl.  Lam.  och  Fuc.  sid.  30.  Sitt  freqvensmaximum 
har  arten  säkert  i  Norska  polarhafvet.  Redan  i  Hvita  hafvet 

är  F.  vesicidosus  mindre  ymnig  än  F.  evanescens;  se  Gobi  anf. 
st.   sid.  54.     Huru  långt  arten  går  mot  norden  är  ovisst. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  f.  vadorum  all- 
män, f.  typica  allmän,  f.  angiistifrons  sparsam,  f.  spcerocarpa 

sparsam,  Tromsö  amt,  f.  typica  allmän  och  ymnig  vid  Tromsö, 
Karlsö  och  Renö,  Finmarken,  f.  typica  allmän  och  ymnig  vid 

Maasö,  Gjesvaer,  Mageröns  sydkust,  Oxfjord  och  Talvik,  f.  an- 
fjustifrons  lokal  och  sparsam  vid  Gjesvser,  f.  turgida  lokal,  men 
ymnig  vid  Maasö  och  Gjesvser,  f.  sphcerocarpa  sparsam  vid 

Gjesvaar. 
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Murmansha  hafvet:  Ryska  Lappmarkskusten  (f.  sphcerocarpa). 
Hvita  hafvet:  (f.  angustifrons  och  sphcerocarpa)  mindre  ymnig. 
Baffinsbay:  f.  sphcerocarpa  med  säkerhet  vid  Grönlands 

A-estkust  såsom  vid  Julianeshaab,  Sukkertoppen,  Godhavn, 
Rittenbenk,  antagligen  också  vid  Egedesminde  och  i  Cumber- 
land  Sound.     Öfriga  uppgifna  fyndorter  osäkra. 

Hybriden  F.  serratus  -f  vesiculosus  är  funnen  af  K  le  en  i 
Norska  polarhafvet  vid  Nordlanden. 

Fucus  Ceranoides  L. 

Spec.  Plant.  2,  p.  1158. 

f.  typica  no  b. 

Descr.    Fucus  ceranoides  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  271. 

Fig.  >  >  Harv.  1.  c.  et  Kleen.  Nordl.  Alg.  t.  10,  fig.  4. 

f.  Harv ey ana  Dcsne  nob. 

Voyage  Venus  t.  4. 

Descr.    Fucus   Harveyanus  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Bidr.  p.  10  et  Till.  p.  43. 
Fig.  »        ceranoides  Kleen,  Nordl.  Alg.  t,  10,  fig.  2. 

f.  divergens  J.  G.  A  g.  nob. 

Fucus  divergens  J.  G.  Ag.  Grönl.  Lam.  och  Fuc.  p.  28. 

Descr.    Fucus  divergens  J.  G.  Ag.  1.  c. 
Fig.  »        ceranoides  Kleen.  Nordl.  Alg.  t.  10,  fig.  1. 

Syn.    Fucus  ceranoides    Lyngb.   Hydr.  Dan.  p.  5;  fide  syn.  quoad  spec. 
Groenl.  (?) 

»  »  Sommerf.  Suppl.  p.  182;  fide  syn. 

Anmärkning  vid  artens  former.  '  Sedan  jag  sett  de  utmärkta, 
synnerligen  lärorika  formserier  af  Fucus  ceranoides,  h vilka 

Kleen  hemfört  från  Nordlanden,  och  varit  i  tillfälle  att  an- 

ställa jemförelse  mellan  dessa  former  och  de  båda  i  det  egent- 
liga Ishafvet  anträffade  Fucus-foTmexno,  F.  Harveyanus  och  F. 

divergens,  kan  jag  ej  annat  än  omfatta  Kl e ens  åsigt,  att  dessa 

båda  icke  kunna  anses  vara  sjelfständiga  arter,  utan  äro  for- 
mer af  F.  ceranoides.  Då  emelfertid  dessa  båda  former  upp- 

träda såsom  sjelfständiga  i  vidt  olika  delar  af  Ishafvet,  har 

jag  trott  mig  böra  upptaga  dem  särskildt  under  de  namn,  de 
en  gång  erhållit. 

Lefnadsförhållanden.  I  Norska  polarhafvet  är  arten  en  li- 
toral  alg,  förekommande  på  sådana  ställen,  der  en  blandning 

af  sött  och  salt  vatten  äger  rum.  I  nästan  sött  vatten  upp- 
träder f.  divergens.  Om  dess  förekomst  i  Ishafvet  känner  jag 

endast  hvad  J.  G.  Agardh  efter  Berggren  meddelar,  nämli- 
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gen  att  f.  divergens  vid  Grönlands  vestkust  växer  »in  scrobi- 
culis».  Kl e ens  samlingar  innehålla  talrika  receptakelbärande 

individ.  De  äro  insamlade  under  juli  och  augusti.  Aff.  Har- 
veyana  har  jag  sett  exemplar  med  receptakler  från  Spetsbergen 
och  af  f.  divergens  från  Grönland.  Afven  dessa  hafva  insamlats 
under  sommaren,  juli  och   augusti. 

Utbredning.  Växten  är  känd  från  spridda  delar  af  polar- 
hafvets  såväl  atlantiska  som  arktiska  florområde.  Någon  vid- 

sträckt utbredning  har  den  icke  inom  något  af  dem.  Dess 
nordligaste  fyndort  är  Spetsbergens  kust. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden  (f.  typica;  Har- 
veyana  och  divergens),  flerestädes. 

Grönlandshafvet:  Spetsbergens  kust  utan  närmare  angifven 
lokal   (f.  Har  veyana,). 

Baffinsbay:  Grönlands  vestkust  vid  Rittenbenk  (f.  diver- 
gens). Att  L  y  n  g  b  y  e  s  Fucus  ceranoides  från  Grönland  är  d  enna 

art,  synes  mig  tvifvelaktigt.  I  Köpenhamns  musei  herbarium 
tinnes  ingen  till  F.  ceranoides  hänförbar  form. 

Fucus  Spiralis  L. 

Spec.  Plant.  2,  p.  1159,  sec.  Aresch.  Fuc.  et.  Pycnoph.  p.  106. 

Descr.     Fucus  Sherardi  a  spiralis  Aresch.  1.  c. 
Fig.  »       spiralis  Fl.  Dan.  t.  286;  non  bona. 
Exsicc.       »       platycarpus  Aresch.  Alg.  Scarid.  exsicc.  jST:o  54. 

f.  borealis  nob. 

f.    parvula,   vix    ultra    15  cm.  älta,  vulgo  minor;  segmentis  plurimis  ad 
costas  reductis,  supremis  abbreviatis,  plus  minus  crispis  vel  spiraliter  tortis. 

Syn.  Fucus  Sherardi  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  29.  . 
»       spiralis  Gunn.  Fl.  Norv.  2,  p.  64. 

»      vesicolosus  •(.  spiralis  AVg.  Fl.  Lapp.  p.  490. 

Levnadsförhållanden.  I  Ishafvet  förekommer  arten,  der  den 

hittills  är  anträffad,  alltid  i  litoralregionen  och  oftast  vid  dess 

öfre  gräns,  intagande  ett  smalt  bälte  nedanför  Pelvetia  canali- 
eidata.  Liksom  flere  andra  Fucus-arter  växer  den  visserligen 

sällskaplig,  men  uppträder  dock  aldrig,  åtminstone  vid  Nor- 
ges nordkust,  i  så  stora  individmassor  som  flere  af  dessa. 

Jag  har  endast  anträffat  den  på  öppen  kust.  Under  somma- 
ren och  ända  in  i  oktober  månad  bär  den  receptakler  i  Nor- 
ska polarhafvet. 

Utbredning.  Känd  endast  från  polarhafvets  atlantiska  flor- 
område.  Sitt  maximum  af  freqvens  når  den  i  dess  södra  deh 
Dess  nordligaste  fyndort  är  Gjesvasr  i  Finmarken  ungefär 

Lat.  N.  71°. 
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Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden  allmän,  Tromsö 
amt,  flerestädes  i  närheten  af  staden  Tromsö  temligen  ymnig, 
Finmarken,  Gjesvser  och  Mageröns  sydkust,  mera  lokal  och 
sparsam. 

FUCUS    E VANESCENS    Aff. 

;pec.  Alg.   1,  p. 92. 

f.  per  grandis  Kjellm. 

Descr.    Fucus  evanescens  f.  pergrandis  Kjellm.  Spetsb   Thall.  2,  p.  3. 

Syn.  Fucus  evanescens,  grandifrons  J.  G.  Ag.  Grönl.  Alg.  p.  110;  sec.  spec. 

f.   typica  Kjellm. 

Descr.    Fucus  evanescens  f.  typica  Kjellm.  1.  c.  p.  3 — 4. 
»  »  J.  G.  Ag.  Ag.  Spetsb.  Alg.     Till.  p.  40—41. 

Syn.  Fucus  evanescens  normalis  J.  G.  Ag.  Grönl.  Alg.  p.  110;  sec.  spec. 

f.  angusta  Kjellm. 

Descr.    Fucus  evanescens  f.  angusta  Kjellm.  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  27. 

Syn.  Fucus  evanescens  f.  elongata,  angusta  etf.  minor,  angusta  J.  G.  Ag. 
Grönl.  Alg.  p.  110. 

f.  nana  Kjellm. 

Descr.    Fucus  evanescens  f.  nana  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  p.  4. 

f.  lursigera  J.  G.  Ag.  (Kjellm.). 

Spetsb.  Thall.  2,  p.  4.     Fucus  bursigerus  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Till.  p.  41. 

Descr.  et  Fig.  Fucus  bursigerus  J.  G.  Ag.  1.  c.  et  t.  3. 

Adnot.  1.  F.  evanscentis  f.  angustse  proxime  accedit  Fucus  miclonensis  J. 

G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Till.  p.  35,  39  et  Grönl.  Lam.  et  Fuc.  p.  28. 

saltem  quoad  specimina  Spetsbergensia  et  Groenlandica, 

Adnot.  2.  In  grege  formarum  inter  f.  bursigeram  et  f.  typicam  intermediä- 
ra m  J.  G.  Agardhii  Fucus  evanescens,  minor  receptaculis  inflatis 

ad  F.  bursigerum  tendens,  me  judice  est  adnumerandus. 

Syn.  Fucus  ceranoides  Pall.  Eeise  3,  p.  34. 
Post.    et  Eupr.  111.  Alg.  p.  II;  Ofr.  Gobi,  Algenfl. 

AVeiss.  Meer.  p.  55, 

»  Schrenk,  Ural  Reise  p.  546. 

>       evanescens  J.  G.  Ag.  Spetsb.   Alg.     Till.  p.  27,  35.  40;  Grönl. 

Alg.  p.  110;  Cfr.  supra. 
»  »  Gobi  1.  c. 

Kjellm.   Vinteralgv.    p.   64;  Spetsb.  Thall.  2,  p.  3; 
Algenv.    Murm.    Meer.    p.    26;    Kariska  hafvets 

algv.  p.  23. 
Quercus  Pall.  Eeise  3.  p.  34.     Cfr.  sub  Delesseria 

sinuosa. 
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Syn.  Fucus  vesiculosus  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  2;  Bidr.  p.  11. 
Ashm.  Alg.  Hayes,  p.  96(?)  Cfr.  p.  249  sub.  F.  ve- 

siculoso. 

»  Croall,  Fl.  Disc.  p.  457;  ex  parte. 
>  »  Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  140;  ex  parte  i?);  Alg. 

Cumberl.  p.  236;  ex  parte. 
»  Eaton,  List,  p.  44. 

»  >  Lindbl.  Bot.  Not.  p.  157. 
»  »  Martin,  Met.  Observ.  p.  313. 
»  »  Post.  et  Eupr.  111.  Alg.  p.  II;  saltem  ex  parte. 

»  Schtibeler,  in  Heuglin  Reise  p.  317. 
»  *  Scoresby,  Account  1,  p.  132. 

Sommerf.  Spitsb.  Fl.  233. 
Zeller,  Zweite  d.  Polarf.  p.  85. 
Cfr.  Mårtens  Voyage  Spitsb.  p.  77,  t.  F,  fig.  b. 

Anmärkning  vid  formbegränsningen.  Fucus  evanescens  har 
under  senare  tid  blifvit  allt  bättre  känd  och  de  algologer, 
hvilka  varit  i  tillfälle  att  studera  den,  hafva  omfattat  J.  G. 

Agardhs  åsigt,  att  den  är  att  anse  såsom  en  sjelfständig 
art.  Den  har  förr  varit  sammanblandad  med  F.  vesiculosus, 

ehuru  den  antagligen  icke  är  närmast  beslägtad  med  denna 
utan  med  F.  edentatus.  Från  den  förra  skiljer  den  sig  genom 

förgrening,  segmentens  form,  genom  färg,  konsistens  och  fram- 
förallt genom  scaphidiernas  olika  bygnad.  Af  F.  edentatus 

har  jag  deremot  sett  former,  som  komma  F.  evanescens  mycket 
nära  och  å  andra  sidan  äfven  träffat  former  af  E.  evanescens, 

som  genom  receptaklernas  form  och  storlek  mycket  påminna 
om  F.  edentatus.  Dock  har  jag  trott  mig  kunna  skilja  dessa 
arter  på  vissa  olikheter  i  bålens  förgrening,  i  konsistens  och 
costans  beskaffenhet.  Jag  har  här  upptagit  samma  former  af 

arten,  som  jag  förut  urskiljt  och  sökt  begränsa.  De  äro  vis- 
serligen sammanbundna  genom  täta  mellanformer,  men  torde 

dock  förtjena  att  särskildt  framhållas,  emedan  de  visa  artens 

variationsgränser  och  variationsriktningar  och  förhålla  sig  nå- 
got olika  i  biologiskt  och  växtgeografiskt  hänseende.  Under 

dem  har  jag  grupperat  de  former,  hvilka  J.  G.  Agardh  om- 
nämnt i  sina  arbeten  öfver  Ishafvets  algflora. 

Fucus  miclonensis  J.  G.  Ag.  från  Spetsbergen  och  Grön- 
land, af  hvilken  jag  sett  exemplar,  bestämda  af  J.  G.  Agardh  y 

kan  jag  omöjligen  skilja  från  lågväxt  F.  evanescens  f.  angusta 
och  från  mellanformer  mellan  denna  och  f.  nana.  Om  f.  mi- 

clonensis De  la  Pyl.  uttalar  Far  lo  w  följande  omdöme:  »F.  mi- 
clonensis of  De  la  Pylaié  is  probably  a  small  form  of  the 

present  (F.  evanescens);  Farl.  New  Engl.  Alg.  sid.  102.  Dock 
synes    mig    denna    och    Fucus   distichus   var.  miclonensis  Kleen 
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(Nordl.  Alg.  sid.  30)  kunna  anses  såsom  en  särskild  art;  härom 
mera  längre  fram. 

Lefnadsförhållanden.  Artens  jemförelsevis  sällsynta  former, 

f.  nana  och  f.  oursigera,  äro  litorala,  de  öfriga,  så  långt  min  er- 
farenhet sträcker  sig,  alltid  sublitorala.  Djupast  ned  går  f. 

per  grandis.  Formen  nana  har  jag  vanligen  funnit  på  sådana 
ställen,  der  en  blandning  af  sött  och  salt  vatten  äger  rum. 

Arten  är  föga  sällskaplig  och  finnes  så  väl  på  öppen  som  skyd- 
dad kust.  Af  f.  nana  har  jag  samlat  exemplar  med  receptak- 

ler  vid  Spetsbergen  och  Novaja  Semlja  under  juli  månad,  af 
f.  bursigera  vid  Spetsbergen  i  juli,  af  f.  angusta  i  östra  delen  af 
Murmanska  hafvet  under  juli,  i  Kariska  hafvet  under  slutet 
af  augusti,  i  Sibiriska  Ishafvet  (sparsamt)  under  förra  hälften 

af  juli  månad,  af  f.  pergrandis  vid  Spetsbergen  under  juli,  au- 
gusti och  september,  vid  Novaja  Semlja  under  juli.  Den  typi- 

ska formen  bär  receptakler  året  om.  Vid  Spetsbergens  kust 

har  jag  sett  receptakelbärande  exemplar  under  november  (rik- 
ligt), december  (rikligt),  januari,  februari  och  mars.  Groende 

sporer  af  arten  iakttog  jag  här  den  30  december,  2  och  10  (rik- 
ligt) januari,  3,  17,  20  (rikligt)  februari  och  29  mars.  Vid  vest- 

kusten  af  Novaja  Semlja  och  Waigatsch  har  jag  funnit  samma 

form  fruktificerande  under  juni  och  juli.  Exemplar  af  den,  in- 
samlade vid  Grönlands  vestkust  under  juli  och  augusti,  hafva. 

receptakler. 

Utbredning.  Arten  är  circumpolär,  men  går  ej  in  i  Norska 

polarhafvet.  Här  ersattes  den  af  F.  edentatus.  Sitt  freqvens- 
maximum  har  den  i  Grönlandshafvet,  ehuru  den  äfven  är  ym- 

nig i  andra  delar  af  Ishafvet.  Dess  nordligaste  fyndort  är 

Mosselbay  vid  Spetsbergens  nordkust,  Lat.  N.  79°  53'. 
Fyndorter:  Grönlandshafvet:  alla  de  anförda  formerna,  utom 

f.  angusta,  allmänna  och  ymniga  vid  Spetsbergens  kuster,  Grön- 
lands ostkust. 

Murmanska  hafvet:  (f.  grandifrons,  typica,  angusta  och  nana). 

allmän  och  ymnig  vid  vestkusten  af  Novaja  Semlja  och  Wai- 
gatsch från  Matotschkin  Schar  till  Jugor  Schar. 

Hvita  hafvet:  allmännare  och  ymnigare  än  F.  vesiciäosus. 

Kariska  hafvet:  (f.  typica  och  företrädesvis  f.  angusta)  Udde- 
bay,  ymnig,  Kära  bugten. 

Sibiriska  Ishafvet:  (f.  angusta  och  former,  som  stå  denna 

närmast)  Koljutschinfjorden  ymnig.  Äfven  anmärkt  vid  ku- 
sten öster  härom. 

Amerikanska  Ishafvet:  jag  har  trott  mig  kunna  hänföra  till 
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denna    art  den  Fucus-art,  som  under  namn  F.  yesiculosus  upp- 
gifves  härifrån. 

Baffinsbay:  (f.  per  grandis,  typica,  angusta,  nana  och  öfver- 
gångsformer  till  f.  bursigera)  med  säkerhet  vid  Smallesund, 
Claushavn,  Godhavn  och  Rittenbenk  vid  Grönlands  vestkust. 

Antagligen  också  vid  Hunde  Islands,  i  Whale  Sound  och  Cum- 
berland  Sound  o.  s.  v. 

Fucus  edentatus  De  la  Pyl. 
Fl.  Terre  neuve  p.  84. 

Descr.    Fucus.  furcatus  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  29. 

f.  typica  nob. 

Descr.   Fucus  furcatus  Aresch.  Fuc.  et  Pycnoph.  p.  107. 
Exsicc.       »  »  Kjellm.  in  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  401. 

f.  contracta  nob. 

f.  parvula,  thallo  circa  10  cm.  alto,  coriaceo.  dense  dichotomo;  segmen- 
tis  inferioribus  ad  costas  validas,  firmas  reductis.  superioribus  alatis,  costa 

distincta  vel  subdistincta,  3 — 4  mm.  latis;  receptaculis  cylindrico-fusiformi- 
bus,  simplicibus  vel  rarius  furcatis  1,5 — 2  cm.  longis.  diametro  3  mm.;  scaphi- 
cliis  creberrimis,  minutis. 

Syn.   Fucus    furcatus  Aresch.  Fuc.   et  Pycnoph.  p.  107,  quoad  spec.  Nor- 
vegica  et  Groenlandica. 

Anmärkning  vid  arten.  I  Spec.  Alg.  identifierar  J.  G. 
Agardh  Fticus  furcatus  A  g.  med  Fucus  edentatus  De  la  Pyl. 
J.  E.  Aresch oug  sluter  sig  till  denna  uppfattning.  Ett  af 

Harve}r  erhållet  exemplar  gaf  honom  skäl  härtill;  se  Fuc.  et 
Pycnoph.  sid.  109.  Ruprecht  åter  uppträder  emot  denna  identifie- 

ring och  framhåller,  att  F.  furcatus  Ag.  och  den  af  J.  G.  A  g  ar  dh 
under  detta  namn  beskrifna  växten  äro  två  ganska  långt  skilda 
former,  till  och  med  så  långt,  att  de  borde  hänföras  till  skilda 
slägten;  Alg.  Och.  sid.  346.  På  grund  häraf  frångår  J.  G. 

Agardh  i  sin  öfversigt  af  1%^/,9-arterna  sin  förra  uppfattning 
och  upptar  Fucus  edentatus  De  la  Pyl.  såsom  artskild  från  F. 

furcatus  Ag. ;  Spetsb.  Alg.  Till.  p.  40  Att  den  vid  Norges  nord- 
kust förekommande  .FW?/s-arten,  som  här  är  i  fråga,  är  iden- 

tisk med  Fucus  edentatus  De  la  Pyl.  synes  mig  otvifvelaktigt. 

Då  jag  icke  bland  den  mängd  exemplar  från  Norge  och  Nord- 
amerikas nordostkust,  jag  undersökt,  funnit  något,  som  fullt 

öf  verens  stämmer  med  Agardh  s  F.  furcatus,  så  anser  jag  mig 
böra  följa  J.  G.  Agardh s  senare  framställning  och  betrakta 
F.  edentatus  såsom  till  arten  skild  från  F.  furcatus  A  g. 

Hvad  beträffar  den  form,  hvilken  jag  ofvan  beskrifvit  un- 
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der  namn  f.  contracta,  så  är  det  obestridligt,  att  den  genom 

mellanformer  är  förbunden  med  den  typiska,  d.  v.  s.  den,  hvil- 

ken  jag  lemnat  till  utdelning  i  Areschougs  Alg.  Scand.  ex- 
sicc.  Då  den  emellertid  är  ganska  olik  denna  och  derjämte  i 

mycket  påminner  om  andra  Fucus-eLrtQT :  F.  Fueci,  F.  miclonen- 
sis  J.  G.  A  g.  och  F.  distichus,  har  jag  ansett,  att  den  borde  sär- 
skildt  framhållas,  på  det  den  icke  framdeles  må  af  någon,  som 
ej  varit  i  tillfälle  att  se  mellanformerna  mellan  den  och  F. 
edentatus  f.  typica,  antingen  beskrifvas  såsom  särskild  art  eller 
föranleda  någon  till  en  helt  visst  onaturlig  sammanslagning 
af  Fucus  edentatus  med  någon  af  de  nämnda  arterna. 

Utom  dessa  former,  f.  typica  och  f.  contracta,  finnes  det  vid 
Norges  nordkust  ännu  en  form,  som  måhända  borde  beaktas, 

analog  med  f.  grandifrons  af  F.  serratus,  f.  vadorum  af  F.  vesi- 
culosus  och  f.  per  grandis  af  F.  evanescens.  De  exemplar,  på 
hvilka  jag  grundar  detta  uttalande,  äro  dock  alla  sterila, 
hvarför  jag  ej  velat  för  tillfället  närmare  ingå  härpå  utan 

endast  påpeka  förhållandet  till  kommande  forskares  uppmärk- 
samhet. 

Lefnadsförhållanden.  Arten  är  uteslutande  litoral.  Den 
håller  sig  till  denna  regions  nedre  del,  d.  v.  s.  intar  ett  bälte 
mellan  Fucus  serratus  å  ena  sidan  och  F.  vesimlosus  och  F. 

spiralis  å  den  andra;  detta  har  Kleen  redan  påpekat.  Den 

synes  föredraga  öppen  kust  och  uppträder  vid  Norges  Fin- 
markskust öfver  betydliga  rymder  sällskapligt  i  mycket  stora 

individmassor.  Detta  skall  dock  icke  vara  fallet  längre  söder- 
ut i  Norska  polarhafvet  enligt  Kleen.  Vid  Finriiarkskusten 

bär  den  ytterst  rikligt  receptakler  under  juli  månad.  I  augu- 
sti   och   början  af  september  såg  jag  endast  sterila  exemplar. 

Utbredning.  Arten  är  känd  endast  från  Norska  polarhaf- 
vet och  Baffmsbay.  Sitt  freqvensmaximum  har  den  säkerli- 
gen vid  Norges  nordkust.  Dess  nordligaste  säkra  fyndort  är 

Gjesvser  vid  Norges  nordkust,  ungefär  Lat.  N.  71°. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  temligen  all- 
män och  ymnig.  Tromsö  amt  vid  Tromsö  och  Eenö,  allmän 

och  ymnig,  Finmarken,  allmän  och  mycket  ymnig  vid  Maasö, 
Gjesvser  och  Oxfjord. 

Baffinsbay:  Grönlands  vestkust  vid  Julianeshaab  och  God- 

havn  enligt  exemplar  i  Köpenhamns  musei  herbarium1. 

1  I  följd  af  något  misstag  uppger  Farlow,  att  arten  varit  tagen  vid  Spets- 
bergen; (New  Engl.  Alg.  sid.  102.) 

17 Bd  III. 
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Fucus  Miclonensis  De  la  Pyl. 

FL  Terre  neuve  p.  90. 
Descr.   Fucus  miclonensis  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.    Till.  p.  39. 

»       distichus  var.  miclonensis  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  30. 

Fig.  »       miclonensis  tab.  nostra  19,  fig.  1,  2. 

Anmärkning  vid  arten.  I  mina  samlingar  från  Finmarken 

finnes  en  del  exemplar  af  en  Fncus-form,  på  hvilka  J.  G. 
Agardhs  ofvan  citerade  beskrifning  af  F.  miclonensis  träffar 
så  fullständigt  in,  att  de  ovilkorligen  måste  hänföras  till  denna 

art.  På  tan.  19,  fig.  1,  har  jag  låtit  afbilda  ett  dylikt  exemplar. 
Med  dessa  exemplar  öfverensstämmer  mycket  väl  den  växtr 
hvilken  Kleen  i  en  betydlig  mängd  exemplar  hemfört  från 

Nordlariden  och  i  sin  redogörelse  för  denna  trakts  algvege- 
tation kallat  F.  distichus  var.  miclonensis.  Fig.  2  på  tafl.  19 

återger  ett  af  dessa.  Enligt  min  mening  är  den  att  anse  för 
eD  särskild  art,  som  visserligen  kommer  nära  F.  filiformis, 

men  skiljes  från  denna  genom  frånstående  eller  t.  o.  m.  ut- 

spärrade segment,  genom  betydligt  bredare  —  ända  till  3  mm. 
breda  —  öfre  segment,  fastare  bygnad,  kortare,  gröfre,  mindre 
starkt  svalda  receptakler,  af  hvilka  2  och  2  ofta  vid  basen 

sammanhänga  och  i  så  fall  äro  starkt  utspärrade  från  hvar- 
andra,  samt  genom  stora,  starkt  utstående  scaphidier. 

Den  Fucus  från  Spetsbergen  och  Grönland,  som  J.  G. 
Agardh  utdelat  under  namn  F.  miclonensis,  tillhör,  så  vidt 

jag  kan  finna,  icke  denna  art,  sådan  den  af  honom  blifvitbe- 
skrifven,  utan  är  att  anse  såsom  en  form  af  F.  evanescensy 

stående  närmast  dennes  f.  angusta.  Från  F.  miclonensis,  så- 

som den  af  mig  fattas,  skiljes  denna  Fucus-form  genom  be- 
tydligt fastare  konsistens,  mindre  tydlig  kosta  i  de  öfre  seg- 
menten, talrikare  och  tydligare  kryptostomata  och  framför  allt 

genom  mindre,  föga  svalda  receptakler,  hvilka  till  form  afvika 
mindre  från  de  sterila  segmentens  och  nå  samma  höjd  som 
dessa.  Scaphidierna  äro  små  och  talrika.  Den  svartnar  starkt 
vid  torkning,  under  det  f.  miclonensis,  om  den  skötes  väl  vid 
konserveringen,  bibehåller  åtminstone  i  de  öfre  segmenten  sin 
mörkbruna  färg.  Närmare  kommer  F.  miclonensis  intill  F. 

linearis,  från  hvilka  den  knappast  kan  åtskiljas  på  annat  än 

de  öfre  segmentens  olika  form.  Den  närmar  sig  också,  så- 

som Kleen  riktigt  anger,  F.  edentatus  f.  contracta,  från  hvil- 
ken den  dock  låter  skilja  sig  genom  de  karakterer,  som  Kleen 

angifvit;  (Nordl.  Alg.  sid.  29,  not.) 
Lefnadsförhållanden.  Den  växer  spridd  i  klipphålor  inom 

den    litorala   regionen.     Jag   har  funnit  den  endast  på  öppen 
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kust.  Dess  egentliga  fruktifikationstid  infaller  vid  Norges 
nordkust  under  slutet  af  juli  och  början  af  augusti,  men  den 
träffas   dock  med  mogna  receptakler  ända  in  i  september. 

Utbredning.  Känd  endast  från  Norska  polarhafvet,  der  den 
är  lokal  och  föga  ymnig.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Maasö, 

ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  sparsam,  Fin- 

marken, lokal  och  sparsam  vid  Maasö. 

Fucus  Linearis  Fl.  Dan. 
t.  351. 

Descr.    Fucus  linearis  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.    Till.  p.  39. 

Fig.  »  »         Fl.  Dan.  1.  c. 

Syn.  Fucus  distichus  Gobi,  Algenfl.  "Weiss.  Meer.  p.  52;  ex  parte. 
»  »  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  30;  ex  parte? 

»       linearis    J.    G.   Ag.    Enum.;  Grönl.  Alg.  p.  110;-  Grönl.  Lam.  och 
Fuc.  p.  29. 

Anmärkning  vid  arten.  Utan  tvifvel  är  den  i  Fl.  Dan.  anf. 

st.  under  namn  F.  linearis  afbildade  växten  en  så  pass  ut- 

präglad form,  att  den  förtjenar  att  upptagas  såsom  sär- 
skild art.  Genom  den  betydliga  skilnaden  i  bredd  mellan  seg- 

menten af  sista  ordningen  och  dem,  som  bilda  bålens  mel- 
lersta del,  genom  receptaklernas  form  och  anordning  låter 

den  i  allmänhet  utan  svårighet  skilja  sig  från  de  den  närstå- 
ende arterna  F.  filiformis  och  F.  miclonensis.  En  del  af  de 

exemplar,  jag  insamlat  i  Finmarken,  öfverensstämma  väl  med 
figuren  i  Fl.  Dan.,  andra  gå  mera  åt  F.  filiformis,  af  hvilken 
art  jag  i  början  ansåg  dessa  utgöra  en  bredare,  kraftigare 
form.  J.  G.  Agardh,  som  godhetsfullt  granskat  några  af 
dem,  har  dock  uttalat  den  åsigten,  att  de  snarare  borde,  äfven 
de,  hänföras  till  F.  linearis,  till  hvilken  uppfattning  jag  efter 

sorgfälligare  jemförelse  mellan- dem  och  en  större  mängd  exem- 
plar af  F.  filiformis  från  olika  lokaler  måste  sluta  mig.  Andra 

exemplar  påminna  genom  formen  på  sina  receptakler  om  F. 
miclonensis,  men  från  denna  art  äro  de  lätta  att  skilja  genom 
segmentens  egendomliga  form.  Något  skäl  att  sammanföra 
denna  art  med  någon  af  dessa,  som  stå  den  närmast,  finnes 
derför  icke,  så  vidt  jag  kunnat  finna. 

Lefnadsförhållanden.  Jag  har  endast  en  gång  träffat  denna 
art  växande.  Den  fans  i  klipphålor  inom  litoralregionen  i 
temligen  ringa  individmängd.  I  slutet  af  augusti  hade  den 

vid    Finmarken  i  upplösning  stadda  receptakler.     Dess  frukti- 
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fikationstid  infaller  sålunda  här  antagligen  i  juli  och  början 

af  augusti. 
Utbredning.  Växten  är  uppgifven  för  Norska  polarhafvet, 

vestra  Murmanska  hafvet  och  Baffinsbay.  Kleen  anför  den 

från  Nordlandens  kust.  I  hans  rika  samlingar  af  Fuci  här- 
ifrån har  jag  icke  funnit  den.  Hvar  den  har  sitt  maximum 

af  freqvens  kan  jag  ej  afgöra.  I  Finmarken  är  den  sällsynt 
enligt  min  erfarenhet.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Gjesvser 

vid  Norges  nordkust,   ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden(?),  Finmarken  vid 

Gjesvser,  lokal  och  sparsam;  Norvegia  arctica  Berggren  en- 
ligt J.  G.  Agardh. 
Murmanska  hafvet:  Ryska  Lappmarkens  kust. 

Baffinsbay:  Grönlands  vestkust  vid  Godhavn  (?)  och  Suk- 
kertoppen.  Jfr  rörande  fyndorten  Godhavn  J.  G.  Ag.  Grönl. 
Als:,  sid.  110  med  Grönl.  Lam  och  Fuc.  sid.  29. 

Fucus  Filiformis  Gmel. 

Hist.  Fuc.  p.  72. 

f.  Gmelini  J.  G.  Ag. 

Spetsb.  Alg.     Till.  p.  38. 

Descr.    Fucus  filiformis  a.  Gmelini  J.  G.  Ag.  1.  c. 

Fig.  »  »  Gmel.  1.  c.  t.  1. 
»  »  f.  Gmelini  tab.  nostra  19,  fig.  3. 

f.  Pylaisczi  J.  G.  Ag. 
1.  c. 

Descr.    Fucus  filiformis  b.  Pylaisgei  J.  G.  Ag.  1.  c. 

Fig.  »■       linearis  Kutz.  Tab.  Phyc.  10,  t,  15. 
Exsicc.      »        distichus  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  201. 

Syn.  Fucus  ceranoides  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  490;  ex  parte. 
»       distichus  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  257. 
>  »         Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  52;  ex  parte. 

Gunn.  Fl.  Norv.  2,  p.  125;  ex  parte  (?). 
»  »         Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  30;  ex  parte. 
>  »         Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  73;  ex  parte.  (?) 
»  Post.  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II;  ex  parte  (?). 

>  filiformis  J.  G.  Ag.  Enum.;  Grönl.  Alg.  p.  110;  'Grönl.  Lam. 
och  Fuc.  p.  28. 

Anmärkning  vid  arten.  Hvarje  algolog,  som  ägnat  sig  eller 

vill  ägna  sig  åt  studiet  af  de  nordiska  Fucus-formerna,  skall 
utan  tvifvel  tacksamt  erkänna  den  stora  förtjenst,  J.  G. 
Agardh   inlagt    om    deras    utredning    i    sin    framställning  af 
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dem  i  Spetsb.  Alg.  Till.  Så  vidt  jag  kunnat  finna,  har  han, 
hvad  man  ju  också  kunde  vänta  af  en  så  förfaren  och  en  med  så 

skarpt  öga  utrustad  algolog  ocli  en  så  stor  formkännare,  nä- 
stan öfverallt  träffat  det  rätta,  bragt  reda  i  den  trassliga  härfva, 

som  dessa  växter  förut  bildade,  i  hög  grad  befordrat  en  klar 
insigt  i  formserierna  och  lagt  en  säker  grund  för  framtida 
arbete  med  dessa  formserier.  Bland  de  svåraste  Fucus-for- 

mer  äro  de  att  räkna,  som  tillhöra  de  af  J.  G.  Agardh 
karakteriserade  arterna  F.  filiformis,  F.  Unearis  och  F.  mi- 
clonensis.  De  stå  temligen  långt  skilda  från  vissa  arter,  visa 
åter  i  vissa  afseenden  anslutning  till  andra  och  likna  i  några 
af  sina  former  så  mycket  hvarandra,  att  det  stundom  kan 
synas  tvifvelaktigt,  till  hvilken  af  dem  en  gifven  form  med 
största  skäl  bör  föras.  Men  deraf,  att  vissa  Fucus-former  likna 
hvarandra,  följer  icke  enligt  min  tanke  med  nödvändighet, 

att  de  äro  phyllogenetiskt  förbundna.  Dvergformer  af  F.  vesi- 
ciäosus,  F.  evanescens,  F.  ceranoides  t.  ex.  äro  hvarandra  under- 

stundom så  lika,  att  det  näppeligen  är  möjligt  att  draga  nå- 
gra gränser  mellan  dem,  och  dock  låta  dessa  genom  mellan- 

former leda  sig  upp  i  former  sådana  som  F.  vesiculosus,  f.  va- 
clorum,  F.  evanescens,  f.  pergrandis  och  F.  ceranoides,  f.  typica, 

hvilka  helt  visst  icke  någon  lär  kunna  anse  naturligt  att  be- 
trakta såsom  former  af  samma  art.  Jag  föreställer  mig,  att 

de  ofvannämnda  Fucus-arterna,  som  hittills  varit  föremål  för 
ringa  uppmärksamhet,  antingen  äro  länkar  i  olika  formserier 

eller  i  samma  formserie  —  möjligen  en,  som  har  sin  höjd- 
punkt i  F.  edentatus,  f.  typica  —  eller  också  verkligen  äro  skilda 

arter.  Huru  härmed  förhåller  sig,  är  ännu  ej  utredt  och  det 
kan  ej  vara  välbetänkt  att,  innan  en  sådan  utredning  skett, 
sammanföra  dem.  Sker  ett  sådant  sammanförande,  så  måste 

till  denna  kollektivart  läggas  mycket  annat  och  konseqvent 
måste  nästan  alla  de  nordiska  Fucus-formerna  kastas  tillsam- 

mans i  ett  kaotiskt  helt  —  ett  visserligen  vid  systematisk  be- 
handling af  en  formrik  grupp  mycket  beqvämt,  men  svårligen 

tillfredsställande  tillvägagående. 

Ehuru  jag  uppriktigt  erkänner,  att  den  växt,  jag  kallat 

F.  filiformis  och  hvilken  enligt  benäget  meddelande  af'J.  G. 
Agardh  är  den  samme,  som  denne  algolog  förstår  med  den 
af  honom  så  benämnda  växten,  är  svår  att  skarpt  begränsa 
från  andra  arter,  anser  jag  mig  dock  icke  berättigad  hvarken 
genom  den  erfarenhet,  jag  vunnit  genom  undersökning  af  en 
större  mängd  lefvande  och  konserverade  exemplar,  eller  genom 
af   andra  anförda  skäl  att  hänföra  den  såsom  form  till  någon 
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annan  art.  Tillsvidare  upptar  jag  den  derför  såsom  en  sär- 
skild art. 

Lefnadsförhållanden.  Växten  bildar  tillsammans  med  F. 
distichus  den  hnfvudsakliga  vegetationen  i  en  del  klipphålor 
inom  öfre  delen  af  den  litorala  regionen.  Jag  har  träffat  den 

både  på  öppen  och  skyddad  kust.  Artens  egentliga  fruktifi- 
kationstid  vid  Norges  nordkust  synes  vara  juni  och  juli  må- 

nad. I  augusti  och  oktober  månad  var  den  vid  Finmarkens 
kust  steril. 

Utbredning.  Känd  från  södra  delen  af  polarhafvet  norr  om 
Atlanten,  Sitt  maximum  af  freqvens  når  den  vid  Norges  kust. 

Dess  nordligaste  fyndort  är  Maasö,  ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden  allmän,  Tromsö 

amt,  ymnig  flerestädes  omkring  staden  Tromsö,  Finmarken: 
Maasö,  Gjesvaer  och  Mageröns  sydkust,  temligen  allmän  och 

ymnig.  Dessutom  hemförd  af  Berggren  från  Krogönäs  enligt 
J.  G.  Agardh.. 

MurmansJca  hafvet:  Ryska  Lappmarkskusten. 

JSvita  hafvet:  vid  Solowetzki-öarna. 
Baffinsbay:  Grönlands  vestkust  vid  Fredrikshaab  och  Rit- 

tenbenk. 

Af  cle  båda  formerna  är  f.  Gmelini  enligt  min  erfarenhet 
den  allmännare. 

Ftjcus  Distichus  L. 

Syst.  Nat.  Ed.  12,  2,  p.  716. 

f.  robustior  J.  G.   Ag. 

Spetsb.  Alg.  Till.  p.  37, 

Descr.    Fucus  distichus  a.  robustior  J.  G.  Ag.  1.  c. 
Mg.  »         Kiitz.  Tab.  Phyc.  10,  t,  15,  flg.  d. 

f.  tenuior  J.  G.  Ag. 
1.  c. 

Descr.    Fucus  distichus  b.  tenuior  J.  G.  Ag.  1.  c. 
Mg.  »  »  Turn.  Hist,  Fuc.  t.  4. 

Syn.  Fucus  ceranoides  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  490;  ex  parte,  fide  syn. 
*       distichus   J.    G.    Ag.    1.  c.  non  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  30  nec. 

Gobi,.  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  52. 

Anmärkning  vid  arten.  Den  granskning,  jag  kunnat  göra 

af  nordliga  Norges  Fucus-arter,  berättigar  mig  att  sluta  mig 
till  J.  G.  Agardhs  uppfattning  rörande  den  växts  arträtt, 
som    han  benämner  F.   distichus.    Kleen  har  bestridt  dess  åt- 
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skilnad  från  F.  filiformis  och  F.  linearis,  men,  så  vidt  jag  kan 
finna,  har  denne  algolog  aldrig  känt  den  art,  som  J.  G. 
Agardh  förstår  under  namnet  F.  distichus.  I  hans  samlingar 

finnes  den  åtminstone  icke.  Der  gå  fina  former  af  F.  filifor- 
mis under  detta  .  namn.  G  o  bi  synes  ej  heller  hafva  funnit 

den  bland  de  samlingar  från  Hvita  hafvet  och  vestra  Mur- 
manska  hafvet,  hvilka  han  granskat.  Vid  Norges  kust  är 
den  enligt  min  erfarenhet  mycket  sällsyntare  än  F.  filiformis, 
från  hvilken  den  vid  noggrann  undersökning  utan  synnerlig 
stor  svårighet  låter  skilja  sig. 

Lefnadsförhållanden.  Häri  liknar  den  föregående.  I  slutet 
af  juli  bär  den  vid  Norges  nordkust  ännu  receptakler,  dock 
temligen  sparsamt.  Under  augusti  fans  den  endast  steril.  Juni 
och  början  af  juli  synes  vara  dess  egentliga  fruktifikationstid 
här. 

Utbredning.  Känd  endast  från  Norska  polarhafvet.  Dess 

nordligaste  fyndort  är  Gjesvser,  ungefär  Lat.  N.   71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden  vid  Bodö  (f.  ro- 

bustior)  sparsam,  Finmarken  (f.  tenuior) :  Maasö  och  Gjesveer, 
på  begge  ställena  temligen  lokal  och  föga  ymnig. 

Gen.  Pelvetia  Dcsne  et  Thur. 

Eech.  Fuc.  p.  12. 

Pelvetia  Canaliculata  (L.)  Dcsne  et  Thur. 

1.  c.  Fucus  canaliculatus  L.  Syst.  Nat.  Ed.  12,  2,  p.  716. 

JDescr.     Fucodiuru  canaliculatum.  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  204. 
Fig.        Fucus  canaliculatus  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  229. 
Exsicc.       »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  202. 

Syn.  Fucodium  canaliculatum  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  31. 
Fucus  canaliculatus  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  258. 

Post.  et  Eupr.  111.  Alg.  p.  II. 

Wg.  Fl.  Lapp.  p.  495. 
Pelvetia  canaliculata  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  51. 

Lefnadsförhållanden.  Bildar  ett  smalt  bälte  i  litoralregio- 
nens  öfversta  del  och  sträcker  sig  i  spridda  exemplar  äfven 
ofvanför  öfre  vattenmärket.  Den  föredrar  öppen  kust,  men 

finnes  också  på  skyddade  ställen  t.  o.  m.  i  det  inre  af  djupa 
fjordar.  Den  är  sällskaplig,  men  uppträder  dock  icke  i  några 
betydligare  individmassor.  Vid  Norges  nordkust  bär  den 
receptakler  hela  sommaren. 

Utbredning.  Känd  från  Norska  polarhafvet,  Hvita  hafvet 

och   Baffinsbay.     För  den  senare  uppgiften  kan  jag  dock  en- 
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dast  åberopa  ett  exemplar  i  Köpenhamns  musei  herbarium, 
som  uppgifves  vara  taget  vid  Grönland  af  Wormskiold. 
Sitt  maximum  af  freqvens  har  den  antagligen  vid  Norges 

nordkust.  Nordligaste  fyndorten  är  Gjesveer  vid  Norges  nord- 

kust, ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och 

ymnig,  Tromsö  amt,  allmän  och  ymnig  vid  staden  Tromsö 

och  vid  Renö,  Finmarken,  allmän  och  ymnig  vid  Maasö,  Gjes- 
va3r,  Mageröns  sydkust  och  Oxfjord,  sparsam  vid  Tal  vik. 

Hvita  liafvet:    Jfr  Gobi  anf.  st. 

Baffinsbay:  Grönlands  kust  enligt  exemplar  i  Köpenhamns 
musei  herbarium,  utan  uppgifven  lokal. 

Fam.   Tilopterideae   Thur. 

in  Le  Jol.  Liste  Alg.  Cherb.  p.  .16. 

Gen.   Scaphospora   Kjellm. 

Algenv.  -Murm.  Meer.  p.  29. 

Scaphospora  Arctica  Kjellm. 
1.  c.  p.  31. 

Descr.  et  Fig.   Scaphospora  arctica  Kjellm.  1.  c.  et  t.  1,  fig.  1 — 15. 

LefnadsförhåUanden.  Endast  en  gång  funnen  och  då  i  ringa 

mängd  inom  sublitoralregionen  på  'grusbotten  på  5 — 10  fam- 
nars djup  i  ett  sund,  der  stark  ström  gick.  I  början  af  au- 
gusti bar  den  rikligt  reproduktionsorgan. 

Utbredning.     Känd  endast  från  östra  Murmanska  hafvet. 

Fyndort:    Vestra  mynningen  af  Jugor  Schar. 

Gen.   Haplospora  Kjellm. 

Skand.  Ect.  och  Tilopt.  p.  3. 

Haplospora  Globosa  Kjellm. 
1.  c.  p.  5. 

Descr.  et  Fig.   Haplospora  globosa  Kjellm.  1.  c.  et  t.  1,  fig.  1. 

Syn.   Haplospora  globosa  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  p.  9;  Algenv.  Murm. 
Meer.  -p.  29. 

LefnadsförhåUanden.  Växer  sublitoralt  på  5 — 10  famnars 
djup  grusbotten  på  öppen  eller  skyddad  kust  i  spridda  individ. 
I  polarhafvet  bär  den  sporer  under  juli  och  början  af  augusti. 
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Utbredning.  Funnen  i  Grönlandshafvet  och  östra  Mur- 
manska  hafvet.  Den  är  här  yppigare  än  i  Atlanten.  Dess 

nordligaste  fyndort  är  Smeerenbergbay  vid  Spetsbergens  nord- 

vestkust,  Lat.  N.  79°  45'. 
Fyndorter:  Grönlandshafvet:  Spetsbergens  vestkust,  lokal, 

sparsam. 

MurmansJca  hafvet:  Vestkusten  af  Novaja  Semlja  och  Wai- 
gatsch,  lokal  och  sparsam. 

Fam.  Laminariacese  (A  g.)  Ro  st  af. 

in  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  74;  Ag.  Syst.  Alg.  p.  XXXVI;  lim.  mut. 

Gen.    Alaria   Gr  ev. 

Alg.  Brit.  p.  XXXIX. 

Alaria  Esculenta  (L.)  Gr  ev. 
1.  c.  p.  25.     Fucus 

f.  australis  nob. 

Descr.     Alaria  esculenta  J.  G.  Ag.  Grönl.  Lam.  och  Fuc.  p.  22. 
Fig.        Fucus  esculentus  Turn.  Hist.  Fuc.  t.  117. 
Exsicc.  Alaria  esculenta  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  X:o  19. 

f.  muscefolia  De   la   Pyl.   (nob.) 

Laminaria  mussefolia  De  la  Pyl.  Fl.  Terre  neuve,  p.  31. 

Descr.   Alaria  muscefolia  J.  G.  Ag.  1.  c.  p.  23;  excl.  syn. 
Fig.       Laminaria   esculenta   var.    platyphylla  De  la  Pyl.  Prod.  Terre  neuve, 

t.  9,  fig.  D. 
Syn.    Alaria  esculenta  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  342. 

»  »  Kleen,  Xordl.  Alg.  p.  32;  ex  parte. 
Fucus  esculentus  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  494. 

Anmärkning  vid  arten.  Jag  har  för  närvarande  tillgång  till 
jernförelsevis  mycket  rika  samlingar  af  Alaria  från  nordliga 
Norge.  I  dessa  finnas  dels  exemplar,  på  hvilka  J.  G.  Agardhs 
förträffliga  beskrifning  af  A.  esculenta  till  alla  delar  träffar  in 

och  som  öfverensstämma  med  den  af  Turn  er  lemnade  figu- 
ren af  Fucus  esculentus.  Andra  exemplar  åter,  dessa  från 

nordligare  fyndorter,  hafva  de  karakterer  tydligt  utpräg- 
lade, hvilka  J.  G.  Agardh  anger  för  A.  muscefolia.  Bland 

dem  finnas  några  individ,  hvilka  mycket  väl  skulle  kunna 

hafva  tjenat  såsom  original  för  De  la  Pylaies  bild  af  La- 
minaria  esculenta  var.  platyphylla.    Denna  anser  J.   G.    Agardh 
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vara  typisk  A.  muscefölia.  Mellan  dessa  båda  växter,  A.  escu- 
lenta  och  A.  muscefölia,  tagna  i  denna  bemärkelse,  kunna  inga 
i  någon  mån  fasta  gränser  dragas.  Den  ena,  A.  muscefölia,  är 
en  nordlig,  den  andra,  A.  esculenta,  en  sydlig  form  af  samma 
art,  mellan  hvilka  jag  kunnat  upplägga  en  fullständig  serie 
af  öfvergångar. 

För  att  visa,  hvilka  dimensioner  denna  vackra  art  antar 

d  våra  haf,  skall  jag  angifva  måttet  på  det  största  exemplar, 
till  hvilket  jag  har  tillgång.  Stipes  är  15  cm.  lång,  nedtill  1 
cm.  i  diameter;  rhachis  har  en  längd  af  5,  den  nakna  kostan 
ofvan  rhachis  af  2  cm.;  laminan  är  1,5  meter  lång  och  12  cm. 

bred  på  det  bredaste  stället,  hvilket  ligger  35  cm.  ofvan  lami- 
nans bas.     Bladen  hafva  en  längd  af  12  och  en  bredd  af  1  cm. 

Att  Fucus  pinnatus  Gunn.  tillhör  denna  art,  synes  mig  i 
hög  grad  tvifvelaktigt.  Enligt  min  tanke  är  den  att  identifiera 

med  Maria  Pylaii  J.  G.  A  g.  Härtill  återkommer  jag  vid  redo- 
görelsen för  denna  art. 

LefnadsförhåUanden.  Arten  växer  sällskaplig  vid  ebbgrän- 
sen  eller  något  nedom  denna  på  den  sublitorala  regionens 
öfversta  del  hufvudsakligen  på  fasta  klipphällar,  der  hafvet 
ligger  på.  Ännu  i  slutet  af  augusti  är  den  i  fullt  flor,  men 
synes  nå  sin  högsta  utveckling  under  den  tidigare  delen  af 

sommaren.  Vid  Norges  polarhafskust  har  jag  funnit  exemplar 

med  mogna  zoosporangier  i  juli  månad. 
Utbredning.  Sitt  maximum  af  freqvens  i  polarhafvet  har 

den  utan  tvifvel  i  södra  delen  af  Norska  polarhafvet;  vid  Fin- 
marken är  den  sparsam  och  ersattes  här  af  A.  membranacea. 

Den  är  också  uppgifven  för  Grönlandshafvet  af  J.  G.  Agardh. 
Här  har  jag  sjelf  aldrig  lyckats  finna  den. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän,  Fin- 
marken: Maasö,  lokal  och  sparsam. 

Grönlandshafvet:   Spetsbergens  kust  enligt  J.   G.   Agardh. 

Alaeia  Pylåii  (De  la  Pyl.)  J.  G.  Ag. 
Grönl.    Lam.    och    Fuc.    p.    24.    Laminaria   Pylaii   De   la  Pyl.  Fl.  Terre 

neuve  p.  29. 

Descr.   Alaria  Pylaii  J.  G.  Ag.  1.  c. 

Syn.   Alaria  Despreauxii  J.  G.  Ag.  Grönl.  Alg.  p.  110. 

♦        t        esculenta  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  32;  ex  parte,  fide  syn. 
Pylaii  Croall.  Fl.  Disa  p.  457. 

Fucus    pinnatus    Gunn.    Fl.    Norv.    1,    p.  96  (?).     Acta  Nidros.  t,  8, 
fig.  1  (?). 

Anmärkning  vid  arten.  Utom  Alaria  esculenta  i  den  omfatt- 
ning, den  ofvan  tagits,  finnes   vid  Norges  nord-  och  vestkust. 
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åtminstone  från  Aalesund  norrut,  en  annan  Maria,  som  med 
säkerhet  är  till  arten  skild  från  denna.  Jag  har  en  betydlig 
mängd  exemplar  af  den,  så  väl  unga,  hvilka  bära  sina  första 
sporophylla,  som  äldre  med  ärr  efter  affallna  blad.  De  skiljas 
med  lätthet  från  exemplar  af  A.  esculenta  genom  sin  uppåt 
mot  rhachis  i  tjocklek  tilltagande  stipes,  hvars  öfre  del  likaväl 
som  rhachis  är  något  plattad,  i  genomskärning  bredt  elliptisk, 

genom  bredare  och  längre  sporofyller,  hvilka  äro  tydligt  skaf- 
tade  och  oftast  hafva  de  nedtill  något  förtjockade  basaldelarna 
förenade  af  en  tunn  kant,  vidare  genom  sin  tydligt  vågiga, 
äggrundt  lancettlika  lamina,  hvars  bas  i  synnerhet  hos  äldre 
exemplar  är  vida  mera  afrundad,  stundom  nästan  hjertlik  och 
alltid  mindre  nedlöpande  än  någonsin  hos  A.  esculenta,  genom 
sin  kosta,  som  är  lägre  än  hos  A.  esculenta  och  mindre  skarpt 
afsatt  mot  laminan.  Vid  torkning  antar  växten  en  mörkare 
färg  än  den  nämnda.  Denna  art  anser  jag  vara  identisk  med 
A.  Pylaii  J.  G.  A  g.  J.  G.  Agardhs  beskrifning  stämmer  väl 
i  allt  väsentligt  och  jemförda  med  grönländska  exemplar  af 
A.  Pylaii  visa  exemplar  af  den  ifrågavarande  växten  från 
Norges  kust  inga  genomgående,  väsentliga  olikheter.  Ofta 
äro  emellertid  de  norska  exemplaren  smalare  och  hafva  mindre 
breda  sporofyller  än  de  grönländska.  Emellertid  finnes  det 
vid  Norges  kust  en  litoral  form  af  växten,  som  med  hänsyn 
till  laminans  bredd  i  förhållande  till  längden  liknar  exemplar 
från  Grönland  och  med  hänsyn  till  sporofyllernas  bredd 
öfverträffar  dessa.  Tillika  bör  det  märkas,  att  äfven  bland  de 

exemplar  från  Grönland,  hvilka  J.  G.  Agardh  utdelat  under 
namn  af  A.  Pylaii,  åtskilliga  hafva  mera  långsträckt  lamina 
och  smalare  sporofyller  och  mellan  dessa  och  den  sublitorala 

formen  från  Norges  nordvestkust  kan  jag  ej  finna  några  olik- 
heter. Hos  alla  unga  exemplar  af  arten  från  norska  kusten, 

som  jag  sett,  är  stipes  mycket  kort,  på  sin  höjd  5  cm.  lång. 

Några  hafva  den  del  af  bålen,  som  ligger  nedanför  sporo- 
fyllerna,  ända  till  20  cm.  lång,  men  det  är  alldeles  tydligt, 
att  detta  icke  är  stipes  i  egentlig  mening,  utan  stipes  jämte 
rhachis,  hvilken  vid  växtens  tilltagande  ålder  förlänger  sig, 
utvecklande  nya  sporofyller  ofvan  de  gamla,  hvilka  affalla 
sedan  de  funktionerat.  På  ett  af  dessa  äldre  exemplar,  hvars 

axeldel  nedanför  sporofyll samlingen  är  15  cm.  lång,  fin- 
nes på  h varje  sida  af  axeldelen  en  kant,  hvilken  nedåt 

blir  allt  otydligare,  men  med  säkerhet  kan  följas  till  5  cm. 
från  rhizinerna.  Att  dessa  kanter  beteckna  den  del,  som  en 

gång   burit    sporofyller,    är   påtagligt.      Hela    detta    stycke   af 
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cauloiddelen,  på  hvilket  dessa  båda  kanter  finnas,  är  sålunda 
strängt  taget  att  räkna  till  rhachis,  icke  till  stipes,  så  att 
äfven  hos  dessa  gamla  exemplar  med  lång  cauloiddel  stipes  i 
sjelfva  verket  är  kort.  Rhachisdelen  är  deremot  lång,  längre 
än  hos  A.  esculenta,  till  och  med  längre  än  hos  f.  muscefolia,  hos 
h vilken  jag  aldrig  funnit  någon  taggig  kant  utan  endast  en 
kort  rad  i  en  fåra  insänkta  ärr  efter  affallna  sporofyller.  Till 
denna  art  snarare  än  till  A.  esculenta  f.  muscefolia  synes  mig 

Gunneri  Fucus  pinnatus  vara  att  hänföra.  Är  på  den  cite- 
rade figuren  proportionerna  mellan  laminans  längd  och  bredd 

något  så  när  riktigt  iakttagna,  så  tror  jag  icke,  att  det  är 

möjligt  att  hänföra  en  sådan  Maria  till  A.  muscefolia.  Med  hän- 
syn till  laminans  form  öfverensstämmer  också  den  afbildade 

växten  mer  med  A.  Pylaii  än  all  A.  esculenta,  jag  varit  i  till- 
fälle att  se.  Härtill  kommer  ännu  en  omständighet,  som  synes 

mig  tala  mycket  starkt  för  identifieringen  af  Fucus  pinnatus 
med  A.  Pylaii  och  icke  med  A.  esculenta  f.  muscefolia,  nämligen 
formen  på  rhachis.  Under  antagande,  att  figuren  är  ritad 
efter  ett  torkadt  exemplar,  återger  den  ganska  noga  i  denna 
del  A.  Pylaii,  hos  hvilken,  såsom  J.  G.  Agardh  riktigtanger, 
»bases  pinnarum  quasi  margine  tenuiore  conjunguntur»,  men 
alldeles  icke  A.  esculenta  f.  muscefolia,  hos  hvilken  jag  liksom 

J.  G.  Agardh  alltid  funnit  sporofyllerna  »quasi  e  canaliculo 
impresso  egredientes  (Jfr  J.  G.  Ag.  Grönl.  Lam.  och  Fuc.  sid.  25). 

Lefnadsförhållanden.  Arten  förekommer  stundom  i  klipp- 
hålor inom  litoralregionen  och  är  då  mer  eller  mindre  för- 

krympt med  mycket  breda  sporofyller.  Vanligen  uppträder 
den  vid  Norges  kust  på  eller  något  nedanför  ebbgränsen, 

mellan  den  litorala  och  sublitorala  regionen.  Den  växer  säll- 

skaplig liksom  föregående,  dock  icke  i  synnerligen  stora  indi- 
vidmassor. Exemplar  från  Norges  kust,  tagna  i  juli  och  au- 

gusti, hafva  mogna  zoosporangier.  De  från  Grönland  af  sven- 
ska expeditioner  hemförda  exemplaren,  af  hvilka  flertalet,  som 

jag  sett,  voro  zoosporangiebärande,  synas  hafva  varit  insam- 
lade i  juli,  augusti  och  september  månader. 
Utbredning.  Känd  från  Norska  polarhafvet  och  Baffinsbay. 

Hvar  den  når  sitt  maximum  af  freqvens,  kan  jag  ej  afgöra. 
Dess  nordligaste,  säkert  kända  fyndort  är  Maasö  vid  Norges 

nordkust,  ungefär  Lat.   N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden  enligt  Kleen, 

Tromsö  amt  nära  staden  Tromsö,  lokal,  sparsam,  Finmarken 
vid  Maasö,  lokal,  men  temligen  ymnig. 

Baffinsbay:    Grönlands  vestkust  vid  Julianeshaab,  Sukker- 
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toppen,    Jakobshavn,    Claushavn,    antagligen  temligen  ymnig. 

(Jfr  J.  G.  Ag,  anf.  st.  sicl.  20—21.) 

Alaeia  Membeanacea  J.  G.  Ag. 
Grönl.  Lam.  och  Fuc.  p.  26. 

Descr.    Alaria  membranacea  J.  G.  Ag.  1.  c. 

Syn.    Alaria  esculenta  Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  140  (?). 
»  »  Kleen,  Norell.  Alg.  p.  32;  ex  parte,  fide  syn. 

Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  73(?). 
Post.  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II.  Cfr.  Gobi,  1.  c.  p.  78. 

musrefolia  Kjellm.  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  35. 
»      Pylaii  J.   G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Till.  p.  28  et  30;    Grönl.  Alg. 

p.  110.  Cfr.  Grönl.  Lam.  och  Fuc.  p.  24  et  26. 
Orgyia  pinnata  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  77. 

Anmärkning  vid  arten.  Bland  de  samlingar  af  Älarior,  som 
jag  hemfört  från  Norges  Finmarkskust,  finnas  åtskilliga  unga 
exemplar,  som  mycket  nära  öfverensstämma  med  den  växt 
från  Grönland,  h vilken  J.  G.  Agardh  utdelat  under  namn  i. 
membranacea.  De  tillhöra  utan  allt  tvifvel  en  annan  form- 

serie än  A.  esculenta.  Deremot  stå  de  nära  å  ena  sidan  A. 

Pylaii,  å  andra  A.  grandifolia.  De  skulle  kunna  anses  bilda 

en  mellanform  mellan  dessa  begge  arter  eller  utgöra  en  syd- 
ligare form  af  A.  grandifolia.  Då  emellertid  växten  i  fråga 

uppträder  nästan  identiskt  likadan  på  två  så  skilda  ställen 
som  Norges  Finmarkskust  och  Grönlands  vestkust,  torde  detta 
kunna  anses  utgöra  ett  skäl  att  betrakta  den  såsom  en  fixerad 
form  och  att  upptaga  den  såsom  sådan  under  ett  särskildt  namn. 

Från  södra  delen  af  Norska  polarhafvet  har  M.  Foslie 

på  min  begäran  gjort  en  större  samling  af  Älarior.  Han  hår  god- 
hetsfullt  tillsändt  mig  denna,  Den  innehöll  utom  en  mängd 
A.  esculenta  f.  muscefolia  också  ett  betydligt  antal  individ  af  en 
annan  Alaria,  som,  efter  hvad  jag  kan  finna,  bör  bestämmas 
till  A.  membranacea.  Den  går  dock  mycket  åt  A.  Pylaii,  men 
har  längre  och  gröfre  stipes  än  denna  och  i  förhållande  till 
bredden  längre  samt  mycket  tunnare  lamina.  En  betydlig 
del,  nere  tum,  af  cauloiddelen  är  trincl  eller  nästan  trind. 

Denna  del  har  likväl,  att  döma  efter  tydliga  ärr,  burit  sporo- 
fyller, hvilka  dock  varit  mycket  få  och  suttit  mycket  glest. 

Den  egentliga  rachisdelen  är  sammantryckt,  bär  upptill  sporo- 
fyller och  nedåt  tätt  sittande  ärr  efter  affallande  d\rlika  organ. 

Eedan  i  Nordlanden  är  arten  stor,  ehuru  den  dock  icke 

på^  långt  när  når  A.  grandifolias  dimensioner.  I  Finmarken 

kunde   jag    endast  erhålla  yngre  exemplar,  men  dessa  ge  an- 
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ledning  att  antaga,  att  arten  här  blir  mycket  stor.  Ett  sådant 
exemplar  liar  laminan  20  cm.  bred.  Förmodligen  var  det  ett 
snår  af  denna  art,  jag  en  gång  såg  vid  Finmarkskusten,  men 

förgäfves  i  följd  af  storm  och  otjenliga  verktyg  sökte  komma 
åt.  Jag  skattar  de  individ,  som  bildade  snåret,  till  åtminstone 
5 — 6  fots  längd. 

Det  synes  mig  sannolikt,  att  Dickies  A.  esculenta  från 

Whale  Sound  är  denna  art.  Möjligen  hör  också  hit  A.  escu- 
lenta Åshm.  från  Smiths  Sound. 

Lefnadsförhåll  anden.  Tillhör  det  sublitorala  området.  Vid 

Norges  kust  växer  den  på  dess  öfre  del  på  1 — 2  famnars  djup, 
i  andra  delar  af  polarhafvet  går  den  ned  till  större  djup.  JDen 
föredrar  öppen  kust  och  växer  stundom  sällskaplig,  stundom 
i  spridda  individ.  Exemplar  från  Nordlanden  tagna  i  april 
bära  zoosporangier. 

Utbredning.  Arten  synes  tillhöra  de  norr  om  Atlanten 

liggande  delarna  af  polarhafvet.  Här  är  den  iakttagen  på  flere 
olika  ställen.  Hvar  den  har  sitt  maximum  af  freqvens  kan 

ännu  ej  uppgifvas.  Dess  nordligaste  säkra  fyndort  är  Spets- 

bergens Nordkap,  Lat.  N.   80°  31'.' Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  enligt  exemplar 
af  Foslie  och  enligt  Kleen,  Finmarken,  lokal  och  temligen 
sparsam  vid  Maasö  och  Gjesvaar. 

Grönland  shaf vet :  Beeren  Eiland,  Spetsbergens  kust. 
Murmanska  hafvet:  No  vaja  Semljas  vestkust,  lokal,  sparsam. 
Hvita  hafvet:  allmän  och  ymnig  enligt  Gobi,  anf.  st. 

Baffinsbay:  Grönlands  vestkust,  Claushavn  och  Jakobs- 
havn,  Whale  Sound  (?).  I  Köpenhamns  musei  herbarium  fin- 

nas exemplar  af  arten,  tagna  af  olika  personer;  fyndorten  ej 
närmare  angifven. 

Alaria  Grandifolia  J.  G.  Ag. 
Grönl.  Lam.  och  Fuc.  p.  26. 

Descr.  Alaria  grandifolia  J.  G.  Ag.  1.  c. 
Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  p.  10. 

Syn.  Alaria  esculenta  Eaton,  List,  p.  44  (?) 
»  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  32  (?);  fide  syn. 

»       grandifolia  Kjellm.  1.  c.  et  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  35. 
Laminaria    esculenta   Lindbl.  Bot.  Not.  p.  157  (?);    Cfr.  J.    G.  Ag. 

Spetsb.  Alg.  Till.  p.  30. 

Lefnadsförhållanden.  Arten  är  sublitoral,  vanligen  växande 

på  2 — 15  famnars  djup.  Den  anträffas  så  väl  i  det  inre  af 
djupa    fjordar    som   på  öppen  kust  och  då  än  nära  stranden, 
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än,  då  bottnen  är  gynsain,  flere  mil  till  sjös.  I  hela  sin  stor- 
het utvecklar  den  sig  endast  på  fast  bergsbotten.  Den  växer 

än  ensam  i  temligen  stora  individmassor,  än  tillsammans  med 

andra  Laminarieer  och  utgör  en  väsentlig  beståndsdel  i  Lami- 
wane-formationen  vid  Spetsbergens  kuster  och  vid  Novaja 
Semljas  vestkust.  Under  vintertiden  vid  Spetsbergens  nord- 

kust såg  jag  ofta  unga,  stundom  mycket  unga  exemplar 
af  arten.  Endast  ett  par  gånger,  under  december  och  januari 
månader,  lyckades  jag  erhålla  ett  par  äldre  exemplar.  Dessa 
hade  då  fullt  utvecklade  zoosporangier.  Zoosporangiebärande 
individ  har  jag  dessutom  samlat  vid  Spetsbergen  under  juli, 
augusti  och  september  månader,  vid  Novaja  Semljas  vestkust 
under  juli. 

Utbredning.  Sitt  maximum  af  freqvens  har  arten  vid  Spets- 
bergens kuster.  Den  förekommer  med  säkerhet  också  i  östra 

delen  af  Murmanska  hafvet.  Deremot  synes  mig  uppgiften  om 
dess  förekomst  vid  Norges  nordvestkust  vara  tvifvelaktig. 

Det  är  möjligen  en  stor  A.  membranacea,  som  Kleen  identi- 
fierat med  J.  G.  Agardhs  A.  grandifolia.  Artens  nordligaste 

fyndort  är  Treurenbergbay  vid  Spetsbergens  nordkust,  Lat.  N. 

79°  56'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden  (?). 

Grönlandshafvet :  Spetsbergens  nord-  och  vestkust,  allmän 
och  ymnig. 

Murmanska  hafvet:  Novaja  Semljas  vestkust,  lokal  och  an- 
tagligen temligen   sparsam. 

Alaria  Dolichorhachis  nob. 

A.  siipite  brevi,  vix  ultra  pollicari  ssepe  breviore,  terete;  rhachide  elon- 
gata,  in  planta  senili  fere  pedali,  apicem  versus  incrassata,  supra  sporo- 
phylla  denuo  contracta,  in  costam  abrupte  abeunte,  conipressa,  in  sectione 
tranversali  elliptica,  usque  ad  basim  cicatricibus  sporophyllorum  abjectorum 

elevatis,  superne  in  marginem  muriculatum  confluentibus  insigni;  costa  pro- 
minula,  in  sectione  transversali  elliptica;  lamina  angusta,  lanceolato-lineari, 
in  costam  breviter  decurrente,  rigidiuscula,  undulato-plicata ;  sporophyllis  pri- 
mariis  distantibus,  ceteris  approximatis,  in  planta  adulta  numerosis,  fascicu- 
latis,  elongatis,  pluripollicaribus,  angustis,  lineari-spathulatis,  vulgo  crispis, 
undulatis  vel  spiraliter  contortis;  soro  sporophyllorum  apicem  longe  margi- 
nemque  anguste  sterilem  relinquente.    Tab.  20,  21  et  25,  tig.  11—18. 

Syn.    Alaria  esculenta  Harv.  Fl.  West.  Esk.  p.  49  (?). 

Artbeskrifning.  Rhizinema  utgå  temligen  regelbundet  och 

bilda  hos  äldre  exemplar  två,  stundom  tre,  alternerande  kran- 
sar.   Deras  längd  är  beroende  af  underlagets  fasthet;  ju  fastare 
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detta  är,  ju  mindre  längd  hafva  rhizinerna.  Ofta  har  jag  fun- 
nit dessa  subdichotomt  eller  subtricho-tomt  förgrenade. 
Stipes,  d.  v.  s.  den  icke  sporofyllbildan.de  cauloiddelen,  är 

alltid  kort,  oftast  1 — 4,  sällan  ända  till  6  cm.  lång,  trind  eller 
upptill  mycket  svagt  sammantryckt,  hos  gamla  exemplar  ända 
till  8  mm.  i  diameter  (tan.  25,  fig.  12). 

Bhachis,  eller  den  sporofyllalstrande  cauloiddelen,  är  längre, 
ju  äldre  växten  är.  Hos  vissa  af  de  exemplar,  jag  undersökt, 
har  den  en  längd  af  ända  till  15  cm.  Den  är  efter  hela  sin 
längd  mer  eller  mindre  sammantryckt,  mest  i  den  för  tillfället 

sporofyllbärande  delen,  der  tvärsnittet  bildar  den  smalaste  el- 
lipsen med  längsta  långaxeln.  Ofvan  sporofyllerna  afsmalnar 

den  hastigt  och  öfvergår  tvärt  i  kostan.  Jfr  tafl.  25,  fig.  13 — 15. 
Af  ven  på  gamla  exemplar  är  rhachisdelen  lätt  att  skilja  från 
stipes.  Den  bär  nämligen  efter  hela  sin  längd  ärr  efter  affallna 
sporofyller,  hvilka  ärr  nedtill  sitta  glest,  uppåt  mycket  tätt, 

bildande  små  upphöjningar  på  en  längs  hvardera  sidan  af  rha- 
chis  löpande  kant. 

Laminan  är  jembredt  lancettlik.  Med  hänsyn  till  basens 

form  liknar  laminan  den  hos  A.  esculenta  f.  muscefolia.  Exem- 
plar med  längre  lamina  än  omkring  1  meter  har  jag  icke  funnit. 

Hos  äldre  individ  är  laminans  bredd  på  det  bredaste  stället 

vanligen  4 — 8  cm.;  jag  har  dock  sett  exemplar  med  11 — 12  cm. 
bred  lamina,  Hos  yngre  exemplar  är  laminan  rikt  veckad  och 

vågig,  hos  äldre  mera  slät  och  då  tillika  af  fastare  konsi- 
stens. Laminan  är  tunnare  än  hos  A.  esculenta  f.  typicd,  mera 

lik  den  hos  A.  membranacea  (tafl.  20  och  21). 

Kostan  är  bred,  starkt  upphöjd,  än  lika  mycket  på  båda 
sidor,  än  öfvervägande  på  den  ena,  utan  gräns  utlöpande  i 
laminan  (tafl.  25,  fig.  10).  i 

Sporofyllerna  är  o  utdraget  jembredt  tunglika,  hos  yngre 
exemplar  kortare,  hos  äldre  ända  till  20  cm.  långa  med  en 
bredd,  som  under  spetsen  vanligen  uppgår  till  1,5  stundom 
till  2,5  cm.  De  af  smalna  starkt,  men  jemnt  mot  basen  och 

öfvergå  nästan  omärkligt  i  ett  2 — 4  mm.  långt  skaft.  Såsom  ste- 
rila äro  de  till  större  delen  af  sin  längd  membranösa  och  äf- 

ven  då  zoosporangierna  nått  sin  utveckling,  vida  mindre  tjocka 
och  fasta  än  hos  A.  esculenta.  De  äro  alltid  rikt  vågiga  och 

nästan  alltid  nedtill  spiralvridna  i  flere  hvarf.  De  först  ut- 
vecklade sitta  glest,  tydligt  åtskilda,  de  följande  äro  tätt  sam- 

manträngda. Hos  äldre  individ  äro  de  mycket  talrika,  tätt 
knippade,  stundom  60  eller  flere  hos  samma  individ.  Sorus 

sträcker  sig  från  basen  af  sporofyllerna  till  ungefär  två  tredje- 
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delar  af  deras  längd  och  omgifves  på  sidorna  af  en  smal,  fint 
vågig  kant.  Den  zoosporangiebärande  delen  af  en  sporofyll 
är  membranöst  läderartad,  den  öfriga  delen  membranös  (tafl.  21). 

Zoosporangiema  äro  cylindriskt  spolformiga  med  trubbiga 

ändar,  omkring  40  ju.  långa  och  10 — 12  ju.  i  diameter.  Beträffan- 
de de  angifna  måtten  må  dock  märkas,  att  jag  haft  tillgång 

till  endast  ett  ringa  antal  exemplar  med  fullt  utvecklade  zoo- 
sporangier  (tafl.  25,  fig.  17). 

Par  af y  serna  äro  i  optiskt  längdsnitt  utdraget  viggelika, 
vid  spetsen  omkring  10  /u.  i  diameter.  Den  utåtvettande  delen 
af  membranen  är  tjock,  starkt  gelinerad  (tafl.  25,  fig.  18). 

Bålens  struktur.  Till  sin  anatomiska  bygnad  visar  denna 

art  åtskilliga  olikheter  med  A.  esculenta.  I  en  tvär  genom- 
skärning af  stipes  och  nedre  delen  af  rhachis  är  det  centrala, 

fibrösa  lagret  hos  A.  esculenta  lancettlikt  eller  skärformigt, 

deremot  hos  A.  äolichorhachis  mera  tydligt  jembredt.  Det  cell- 
lager, som  omgifver  detta,  en  med  kollenkymet  närmast  be- 

slägtad  väfnad,  som  i  förening  med  det  centrala  lagret  bildar 
det  mekaniska  systemet,  har  längre  och  vidare  element  hos 
A.  dolichorhachis  än  hos  A.  esculenta.  Den  utanför  liggande 
väfnaden  visar  hos  den  förra,  men  icke,  så  vidt  jag  kunnat 

finna,  hos  den  senare,  ett  större  eller  mindre  antal  koncen- 
triska zoner.  Den  är  derjemte  af  en  lösare  bygnad  hos  A. 

dolichorhachis  än  hos  A.  esculenta  och  har  en  stor  benägenhet 
att  vid  växtens  torkning  spricka  i  radial  riktning.  Ytterst 
bildas  cauloiddelen  hos  A.  dolichorhachis  af  en  väfnad,  hvars 

celler  äro  i  tvärsnitt  rektangulära  eller  qvadratiska,  ligga  ord- 
nade i  temligen  regelbundna  radiära  rader  och  hafva  tunna, 

bruna  väggar.  Denna  väfnad,  som  jag  aldrig  funnit  hos  A. 
esculenta,  står  säkerligen  korkväfnaden  närmast.  Hos  äldre 

exemplar  uppnår  detta  väfnadslager  en  betydlig  mäktighet, 
blir  150  fi.  tjockt  och  derutöfver.  I  detta  uppkomma  här  och 

der  håligheter,  hvilka  vidga  sig  såväl  i  longitudinal  som  sär- 
skildt  i  radial  riktning  och  öppna  sig  slutligen  utåt.  Under- 

stundom påminna  de  mycket  om  de  hos  arter  af  slägtet  Lami- 
naria  förekommande  slemlakunerna.  Ytan  af  cauloiddelen  ända 

upp  till  rhachis  är  derför  hos  äldre  exemplar  af  denna  art 
enligt  regeln  sprickig  och  ojemn. 

Vid  olika  temligen  långt  åtskilda  delar  af  Tschuktschlan- 
dets  nordkust  har  jag  samlat  en  talrik  mängd  exemplar  i 
olika  åldrar  af  den  Maria,  som  jag  nu  beskrifvit.  Den  är  utan 
tvifvel  artskild  från  de  i  Atlantiska  hafvet  och  i  polarhafvet 

norr  om  Atlanten  förekommande  Jiantf-arterna.    Vid  första  på- 
Bd  III.  18 
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seende  kunde  den  tagas  för  en  A.  esculenta  f.  typica;  denna  lik- 
nar den  mest  med  hänsyn  till  laminans  form.  Genom  flere 

skarpt  utpräglade  karakterer,  såsom  formen  på  rhachis  och 
kostan  m.  m.,  skiljer  den  sig  dock  bestämdt  från  denna.  Med 
hänsyn  till  formen  på  rhachis  närmar  den  sig  artgruppen  A. 
Pylaii,  A.  meinbranacea,  A.  grandifolia,  från  hvilka  alla  åter  den 
är  skild  genom  så  väl  laminans  form  som  formen  på  kostan. 
Att  den  genom  kostans  form  är  olik  såväl  dessa  arter  som 
A.  esculenta,  visar  en  jemförelse  mellan  fig.  16,  19  och  20  på 
tafl.  25. 

Äldre  exemplar  af  arten  hafva  ett  mycket  karakteristiskt 
utseende,  framkalladt  af  den  i  förhållande  till  laminan  stora 

och  grofva  cauloiddelen,  den  upptill  tjocka  rhachis,  de  mycket 

talrika,  knippade,  ofta  spiralvridna,  långa  och  tunna  sporofyl-. 
lerna.  Med  någon  för  mig  bekant  art  kan  den  svårligen  för- 
vexlas.  Arten  förekommer  också  i  Beringshafvet  och  förmod- 

ligen är  det  denna,  som  enligt  J.  G.  Agardh  afRuprecht 
blifvit  utdelad  under  namn  af  Phasganon  alatum.  Jfr  J.  G.  Ag. 
Grönl.  Lam.  och  Fuc.  sid.  23.  Möjligen  är  det  samma  växt, 
som  af  Seeman  blifvit  hemförd  från  nordkusten  af  Vest-Eski- 

måernas  land  och  af  Harvey  i  förteckning  öfver  de  af  See- 
man samlade  algerna  blifvit  kallad  A.  esculenta. 

Lefnadsförhållanden.  Växer  inom  den  sublitorala  regionen 

på-  2—3  famnars  djup.  Den  föredrar  fast  bergbotten,  men  fin- 
nes också  på  grof  grusbotten,  ehuru  här  mindre  rikt  utveck- 
lad. Den  lefver  sällskapligt  och  bildar  med  andra  Laminarieer: 

Laminaria  cuneifolia  och  L.  solidungida  en  utpräglad  Laminarie- 
formation.  Jag  har  sett  exemplar  tagna  i  Ishafvet  under  april, 
maj  och  juni.  Alla  hade  laminan  i  behåll  och  buro  en  riklig 
mängd  sporofyller.  I  slutet  af  april  erhöll  jag  några  individ 

med  utvecklad  sorus.  Dock  synes  artens  egentliga  zoospor- 
bildningstid  infalla  senare,  antagligen  i  juli  månad. 

Utbredning.  Hittills  med  säkerhet  känd  inom  polarhafvet 
endast  från  östra  delen  af  det  Sibiriska  Ishafvet.  Här  var  den 

på  alla  ställen  ymnig. 

Fyndorter:  Sibiriska  Ishafvet:  Koljutschin-ön  och  på  två 
ställen,  liggande  öster  om  Koljutschinfjordens  mynning,  ymnig. 

Amerikanska  Ishafvet:  Nordkusten  af  Vest-Eskimåernas 
land  (?). 

Alaria  Oblonga  nob. 

A.  stipite  perbrevi,  vix  ultra  pollicari,  terete;  rhachide  demum  pluri- 
pollicari,  apicem  versus  incrassata,  compressa,  in  sectione  transversali  ellip- 
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tica,  residuis  sporophyllorum  abjectorum  in  plantis  senilibus  longe  deorsum 
plus  minus  distincte  muriculata,  abrupte  in  costam  abeunte;  lamina  elon- 

gata,  lineari-oblonga,  basi  ovata,  vix  decurrente  vel  ovato-cordata,  usque  25 
cm.  lata,  tenue  membranacea,  undulata;  costa  prominula,  in  sectione  trans- 
versali  elliptica;  sporophyllis  numerosis,  subdistantibus.  petiolatis,  lanceo- 
lato-spathulatis,  angustis  1,5—2  cm.  latis,  sterilibus  tenue  membranaceis, 
parte  fertili  subpergameis,  margine  undulato-crispatis,  longe  infra  apicem 
sorum  formantibus.     Tab.  22  et  25  fig.   21—24. 

Artbeshrifning.  Rhimnerna  utgå  i  alternerande  kransar.  De 

förgrena  sig  subdichotomt.  Grenarnas  längd  är  som  hos  andra 
Laminarieer  kortare  och  gröfre  ju  fastare  underlaget  är. 

Stipes  är  mycket  kort,  stundom  nästan  omärklig,  emedan 
cauloiddelen  omedelbart  ofvanför  rhizirierna  bär  eller,  såsom 

ärren  utvisa,  en  gång  har  burit  sporofyller.  Hos  äldre  exem- 
plar vexlar  dess  längd  oftast  mellan  0,5  och  2  cm.  Hos  myc- 

ket unga  exemplar  kan  stipitaldelen  skiljas  från  rhachis  derpå, 
att  den  senare  har  större  tjocklek.  Hos  mycket  gamla  exem- 

plar är  gränsen  mellan  dessa  båda  afdelningar  af  cauloiddelen 
otydlig,  emedan  ärren  efter  de  affallna  första  sporofyllerna 
utplånats.  Till  omkretsen  är  stipes  nedtill  trind,  upptill,  der 
den  öfvergår  i  rhachis,  något,  men  svagt  plattad.  Hos  det 
äldsta  exemplar,  jag  träffat,  var  stipes  5  mm.  i  diameter. 

Rhachis  tilltar  i  längd  i  den  mån  växten  blir  äldre  och 
uppnår  en  längd  af  åtminstone  14  cm.  Nederst  är  den  nästan 
trind,  men  tillplattas  uppåt  och  tilltar  i  tjocklek.  Ofvanför 
de  öfversta  sporofyllerna  afsmalnar  den  hastigt  och  öfvergår 

snart  i  kostan.  Den  sporofyllbärande  delen  är  i  genomskär- 
ning plattadt  elliptisk  åtminstone  ända  till  8  mm.  efter  den 

längsta  diametern.  Olikheten  i  form  och  tjocklek  mellan  sti- 
pes och  rhachis  hos  samma  exemplar  visa  tig.  21  och  22  på 

tan.  25. 

Laminan  är,  såsom  figurerna  på  tafl.  22  utvisa,  såväl 

hos  mycket  unga  som  hos  äldre  individ,  af  i  det  allra  när- 
maste samma  form,  utdraget  jembredt  aflång  eller  med  andra 

ord  jembredt  lancettlik,  med  afrundad  icke  eller  nästan  omärk- 
ligt nedlöpande  bas.  Stundom  afsmalnar  den  något  hastigare 

och  starkare  mot  spetsen  än  på  de  afbildade  exemplaren  och 
understundom  är  basen  hos  mycket  gamla  exemplar  nästan 

hjertlik.  Laminan  uppnår  en  betydlig  storlek,  men  sällan  ef- 
hålles  något  individ  med  hela  laminan  i  behåll.  I  mina  sam- 

lingar finnes  ett  äldre  exemplar  med  nästan  fullständig  lamina. 

Denna  är  —  mätt  torkad  —  90  cm.  lång  och  20  cm.  bred. 
På  några  fragmentariska  exemplar  uppgår  bredden  till  nära 
25    cm.     Äfven  hos  äldre  exemplar  med  mogna  zoosporangier 
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är  laminan  tunt  membranös,  tätt  vågig,  torkad  temligen 

spröd.  Vid  torkning  antar  den  en  mörkbrun,  åt  sotbrunt 

gående  färg. 
Kostan  är  upphöjd,  stundom  nästan  plankonvex,  oftast 

bikonvex,  i  genomskärning  elliptisk,  hos  äldre  exemplar  om- 
kring 7  mm.  bred,  3  mm.   tjock  (tafl.  25,  fig.  23,  24). 

Sporofyllerna  äro  jembredt  spadlika,  kortskaftade,  såsom 

sterila  tunt  membranösa,  omkring  10 — 20  cm.  långa  och  nära 
den  afrundade  spetsen  knapt  2  cm.  breda.  Sorus  intar  halfva 
eller  två  tredjedelar  af  längden  och  är  upptill  omgifven  af  en 
smal  kant.  Den  sorusbärande  delen  är  jemförelsevis  tunn, 

membranöst  pergamentartad.  Sporofyllerna  äro  temligen  få 

(20 — 30)  utvecklade  på  samma  gång  på  samma  exemplar,  och 
sitta  något  glest,  de  h varje  gång  först  utvecklade  glesare,  än 
de  sedan  utbildade  (tafl.  22). 

Zoosporangiema  äro  cylindriskt  klubblika,  35 — 60  ju.  långa, 
10 — 12  fi.  tjocka.  Parafy serna  äro  klubblika  med  ett  tydligt, 

nedtill  något  utvidgadt  skaft.  Den  utåtvettande  delen  af  mem- 
branen är  starkt  förtjockad.  Skaftets  längd  uppgår  vanligen 

till  45  //.,  klubbhufvudets  till  60  //.,  det  senares  tjocklek  till 
omkring  10  ju. 

Med  hänsyn  till  sin  anatomiska  bygnad  kommer  arten 
närmast  föregående.  Med  denna  öfverensstämmer  den  också 
beträffande  cauloiddelens,  sporofyllernas  och  kostans  form, 
men  afviker  bestämdt  och,  såvidt  jag  kunnat  finna,  konstant 
med  hänsyn  till  laminans  form.  Redan  hos  unga,  exemplar 
finner  man  den  för  arten  karakteristiska  formen  på  laminan 
utpräglad  och  den  blir  densamma  genom  alla  åldersstadier. 
Den  enda  olikhet  i  detta  afseende,  jag  kunnat  finna  mellan 
unga  och  äldre  exemplar,  är  att  basen  med  tilltagande  ålder 
närmar  sig  åt  hjertlik. 

Denna  Maria  synes  sålunda  lemna  en  antydan  om,  att 

man  åtminstone  inom  vissa  grupper  af  detta  slägte  vid  urskil- 
jandet af  arter  kan  fästa  större  vigt  vid  laminans  form  än 

jag  sjelf  och  flere  algologer  varit  benägna  att  antaga. 

Lefnadsförhållanden.  På  det  ställe,  der  arten  hittills  träf- 
fats, växte  den  på  öppen  kust  inom  den  sublitorala  regionen 

på  4 — 5  famnars  djup,  på  berg-  och  grusbotten.  I  förening 
med  andra  Laminarieer  bildade  den  här  en  Laminarie-form&tion 

af  betydlig  utsträckning  och  individrikedom.  Då  växten  i 

medlet  af  september  insamlades,  var  den  sparsamt  zoosporangie- 
bärande. 

Utbredning.     Känd  endast  från  Sibiriska  Ishafvet. 
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Fyndort:  Irkajpi  vid  Tschuktschlandets  nordkust. 

Alaria  Elliptica  nob. 

A.  stipite  brevissimo,  tereti ;  rhachide  compressa,  apiceni  versus  incras- 
sata;  lamina  elliptica,  basi  distihcte  decurrente,  usque  40  cm.  lata,  fere  pa- 
pyracea,  undulata;  costa  elevata,  in  sectione  transversali  elliptica;  sporo- 
phyllis  lanceolato-spathulatis,  infra  apicem  rotundatum  2 — 3,5  cm.  latis,  pa- 
pyraceis,  parte  sorifera  submembranaceis,  margine  crispatis;  soro  dimidiam, 
partem  occupante;  Tab.  23  et  25  lig.  25,  26. 

Anmärkning  vid  arten.  Från  tvänne  ställen  vid  Sibiriens 

nordkust  har  jag  ett  rätt  betydligt  antal  så  väl  yngre  som  äldre, 
ehuru  icke  några  mycket  gamla,  exemplar  af  den  Maria,  hvars 
diagnos  jag  ofvan  gifvit.  Den  liknar  de  båda  föregående  med 
hänsyn  till  cauloiddelen  och  kostan,  men  afviker  från  dem 

båda  genom  laminans  form.  Då  samma  form  konstant  åter- 
kommer hos  äldre  och  yngre  exemplar,  har  jag  ansett  mig 

böra  uppfatta  växten  såsom  en  från  dessa  skild  art.  Laminan 
är  betydligt  bredare  i  förhållande  till  längden  än  hos  någon 

af  de  föregående  arterna  och  är,  som  det  vill  synas,  alltid  myc- 
ket tunn.  Redan  hos  exemplar,  hvilka  icke  äro  mer  än  30 

cm.  långa,  är  bredden  på  det  bredaste  stället,  strax  under  la- 
minans midt,  10  cm.  Ett  ofullständigt  individ  i  mina  sam- 

lingar har  en  papperstunn,  vid  basen  tydligt  vinklig,  40  cm. 
bred  lamina.  Ungefärliga  maximum  af  längden  hos  rhachis 
känner  jag  icke,  emedan  jag  icke  påträffat  något  äldre  individ 
med  cauloiddelen  hel.  Kostan  är  något  mindre  upphöjd  än 

hos  föregående,  men  för  öfrigt  af  samma  form,  ehuru  oftare 
plankonvex.  Sporofyllerna  äro  temligen  talrika;  jag  har 
funnit  ända  till  20  stycken  hos  samma  exemplar  på  en  gång 
utvecklade.  De  sitta  tätt,  dock  ej  så  knippade  som  hos  A. 
dolichorhachis,  och  äro  bredare  än  hos  denna  art  och  hos  A. 
oblonga.  Flertalet  af  de  insamlade  exemplaren  var  sterilt. 
Hos  några  buro  sporofyllerna  utvecklade  sori,  hvilka  intogo 
knapt  mer  än  nedre  hälften  af  sporofyllerna.  Deras  sterila 
del  är  mycket  tunn,  vågig;  den  zoosporangiebärande  delen  är 

äfven  den  jemförelsevis  tunn,  nästan  membranös.  Zoosporan- 
gier  och  parafyser  hafva  samma  form  och  storlek  som  hos  de 

båda  föregående  arterna.  Zoosporangiernas  längd  är  50 — 75^., 
deras  tjocklek  10 — 55  //. 

Lefnadssätt.  Arten  är  sublitoral,  växande  sällskaplig  på 

2 — 3  famnars  djup  på  stenbotten  på  öppen  kust.  I  juli  månad 

bär  den  sparsamt  zoosporangier  vid  Tschuktschlandets  nord- 
kust. 
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Utbredning.     Endast  känd  från  Sibiriska  Ishafvet. 

Fyndorter:  Tschuktschlandets  nordkust  vid  Koljutschin-ön 
och  Pitlekaj,  Vega-expeditionens  öfvervintringsort. 

Gen.  Agarum  (Bory.)  Post.  et  Rupr. 

111.  Alg.  p.  11;  Bory.  Diet.  Class  9,  p.  193;  spec.  excl. 

Agarum  Turneri  Post.  et  Rupr. 
111.  Alg.p.  12. 

Descr.    Agarum  Turneri  J.  G.  Ag.  Grönl.  Lam.  och  Fuc.  p.  18. 
Fig.  »  i         Post.  et  Eupr.  1.  c.  t.  22. 
Exsicc.         >  »        Farl.  Ands.  and  Eat.  Alg.  Amer.  Ko  12. 

Syn.  Agarum  Turneri  J.  G.  Ag.  1.  c.;  Grön.  Alg,  p.  110. 
Croall,  Fl.  Disc.  p.  457. 

»  »         Dickie,    Alg.    Sutherl.   1.  p.  141;   Alg.  Sutherl.  2. 
p.  191;  Alg.  Walker  p.  86;  Alg.  Cumberl.  p.  2S7. 

Laminaria  Agarum  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  24. 

Lefnads iförhållanden.  Förekommer  i  största  individmassan 
och  rikast  utvecklad  på  fast  bergbotten  inom  den  sublitorala 

regionen  på  3 — 15  famnars  djup.  Den  finnes  såväl  på  öppen 
som  skyddad  kust.  Exemplar  tagna  vid  Grönlands  vestkust 
under  sensommaren  har  jag  funnit  bära  zoosporangier. 

Utbredning.  Tillhör  Amerikanska  Ishafvet  och  Baffinsbay. 

Dess  nordligaste  fyndort  är  Whale  Island  vid  Grönlands  vest- 

kust, ungefär  Lat.  N.  77°  30'.  Hvar  den  har  sitt  maximum  af 
freqvens,  kan  jag  ej  afgöra. 

Fyndorter:  Amerikanska  Ishafvet:  Port  Kennedy,  Unionbay, 
Assistancebay  och  Hudsons bay. 

Baffinsbay :  Cumberland  Sound,  Grönlands  vestkust  flere- 
städes  såsom  vid  Lichtenau,  Julianeshaab,  Sukkertoppen,  Hol- 
stenborg,  •  Egedesminde,  Hunde  Island,  Godhavn,  Claushavn, 
Jakobshavn,  Rittenbenk,  Melvillebay  och  Whale  Island. 

Gen.   Phyllaria  (Le  Jol.). 

Exam.  p.  59;  spec.  excl. 

Phyllaria  Dermatodea  (De  la  Pyl.)  Le  Jol. 
1.  c.  Laminaria  dermatodea  De  la  Pyl.  Prod.  Terre  neuve,  p.  180. 

Ph.  stipitis  tela  centrali  mere  parenchymatica  a  cellulis  membrana  valde 
incrassata  eminentibus,  longissimis,  plus  minus  ramosis  circumdata;  lamina 
obscure  olivaceo-fusca,  demum  coriacea  vel  coriaceo-membranacea;  crypto- 
stomatibus  in  planta  juvenili  paucis;  Tab.  25  fig.  1 — 4. 
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f.  typica  nob. 

f.  cryptostomatibus  in  planta  adulta  numerosioribus,  foveas  profundiores, 
margine  elevato  circumdatas  constituentibus. 

Descr.    Saccorhiza  dermatodea  Farl.  New  Engl.  Alg.  p.  9-5. 
Mg.        Laminaria  dermatodea  De  la  Pyl.  1.  c.  t.  9,  fig.  G. 
Exsicc.  Laminaria  lorea  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  213. 

f.  ardica  nob. 

f.  cryptostomatibus  in  planta  adulta  seque  ac  in  planta  juvenili  perpau- 
cis  vel  fere  nullis,  parum  immersis,  margine  nullo  circumdatis. 

Syn.   Laminaria  Basrii  Nyl.  et  Saol.  Herb.  Fenn.  p.  73. 
»  »       Post.  et  Eupr.  111.  Alg.  p.  II,  sec.  Gobi,  Algenrl. 

Weiss.  Meer.  p.  75. 
dermatodea  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Till.  p.  28. 

Phyllaria  dermatodea  Gobi,  1.  c. 
Saccorhiza    dermatodea   Aresch.  Obs.  Phyc.  3.  p.  11. 

»  J.  G.  Ag.  Enum.;  Spetsb.  Alg.  Till.  p.  31; 
ex  parte;  Grönl.  Alg.  p.  110. 

>  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  p.  19;  ex  parte; 
Algenv.  Murm.  Meer.  p.  36;  ex  parte. 

Anmärkning  vid  arten.  J.  G.  Agardh  har  i  Spec.  Alg.  upprätt- 
hållit och  karakteriserat  såsom  skilda  arter  tvänne  förut  kända 

Phyllarior,  Ph.  lorea  och  Ph.  dermatodea.  I  Symbolse  ad  Lami- 
narieas  framhåller  samme  algolog,  att  bestämda  olikheter  före- 

finnas mellan  dessa  växter,  men  lemnar  i  viss  mån  oafgjordt, 
huruvida  dessa  olikheter  äro  artskilnader  eller  åldersolikheter. 

I  Bidrag  till  kännedomen  af  Spetsbergens  Alger,  Tillägg,  synes 

han  emellertid  hafva  uppgifvit  sin  förra  ståndpunkt  och  be- 
traktar de  ifrågavarande  växterna  såsom  olika  former  af  samma 

art  och  lemnar  af  denna  en  beskrifning,  som  träffar  in  på 
båda.  I  mina  arbeten  öfver  algvegetationen  vid  Spetsbergen 
och  i  östra  Murmanska  hafvet  har  jag  följt  J.  G.  Agardh  s 

senaste  uppfattning  och  fört  all  den  i  dessa  trakter  förekom- 
mande Phyllarian  till  samma  art,  Saccorhiza  dermatodea.  Denna 

uppfattning  anser  jag  mig  nu  mera  böra  frångå.  Sedan  jag 

vid  Finmarkens  kust  sett  en  stor  mängd  Phyllaria  i  olika  ut- 
vecklingsstadier och  med  anledning  af  mina  härvid  gjorda 

iakttagelser  ytterligare  sorgfälligt  undersökt  mina  samlingar 

från  andra  delar  af  polarhafvet,  har  jag  kommit  till  (len  slut- 
sats, att  det  i  polarhafvet  gifves  tvänne  arter  Phyllaria,  den  ena 

identisk  med  den  växt,  som  af  J.  G.  Agardh  (Spec.  Alg.) 

J.  E.  A r  e  s  c  h  o  u g  och  F a  r  1  o  w  upptagits  som  Laminaria  (Sac- 
corhiza) dermatodea,  den  andra  åter  med  Laminaria  lorea  J.  G. 

Ag.  Hvad  som  i  första  hand  drifvit  mig  till  denna  asigt  är, 

att    det    äfven    bland    mycket    unga    plantor  —  nästan  grodd- 
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plantor  att  kalla  —  gifves  tvänne  skarpt  skilda  slag.  De  ena  hafva 
längre  stipes,  som  är  mer  eller  mindre  tydligt  afsatt  från  lami- 

nan, och  laminan  aflång,  äggrundt  aflång  eller  bredt  lancettlik, 
till  färgen  mörkbrun,  föga  genomskinlig,  med  mycket  få,  korthå- 
riga  cryptostomata.  Detta  är  unga  plantor  af  Phyllaria  dermatodea. 
Det  andra  slaget  unga  plantor  —  jag  äger  sådana  i  betydlig 
mängd  såväl  från  Spetsbergen  som  från  No  vaja  Seralj  as  vest- 
kust  —  har  mycket  kort  stipes,  hvilken  utan  gräns  öfver- 
går  i  en  smal,  stundom  nästan  trådsmal,  jemnbred  eller  oftare 
lancettlik  lamina.  Laminan  är  hos  dem  tunn,  mycket  ljust 

brun,  nästan  gulbrun,  fullt  genomskinlig,  med  talrika  lång- 
håriga cryptostomata.  Dessa  tillhöra  den  växt,  som  J.  G. 

Agardh  beskrifvit  under  namn  af  Laminaria  lorea,  hvilken  så- 
som äldre  har  samma  form  och  färg  på  laminan  som  de  unga 

plantorna,  och  laminan  genomskinlig  med  talrika  cryptostomata. 
Äldre  exemplar  af  dessa  begge  arter  äro  genom  flere  goda 
kännetecken  lätta  att  skilja  från  hvarandra.  Hos  Ph.  lorea 

sammanfaller  stipes  vid  torkoing,  blir  platt,  tunn,  nästan  mem- 
branös,  bräcklig  och,  äfven  hos  mycket  stora  exemplar,  af  nä- 

stan samma  färg  som  laminan  och  liksom  denna  genomskinlig. 
Hos  äldre  Ph.  dermatodea  är  stipes  af  vida  fastare  bygnad, 
mörkbrun,  ogenomskinlig,  upptill  platt,  men  nedtill  nästan 
trind.  Med  denna  yttre  olikhet  hos  stipes  mellan  de  båda 
arterna  sammanhänger  en,  så  vidt  jag  kunnat  finna,  väsentlig 

och  under  hela  växtens  tillvaro  fortfarande  olikhet  i  stipes" 
bygnad  hos  de  båda  arterna.  Ph.  dermatodea  har  stipes  bil- 

dad af  l:o  ett  kortikallager  af  i  tvärgenomskärning  qvadra- 
tiska  eller  tangentielt  rektangulära,  starkt  endokromhaltiga 
celler,  med  kutikulariserad  yttervägg;  2:o  innanför  detta  ett 
mäktigt  lager  af  tunnväggiga,  stora  celler,  hvilka  tilltaga  i 
längd  och  äfven  i  vidd  inåt  och  innerst  äro  flere  gånger  län- 

gre än  vida;  3:o  ett  centralt  lager,  bildädt  af  nästan  isodia- 
metriska  celler  af  sinsemellan  olika  storlek  och  mera  tunn- 

väggiga än  mellanlagrets  celler;  4:o  mycket  långa,  än  enkla 
än  gr  eniga,  mycket  tjockväggiga,  rörformiga  celler,  hvilka  på 
tvärsnittet  äro.  kretsformigt  anordnade  på  gränsen  mellan  mel- 
lanlagret  och  centrallagret.  De  förekomma  redan  hos  mycket 

unga  individ,  äro  hos  dessa  fåtaliga,  men  blifva  senare  tal- 

rikare, stundom  så  talrika,  att  de  utgöra  hufvudmassan  af  stipes" 
centrala  del.  Genom  sina  starkt  förtjockade  väggar  afsticka 

de  starkt  från  de  tillstötande  cellerna;  (tafl.  25,  fig.  1 — 4). 

Till    sina    allmänna    drag   är    stipes'    bygnad    densamma 
äfven    hos  Ph.  lorea,  men  på  tvärsnitt  af  stipes,  hos  vare  sig 
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yngre  eller  äldre  exemplar,  kunna  de  nämnda  rörformiga  cel- 
lerna ej  upptäckas.  Närmare  undersökning  visar  visserligen, 

att  de  finnas  och  hafva  samma  plats  som  hos  föregående  art, 

men  de  äro  alltid  tunnväggiga.  I  väggarnas  tjocklek  skilja 
de  sig  icke  från  de  parenkymceller,  som  gränsa  till  dem  (tafl. 
25,  fig.  5).  Med  hänsyn  till  cryptostomata  visar  arten  Ph. 
dermatodea  betydande  olikheter.  De  äro  än  temligen  talrika 
hos  äldre,  fåtaliga  hos  yngre  exemplar,  än  såväl  hos  yngre 
som  äldre  individ  mycket  sällsynta  eller  nästan  inga.  Det 
förra  har  jag  funnit  såsom  regel  hos  exemplar  från  Norges 

nordkust,  det  senare  hos  exemplar  från  andra  delar  af  polar- 
hafvet. Deras  form  och  bygnad  är  noggrant  angifven  af  J. 

E.  Areschoug,  Obs.  Phyc.  3,  sid.  12. 
Lefnadsförhållanden.  Inom  det  egentliga  Ishafvet  uppträder 

denna  art  tillsamman  med  andra  Laminarieer  och  anträffas  här 

oftast  på  2 — 10  famnars  djup  på  berg-  och  stenbotten.  Vid 
Norges  kust  tillhör  den  icke  den  egentliga  Zamwane-formatio- 
nen,  utan  går  djupare  ned  än  denna,  ända  till  20  famnars  djup. 
Vanligast  är  den  här  emellertid  i  grunda,  temligen  öppna 

vikar  på  grusbotten  på  4 — 5  famnars  djup.  Vid  Spetsbergens 
nordkust  voro  unga  exemplar  vanliga  under  vintern,  dock 
saknades  icke  heller  under  denna  tid  äldre  individ.  Deremot 

är  af  den  andra  arten,  Ph.  lorea,  unga  exemplar  vanligast  under 
sommaren.  Vid  Norges  kust  äro  äldre  och  yngre  individ 

ungefär  lika  talrika  under  sommaren,  juli  och  augusti.  Vid 
Spetsbergen  har  jag  träffat  exemplar  med  zoosporangier  under 
juli  och  augusti,  vid  Novaja  Semlja  under  juli,  vid  Norges 

nordkust  under  senare  delen  af  augusti  och  början  af  septem- 
ber. Dock  synes  den  egentliga  zoosporbildningstiden  vid  den 

senare  kuststräckan  infalla  något  senare,  mot  slutet  af  sep- 
tember eller  början  af  oktober. 

Utbredning.  Arten  är  känd  från  de  delar  af  polarhafvet, 
som  utbreda  sig  norr  om  Atlanten.  Sitt  maximum  af  freqvens 

synes  den  hafva  vid  Norges  nordkust,  ehuru  den  icke  ens  här 
uppträder  i  individmassor,  som  på  något  sätt  äro  jemförliga 
med  andra  Laminarieer s. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Finmarken  vid  Maasö,  Gjes- 
va3r,  Mageröns  sydkust,  Öxfjord  och  Talvik,  vanligen  lokal 
och  temligen  sparsam;  vid  Maasö  temligen  ymnig. 

Grönlandshafvet :  Beeren  Eiland,  lokal  och  sparsam  vid 

Spetsbergens  nord-  och  vestkust. 
Hvita  hafvet:  Enligt  Gobi  är  det  antagligen  denna  art,  som 

af  K.  v.  Baer  tagits  vid  Tri-Ostrowa. 
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Baffinsbay:    Grönlands  vestkust  vid  Claus havn. 
Om  de  båda  formernas  utbredning  kan  jag  endast  anföra, 

att  den  Phyllaria  äermatodea,  jag  fann  vid  Norges  nordkust, 

tillhör  f.  typica,  men  f.  ardica  deremot  den  från  Grönlands- 
hafvet  och  Murmanska  hafvet. 

Phyllaria  Lorea  (Bory.)  nob. 
Laminaria  lorea  Bory  in  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  130. 

Ph.  stipite  breviore  vel  longiore,  complanato,  toto  e  cellulis  membrana 

tenui  contexto,  in  laminam  lanceolato-ellipticam,  basi  cuneatam,  usque  80  cm. 
latam  vel  lanceolatam,  angustam  circa  5 — 7  cm.  latam,  tenue  membranaceam, 
e  fusco  lutescentem  sensim  abeunte;  cryptostomatibus  et  in  planta  adulta 
et  juvenili  numerosis,  parum  immersis,  nullo  margine  elevato  circumdatis; 

pilis  numerosioribus,  longe  persistentibus.     Tab.  24  et  25  tig.  5 — 6. 
Syn.     Saccorhiza  dermatodea  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Till.  p.  31;  ex  parte. 

»  »  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  p.  14;  ex  parte; 
Algenv.  Murm.  Meer.  p.  36;  ex  parte. 

Beshrifning  af  arten.  Figuren  1  på  taflan  24  återger  i  natur- 
lig storlek  ett  ungt  exemplar  af  vanligaste  slag.  Vidfästnings- 

organet  utgöres  af  en  nedtryckt  konisk  callus  radicalis,  utan 
spår  till  rhiziner.  Stipes  är  platt,  gulbrun,  genomskinlig,  6  mm. 
lång,  utan  gräns  öfvergående  i  laminan.  Denna  är  jembredt 
lancettlik,  8  mm.  bred  på  midten,  slät,  i  toppen  bärande  ett 
stycke  af  en  äldre  i  upplösning  stadd  lamina.  Dess  nedre 
del  har  samma  färg  som  stipes,,  den  öfriga  delen  är  ljusare 
gulbrun.  Cryptostomata  äro  talrika,  ungefär  15  på  en  yta  af 
20  qvadratmillimeter.  På  toppstycket  saknas  dylika  organ. 
Ännu  yngre  exemplar  än  det  af  bildade  hafva  samma  form 
som  detta,  men  något  färre  cryptostomata.  Jag  har  dock 
äfven  sett  exemplar,  som  hade  större  längd,  men  voro  mycket 

smalare,  nästan  liniära,  1,5 — 2  mm.  breda.  Dessa  hafva  få  eller 
inga  cryptostomata. 

Figuren  2  föreställer  ett  äldre  exemplar  i  naturlig  storlek. 
Fästskifvan  har  hos  detta  några  grofva  rhiziner.  För  öfrigt 

är,  såsom  af  figuren  framgår,  detta  individ  större,  men  i  öfrigt 
likt  det  genom  figuren  1  afbildade.  Andra  exemplar  med 
samma  utbildning  och  af  samma  storlek  som  detta  hafva 
stipes  mycket  längre,  ända  till  25  cm.  lång,  men  smal;  åter 

andra  stipes  endast  ungefär  dubbelt  längre,  men  bredare,  upp- 
till 0,5  cm.  eller  derutöfver  i  bredd.  Det  största  med  säkerhet 

till  denna  art  hänförbara  exemplar,  jag  sett,  är  i  V3  af  natur- 
liga storleken  afbildadt  genom  figuren  3  på  tafl.  24.  Det  har 

stipes    40    cm.    lång,    efter  nästan  hela  sin  längd  platt,  torkad 
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membranös,  genomskinlig,  upptill,  der  den  öfvergår  i  laminan, 
nära  2  cm.  bred.  Laminan  (fragmentarisk)  har  varit  mer  än 

:80  cm.  lång,  på  det  bredaste  stället  30  cm.  bred.  Den  är 

genomskinlig,  ljusbrun,  torkad  nästan  papperstunn,  rikt  för- 
sedd med  långhåriga  cryptostomata.  Alla  exemplar,  jag  sett, 

voro  sterila.  På  ett  var  dock  sorus  under  utveckling.  Af  ven 
detta  har  laminan  närmast  lancettlik,  ungefär  10  cm.  bred  på 
midten.  Stipes  är  20  cm.  lång,  upptill  nära  1  cm.  bred.  Sorus 
har  samma  läge  som  hos  Ph.  dermatoäea. 

För  stipes'  anatomiska  bygnad  har  jag  redogjort  under 
föregående  art.  De  långa  rörformiga  cellerna  hafva  aldrig, 
icke  ens  på  de  allra  största  exemplar,  jag  sett,  väggarna 
tjockare  än  de  tillgränsande  cellerna,  i  följd  hvaraf  de  aldrig 
framträda  tydliga  på  ett  tvärsnitt. 

Hos  alla  individ,  som  nått  åtminstone  den  storlek  som 

■det  genom  figuren  1  återgifna,  äro  cryptostomata  talrika.  De 
bilda  grunda  gropar,  som  aldrig  äro  omgifna  af  någon  upp- 

stående kant.  Håren  äro  talrika  och  sitta  länge  qvar.  De 
afsmalna  starkt  mot  basen  och  hafva,  såsom  vanligt  är  med 

håren  hos  Fucoideerna,  de  nedre  cellerna  korta,  starkt  endo- 
kromhaltiga. 

Lefnadsförliällanden.  Arten  är  sublitoral,  växande  i  ringa 

individantal  på  berg-  och  stenbotten  på  8 — 10  famnars  djup. 
Den  är  endast  funnen  på  öppen  kust.  Unga  exemplar  af  den 
har  jag  funnit  i  rätt  stor  mängd  vid  Spetsbergen  under  augusti 
och  vid  Novaja  Semlja  under  senare  delen  af  juli.  Under 
samma  tid  finnas  dock  äfven  äldre  exemplar.  Ett  exemplar, 

på  hvilket  zoosporangier  voro  under  utbildning,  har  jag  tagit 
i  slutet  af  juli  månad  vid  Spetsbergens  kust. 

Utbredning.  Känd  endast  från  östra  delen  af  Grönlands- 
hafvet  och  östra  delen  af  Murmanska  hafvet.  Ingenstädes  här 

uppträder  den  i  någon  större  grad  af  ymnighet.  Dess  nord- 
ligaste fyndort  är  Fairhaven  vid  Spetsbergens  nordvestkust, 

Lat.  N.  79°  49'. 
Fyndorter:  Grönlandshafvet :  Spetsbergens  vest-  och  nord- 

vestkust vid  Belsound,  Smeerenbergbay  och  Fairhaven,  lokal 
och  temligen  sparsam. 

Murmanska  hafvet:  Novaja  Semljas  vestkust  vid  S.  Gusin- 
noikap,  lokal,  men  temligen  ymnig,  Rogatschewbay,:  lokal  och 
sparsam. 



284  KJELLMAN,   NORRA   ISHAFVETS   ALGFLORA. 

Gen.    Laminaria  (Lam  o  ur.)  J.  G.  A  g. 

Lam.  p.  7;  Lamour.  Ess   p.  40;  char.  mut. 

Laminaria  Solidungula  J.  G.  A  g. 

Spetsb.  Alg.  Bidr.  p.  3. 
Descr.    Laminaria  solidungula  J.  G.  Ag.  Lam.  p.  8. 

Kjellm,  Spetsb.  Thall.  2,  p.  15. 

Fig.  »  »  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Bidr.  t.  1. 
»  »  Kjellm.  1.  c.  t.  1,  fig.  1. 

Syn.    Laminaria  solidungula  J.  G.  Ag.  1.  c;  Grönl.  Alg.  p.  110;  GrönL 
Lam.  och  Fuc.  p.  18. 

•>  »  Kjellm.   1.   c;    Vinteralgv.    p.   64;   Algenv. 
Murm.    Meer.    p.    36;    Kariska   hafvets 

algv.  p.  24. 

LefnadsförhcUlanden.  En  sublitoral  alg,  som  synes  föredraga 
småstensbotten,  men  dock  äfven  uppträder  på  bergbotten. 
Mera  sällan  förekommer  den  med  andra  Laminarieer  och  då 

merendels  i  ringa  mängd.  Oftare  och  ymnigare  är  den  inom 
Lithoderma- formationen.  I  stora  individmassor  finnes  den  dock 

aldrig.  Den  trifves  såväl  på  öppen  som  skyddad  kust,  så  väl 
på  ställen,  der  strömsättningen  är  stark,  som  der  den  är  svag. 
Vid  Sibiriens  kust  börjar  den  utvecklingen  af  en  ny  lamina  i 

slutet  af  mars  eller  början  af  april.  Redan  i  slutet  af  april 
har  den  nya  laminan  nått  en  betydlig  storlek. 

Vid  Spetsbergens  nordkust  infaller  artens  rikligaste  zoo- 
sporbildning  under  januari  månad.  Redan  i  november  träffar 
man  dock  zoosporangiebärande  exemplar  och  ännu  i  februari 
månad  fortgår  zoosporbildningen  lifligt.  Under  senare  delen  af 
vintern  bildas  sorus  af  parafyser  och  tomma  eller  abnormt 
utvecklade  zoosporangier.  Under  sommaren  har  jag  funnit 
endast  sterila  exemplar  så  väl  vid  Spetsbergens  kuster  som 
vid  No  vaja  Semljas  vestkust.  I  Kariska  hafvet  träffade  jag 

individ  med  unga  zoosporangier  i  slutet  af  augusti  och  i  Si- 
biriska Ishafvet  i  midten  af  september. 

Utbredning.  Arten  är  antagligen  cirkumpolär  inom  det 
egentliga  Ishafvet.  Från  Amerikanska  Ishafvet  är  den  dock 

ännu  icke  känd.  I  största  mängd  har  jag  funnit  den  vid  Spets- 
bergens nordvestra  kust.  Här  uppnår  den  också  en  hög  grad 

af  yppighet.  I  södra  delen  af  Sibiriska  Ishafvet  är  den  små- 
växt. Dess  nordligaste  fyndort  är  Mosselbay  vid  Spetsbergens 

nordkust,  Lat.  N.  79°  53'. 
Fyndorter:  Grönlandshafvet :  Spetsbergens  nord-  och  vest- 

kust, lokal,  men  ganska  ymnig. 
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Murmanska  liafvet:  No  vaja  Semljas  vestkust  från  Matotscb- 
kin  Schar  till  Karmakulbay,  lokal  och  temligen  sparsam. 

Kariska  liafvet:  Uddebay  och  Aktiniaviken,  på  båda  ställena 
sparsam. 

Sibiriska  Ishafvet:  Irkaipi  och  Koljutschinön,  temligen 

ymnig. 

Baffinsbay:  Grönlands  vestkust:  Jakobshavn  och  Ritten- 
benk,  sparsam. 

Laminaria  Cuneifolia  J.  G.  A  g. 
Lam.  p.  10. 

Beser .   Laminaria  cuneifolia  J.  G.  Ag.  1.  c.  et  Grönl.  Lam.  och  Fuc.  p.  14. 

Syn.   Laminaria  caperata  Dickie,  Alg.  Nares,  p.  6  (?) 
cuneifolia  J.  G.  Ag.  Grönl.  Alg.  p.  110. 

»  •  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  75  (?). 
»  saccharina  (?)  Ashm.  Alg.  Hayes,  p.  96  (?). 

Croall,    Fl.  Disc.  p.   457  (?).     Cfr.  J.   G.   Ag. 
Grönl.  Lam.  och  Fuc.  p.  14. 

Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  140  (?).    Alg.  Oum- 
berl.  p.  237  (?).     Cfr.  J.  G.  Ag.  1.  c. 

Anmärkning  vid  artbestämningen.  I  östra  delen  af  Sibiriska 
Ishafvet  fans  ymnigt  en  Laminaria,  som  jag  anser  tillhöra  L. 
cuneifolia  J.  G.  A  g.  Till  laminans  form,  färg,  konsistens  och 
anatomiska  bygnad,  sori  form  och  läge  liknar  den  grönländska 
exemplar,  bestämda  af  J.  G.  Agardh.  Från  dessa  afviker 
den  genom,  såsom  det  synes,  mindre  storlek  och  något  längre 
stipes.  Dennes  längd  vexlar  mellan  4  och  15  cm.,  men  öfver- 
stiger  i  de  flesta  fall  ej  10  cm.  På  det  aldra  största  antalet 
af  de  sibiriska  exemplar,  jag  lyckades  erhålla,  var  laminan 

under  ombyte,  h vilket  gör,  att  jag  ej  rätt  känner,  h vilken  stor- 
lek den  når  i  Sibiriska  Ishafvet.  Att  döma  efter  qvarvarande 

rester  af  gamla  laminan  och  de  få  exemplar  med  utbildad  la- 
mina,  jag  sett,  blir  den  dock  icke  här  så  stor  som  vid  Grön- 

lands kuster.  Då  den  nya  laminan  vuxit  ut  något,  har  växten 
med  hänsyn  till  laminan  en  förvillande  likhet  med  L.  solidun- 

yiäa.  Från  andra  Laminaria-^Ytor  synes  mig  L.  cuneifolia  vara 
en  väl  differentierad  art.  Från  den  vanliga  Ishafsarten,  L. 
Agarähii,  är  den  skild  derigenom,  att  den  i  laminan  har  slem- 

lakuner, h vilka  saknas  hos  L.  Agardhii.  Med  L.  saccharina 
kan  den  svårligen  förvexlas.     Dess  utseende  är  ett  helt  annat. 

Att  utreda  dess  synonymi  är  för  tillfället  omöjligt.  Dock 
synes  man  mig  kunna  antaga,  att  den  L.  saccharina  och  L.  ca- 

perata, hvilken  uppgifves  för  Baffinsbay,  är  denna  art  och  icke 
L.  saccharina  eller  L.  caperata,  så  som  dessa  numera  måste  be- 
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gränsas.  Dereniot  torde  den  från  Hvita  hafvet  nppgifna  L. 
cuneifolia  snarare  vara  att  hänföra  till  L.  Agardhii  än  till  den 

så  af  J.  G.  Agardh  benämnda  arten,  l  och  den  för  Amerikan- 
ska Ishafvet  nppgifna  L.  saccharina  kunna,  anses  vara  L.  longi- 

cruris. 

Lefnadsförhållanden.  Vid  Sibiriens  nordkust  växte  denna 

art  vid  öppen  kust  inom  det  sublitorala  området  på  2 — 5  fam- 

nars djup  på  sten-  och  grusbotten.  Den  var  här  sällskaplig. 
Alla  från  i  slutet  af  april  till  början  af  juli  erhållna  exemplar 

voro  stadda  i  ombyte  af  lamina.  Den  nya  laminans  utveck- 

ling synes  inträda  i  början  af  april.  På  den  qvarsittande- 
delen  af  den  gamla  laminan  fans  hos  några  i  slutet  af  april 
samlade  exemplar  en  sorus  med  zoosporförancle  sporangier. 
Exemplar  från  Grönland,  som  antagligen  samlats  i  augusti, 
äro  rikt  zoosporangiebärande. 

Utbredning.  I  Ishafvet  är  växten  känd  från  Baffmsbay  och 

östra  delen  af  Sibiriska  Ishafvet.  Gobi  uppger  den  också  för 
Hvita  hafvet.  Dess  nordligaste  säkra  fyndort  är  Jakobshavn 

vid  Grönlands  vestkust,  Lat.  N.  69°  15'. 
Fyndorter:  Hvita  hafvet  (?).  Jfr  Gobi  Algenfl.  Weiss.  Meer. 

och  hvad  ofvan  sagts. 

Sibiriska  Ishafvet:  Irkaipi,  Koljutschinön,  Pitlekaj  och 
kusten  öster  härom,  allmän  och  ymnig. 

Baffinsbay :  Cumberland  Sound  (?),  Grönlands  vestkust  vid 
Jakobshavn.  Skulle  den  växt,  hvilken  Croall,  Dickie  och 

Ashmead  benämna  L.  saccharina,  tillhöra  denna  art,  är  den 

antagligen  allmän  och  ymnig  längs  hela  Grönlands  vestkust 

upp  i  Smiths  Souncl. 

Laminaria  Saccharina  (L.)  Lamour. 

Ess.  p.  42.     Facus  saccharinus  L.  Spec.  Plant, 

f.  linearis  J.  G.  A  g. 
Lam.  p.  12. 

Descr.   Laminaria  saccharina  a  linearis  J-  G.  Ag.  1.  c. 
»  »  f.  prima  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  132. 

f.  oblonga  J.  G.  A  g. 
Lam.  p.  12. 

Descr.    Laminaria  saccharina  b  oblonga  J.  G.  Ag.  1.  c. 

1  Gobi  har  godhetsfullt  sändt  mig  till  undersökning  ett  fragmentariskt 
exemplar  af  den  växt  från  Hvita  hafvet,  hvilken  han  benämnt  L.  cuneifoliaj 
Detta  synes  mig  kunna  hänföras  till  L.  Agardhii,  ehuru  det  är  ytterligt 

svårt  att  fälla  ett  bestämdt  utslag.  Jag  har  emellertid  förgäfves  sökt  laku- 
ner i  laminan. 
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f.  granäifolia  nob. 

f.  plantse  adultse  stipite  elongato,  15 — 70  cm.  longo.  digiti  minoris  cras- 
situdine;  lamiha  obscure  olivacea,  subopaca,  lineari-lanceolata.  basi  late 

cuneata,  125 — 280  cm.  longa,  25—70  cm.  lata,  media  parte  zoosporangifera 
circa  1  mm.  crassa,  dense  bullata,  at  non  rugosa,  disco  lineari  sublsevi,  mar- 
gine  angustiore,  undulato;  lacunis  muciferis  in  stipite  nullis  in  lamiha 

magnis,  distinctis,  at  parcis;  soro  vittam  elongatam,  circa  10  cm.  latam  in 
parte  media  et  superiore  laminse  formante. 

f.  latissima  nob. 

f.  stipite  prselongo  usque  tripedali,  digiti  crassitudinem  attingente;  la- 
mina  plantse  junioris  sublineari,  basi  ovata,  plantse  adultse  late  elliptica,  basi 

ovato-cordata,  75  cm.  lata,  coriaceo-membranacea,  olivacea.  subpellucida,  parte 
media  1 — 2  mm,  crassa,  scrobiculata  vel  rugoso-bullata,  margine  amplo  tenui 
undulato;  lacunis  muciferis  in  stipite  nullis,  in  lamina  magnis,  distinctis  at 
parcis;  soro  vittam  elongatam  in  parte  media  et  superiore  laminse  formante. 

Syn.    Fucus  saccharinus  Gunn.  Fl.  Norv.  1,  p.  52. 

»  >  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  493;  excl.  syn.  sec.  Sommerf. 

Suppl.  p.  183. 
Laminaria  caperata  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  32. 

^>  saccharina  J.  G.  Ag.  Enum. 
»  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.^343. 
»  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  32. 

»  »  var.  septemtrionalis  Eostaf.  in  Gobi,  AlgenfL 
Weiss.  Meer.  p.  78. 

Ulva  longissima  Gunn.  1.  c.  2,  p.  128,  t.  7. 

*     maxima  (?)      »  »      »    »    127    »    » 

Anmärkning  vid  formbegränsningen.  Den  växt,  h vilken  jag 
hänfört  till  f.  linearis  J.  G.  A  g.,  har  stipes  längre  i  förhållande 
till  laminans  bredd,  än  i  formens  diagnos  uppgifves.  Hos 
somliga  exemplar  är  stipes  ända  till  45  cm.  lång  och  ända 
till  5  gånger  längre  än  laminans  största  bredd.  Laminan  är 
också  hos  exemplar  från  Finmarkskusten  ofta  mera  lancettlik, 
än  den  synes  hafva  varit  på  de  exemplar,  som  legat  till  grund 
för  J.  G.  Agardhs  beskrifning.  Formen  är  lätt  igenkänd  på 
den  smala,  tjocka,  läderartade,  rugösa,  föga  eller  icke  alls 
vågiga  laminan  och  den  jemförelsevis  långa  stipes.  I  laminan 

finnas  tydliga,  stora,  ehuru  glesa  lacunre  muciferse.  Från  syd- 
liga Norge  har  jag  sett  individ,  på  hvilka  J.  G.  Agardhs  be- 

skrifning af  f.  linearis  bättre  passar  in.  Dock  finnas  äfven  här 
individ,  som  stå  nära  eller  äro  identiska  med  polarformen. 

L.  saccharina  f.  oUonga  har  jag  sällan  funnit  i  polarhafvet. 
Den  är  här  mindre  och  har  i  allmänhet  längre  stipes  än  söder 
ut.  Rugae  äro  talrika,  tydliga,  omslutande  rundade  fält.  Äfven 

denna  form  har  stora,  tydliga  och  temligen  talrika  lakuner  i 
laminan. 
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L.  saccharina  f.  grandifolia  påminner  mycket  om  den  hög- 
arktiska L.  Agardhii.  I  storlek  och  de  särskilda  delarnas  di- 

mensioner kommer  den  nära  denna.  Från  den  skiljer  den 

sig  genom  mörkare  färg,  laminans  mindre  genomskinlighet, 
mindre  starka  vågighet,  större  tjocklek  särskildt  i  midtelfältet 
och  mellanfältets  tydliga  gropighet.  Dessutom  är  den  skarpt 
skild  från  denna  genom  i  laminan  förekommande  tydliga, 
stora  lacunee  muciferse.  Från  andra  former  af  L.  saccharina 

afviker  den  genom  sina  betydligt  större  dimensioner,  i  synner- 

het stipes'  stora  längd,  genom  frånvaron  af  rugse,  som  ersättas 
af  djupa,  stora  gropar,  genom  mindre  fasthet  och  klarare  färg- 

ton.    Följande  mått  ange  dess  storleksförhållanden: 

Växtens  totallängd. Stipes'  längd. 
Laminans  längd. Största  bredd. 

310       70       240    

   50 
307       57       250   

   66 
285       35  .    250    ........ 

   56 
241    

....  31       210    
   50 236       26       210    

   51 
220       25       195    

   52 
216       16         200      

   48 
183       55       128    

   28 
Äfven  i  struktur  skiljer  sig  denna  form  från  de  förut  om- 

nämnda formerna  genom  mycket  vidare  och  tunnväggigare 
element.  Särskildt  gäller  detta  kollenkymet  och  det  närmast 
utanför  detta  liggande  parenkymet  i  stipes  och  parenkymet  i 

laminan.  Stipes'  centrallager  är  -bildadt  af  glesare  liggande 
celler  med  mera  svalda  membraner. 

Groparna  på  laminan  äro  än  mycket  talrika  än  fåtaliga. 
På  ett  exemplar  har  jag  funnit  några  få  rugse  på  laminans 
midteldel. 

På  laminan  äro  tre  fält  urskiljbara:  ett  midtelfält,  som  är 
slätt  eller  nästan  slätt,  ett  mellanfält,  starkt  gropigt  och  ett 
kantfält,  som  är  tunt,  vågigt,  föga  gropigt. 

L.  saccharina  f.  latissima.  Denna  form  är  icke,  såsom  nian 

torde  vara  böjd  att  antaga,  ett  åldersstadium  af  föregående. 

Af  båda  har  jag  sett  unga  exemplar,  hvilka  hafva  de  äldre 

exemplarens  laminaform  tydligt  utpräglad.  Några  tydliga  öfver- 
gångsformer  mellan  dem  har  jag  icke  sett,  men  de  likna  hvar- 
andra  i  så  många  afseenden,  att  de  antagligen  äro  mindre  starkt 
differentierade  former  af  samma  art.  Om  nu  denna  verkligen 

är  L.  saccharina  eller  en  från  denna  skild  art  vill  jag  tills- 
vidare lemna  oafgjordt.     Liksom  f.  grandifolia  motsvarar  och  i 
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norden  ersätter  den  sydliga  L.  saccharina  f.  membranacea,  så 

s}Tnes  mig  f.  latissima  kunna  betraktas  såsom  en  nordlig  korre- 
sponderande form  till  en  i  Bohuslän  förekommande  L.  saccha- 

rina, utmärkt  genom  kort  stipes,  tunn,  nästan  membränös  la- 
mina,  som  är  jembred,  med  rundad  bas  och  saknar  rugse. 

Från  f.  grandifolia  är  den  skild  nästan  uteslutande  genom 

laminans  form.  Hos  yngre  exemplar  är  laminan  nästan  jem- 
bred, med  äggrund  bas  eller  utdraget  jembredt  äggformig.  Med 

åldern  tilltar  den  betydligt  i  bredd,  blir  bredt  elliptisk,  med 
äggrundt  hjertlik  eller  rent  hjertlik  bas.  Ytan  är  än  nästan  slät, 
än  mer  eller  mindre  tätt  gropig.  Ett  exemplar  har  jag  sett,  som 
hade  låga  rugee.  Till  struktur  öfverensstämmer  den  mycket 
nära  med  föregående  och  visar  samma  afvikelser  som  denna 
från  f.  linearis  och  f.  oUonga.  I  laminan  äro  lacunse  muciferse 
stundom  sparsamma,  stundom  talrika,  alltid  stora  och  till 
större  eller  mindre  del  af  sin  omkrets  begränsade  af  celler, 

som  äro  mindre  och  af  annan  form  än  de  öfriga  parenkym- 
cellerna.  Den  påminner  ännu  mer  än  f.  grandifolia  om  L. 
Agardhii.  Från  denna  är  den  emellertid  skild  genom  samma 
karakterer  som  f.  grandifolia.  Det  är  denna  form,  som  Kleen 
identifierat  med  L.  Agardhii  (L.  caperata)  och  möjligen  är  det 
densamma,  som  Gunnerus  kallat  Ulva  maxima. 

Lefnadsförhållanden,  I  polarhafvet  är  L.  saccharina  än  lito- 
ral,  än  sublitoral.  Vid  ebbgränsen  tillsammans  med  L.  digitata 
växer  f.  linearis.  Formen  oblonga  förekommer  än  längre  ned, 

än  högre  upp  än  denna,  De  båda  andra  formerna  har  jag 

träffat  endast  på  den  sublitorala  regionens  nedre  del,  på  15 — 
20  famnars  djup.  Arten  föredrar  bergbotten,  men  förekommer 
också  rikt  utvecklad  på  småstensbotten.  Den  finnes  såväl  i 

yttre  hafsbandet  och  föröfrigt  på  öppen  kust  som  på  skyddade 
ställen  och  i  det  inre  af  djupa  fjordar.  Den  växer  sällskaplig. 

Jag  har  endast  varit  i  tillfälle  att  vid  polarhafvets  kust  under- 
söka arten  under  juli,  augusti  och  början  af  september  månad. 

Under  denna  tid  voro  f.  linearis  och  f.  oblonga  sterila,  de  båda 
andra  deremot  försedda  med  zoosporangier. 

Utbredning.  I  polarhafvet  har  jag  sjelf  träffat  denna  art 

endast  vid  Norges  ,  kust  och  håller  före,  att  med  undantag  af 
L.  saccharina  var.  septemtrionalis,  som  Rosta finski  uppger  sig 

hafva  sett  från  Hvita  hafvet,  all  den  L.  saccharina,  som  upp- 
gifvits  för  Ishafvet,  är  att  hänföra  till  andra  arter  än  denna. 
Sitt  maximum  af  freqvens  når  den  vid  Norges  nordkust.  Dess 

nordligaste  fyndort  är  Gjesvter,  ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:    Norska    polarhafvet:    Nordlanden,    allmän    och 

Bd  III.  19 
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ymnig,  Tromsö  amt  vid  Tromsö,  Renö  och  Karlsö,  allmän  och 
ymnig,  Finmarken  vid  Maasö,  Gjesvrer,  Magerösundet.  Öxfjord 
och  Tal  vik. 

Hvita  hafvet:   Jfr  G  o  bi,  anf.  st. 
Af  de  anförda  formerna  synes  f.  oblonga  vara  allmännast 

söder  om  Tromsö;  f.  linearis  växte  ymnigt  vid  Gjesvser;  f. 

grandifolia  var  ymnig  vid  Maasö  och  Gjesveer;  f.  latissima  ym- 
nig vid  Talvik  i  Altenfjord,  mera  sparsam  vid  Maasö  och 

i  sundet  söder  om  Magerön. 

Laminaria  Longicruris  De  la  Pyl. 
Procl.  Terre  neuve  p.  177. 

Descr.    Laminaria  longicruris  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  135. 

Fig.  *  De  la  Pyl.  L  c.  t.  9,  fig.  A  et  B. 
Harv.  Phyc.  Brit.  t.  339. 

Exsicc.  »  Farl.  Eat.  and  Ands.  Alg.  Amer.  N:o  117. 

Syn.    Laminaria   longicruris  J.   G.    Ag.    Grönl.    Lam.    och   Fuc.    p.    15; 
Grönl.  Alg.  p.  110. 

»  Ashm.  Alg.  Hayes,  p.  96.  * 
»  *  Br.own,  Fl.  Disc.  p.  457. 

»  Dickie,  Alg.  Cumberi.  p.  237 ;  Alg.  SutherL 
1,  p.  141;  Alg.  Nares,  p.  6. 

Laminaria  saccharina  Dickie,  Alg.  Walker,  p.  86 ;  Alg.  Sutherl.  2, 

p.  191  (?J. 

Anmärkning  vid  arten.  Jag  kan  ingalunda  dela  G  o  bis 
öfvertygelse,  att  »die  Art  Lam.  longicruris  ganz  zu  streichen 
ist,  und  die  unter  diesem  Namen  verstandenen  Formen  zu  der 

Laminaria  caperata  J.  Ag.  zugezählt  werden  miissen».  Till 
en  sådan  öfvertygelse  säger  sig  denne  algolog  hafva  blifvit 
bragt  deraf,  att  i  petersburgska  universitetets  botaniska  musei 
herbarium  finnas  tvänne  i  norden  af  Postels  samlade  Alaria- 

exemplar  (båda  benämnda  A.  esculenta),  h vilka,  i  öfrigt  lika, 
skilja  sig  derigenom,  att  på  det  ena  kostan  är  uppblåst,  ledad. 
Dessa  båda  exemplar  betraktar  nu  Gobi  såsom  tillhörande 
samma  art  och  ser  häri  ett  bevis  för  att  kostans  eller,  hvad 

som  är  det  samma,  stipes'  ihålighet  ej  kan  tillmätas  något  som 
helst  värde  såsom  specifik  karakter,  och  drar  häraf  den  ofvan 
anförda  slutsatsen,  att  L.  longicruris  måste  strykas  »weil  man 

im  entgegensetzten  Falle  die  erwähnte  Orgyia  mit  einer  ton- 

nenartig-gegliederten  Rippe  dann  ebenfalls  als  eine  besondere 
Art  ansehen  musste;>.     Det  är,  så  vidt  jag  kan  finna,  ett  exem- 

1  Antagligen  är  den  L.  phyllitis,  som  af  Ashmead  uppgifves  före- 
komma i  Smith  Sound,  unga  exemplar  af  denna  art.  Jfr  Ashm.  Alg.  Hayes, 

p.  96. 
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plar  af  den  af  alla  algologer  såsom  art  erkända  A.  fistidosa, 
som  i  det  nämnda  herbariet  kommit  att  få  bära  namnet  A. 

esculenta.  Jag  har  sjelf  i  Beringshafvet  sett  en  stor  mängd 
exemplar  i  olika  åldrar  af  A.  fistidosa  och  härvid  bibragts  den 
bestämda  öfvertygelsen,  att,  vill  man  icke  erkänna  den  såsom 
en  från  A.  esculenta  och  andra  Alarior  skild  art,  då  måste  allt 

tal  om  arter  bland  Laminarieer  och  alger  öfver  hufvud  tystna. 
Jag  är  dock  fullkomligt  förvissad  om,  att,  om  Gobi  finge 
göra  noggrannare  bekantskap  med  A.  fistulosa,  som  är  en  af 
hafvets  största,  praktfullaste  växtformer,  skulle  hans  omdöme 

blifva  ett  helt  annat.  Det  synes  vara  ett  litet,  illa,  konser- 

verad t  herbarie-exemplar,  som  vilseledt  hans  eljest  så  klara 
och  säkra  uppfattning  (Jfr  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  sid. 
76  och  78). 

Från  L.  caperata  (L.  Agardhii)  är  L.  longicruris  skild  utom 

genom  stipes'  ihålighet  och  många  andra  karakterer  också  der- 
igenom,  att  stipes  hos  den  förra  saknar  lacunse  muciferse,  under 
det  en  tät  krets  sådana  finnes  hos  L.  longicruris.  Le  Jolis 

synes  eget  nog  icke  hafva  observerat  detta.  Han  för  åtmin- 
stone L.  longicruris  till  den  grupp  af  Laminarier,  som  karak- 

teriseras »canales  muciferi  in  stipite  nulli,  sub  epidermide 

autem  frondis  numeroei,  parvi»  (Le  Jol.  Exam.  p.  589 — 590). 
Lefnadsförhållanden.  Några  bestämda  meddelanden  om  ar- 
tens lefnadssätt  i  polarhafvet  äger  jag  icke  att  tillgå.  Antag- 
ligen växer  den  liksom  andra  Laminarieer  sällskaplig  inom 

den  sublitorala  regionen  på  berg-  och  stenbotten. 
Utbredning.  Växten  finnes  med  säkerhet  i  Baffinsbay  och 

går  här  högt  mot  norden.  Enligt  Ashmead  skall  den  före- 
komma ännu  i  Smith  Sound  mellan  Lat.  N.  78°  och  82°.  Afven 

af  expeditionen  under  Nares  anträffades  den  här  norr  om  78°. 
Antagligen  finnes  den  också  i  Amerikanska  Ishafvet.  Vid 
Grönlands  vestkust  synes  den  vara  mycket  ymnig. 

Fyndorter:  Amerikanska  Ishafvet.  Jag  har  antagit,  att  det 
är  denna  växt,  som  under  namn  L.  saccharina,  uppgifves  vara 

tagen  vid  Port  Kennedy  och  i  Assistancebay. 

Baffinsbay:  Cumberland  Sound,  Grönlands  vestkust,  all- 

män (enligt  J.  G.  Ag.  Grönl.  Alg.  p.  110),  Godhavn,  Melville- 
bay,  Whale  Sound,  Kap  Saumarez,  Smith  Sound  norr  om 
78:de  breddgraden. 

Laminakia  Agardhii  Kjellm. 
Spetsb.  Thall.  2,  p.  18. 

Descr.    Laminaria  caperata  J.  G.  Ag.  Lam.  p.  13. 
»  Agardhii  Kjellm.  1.  e. 
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Fig.    Laminaria  Agardhii  Kjellm.  1.  c.  t.  1,  fig.  2—3. 

Syn.   Fucus  saccharinus  Pall.  Reise,  3,  p.  34. 
»  »  Scoresby,  Account  1,  p.  132. 

Laminaria  Agardhii  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  p.  18;  Algenv.  Murm. 
Meer.  p.  37;  Kariska  hafvets  algv.  p.  24. 

>  caperata    J.    G.    Ag.   Spetsb.    Alg.   Bidr.   p.    5  et   11; 
Till.  p.  28. 

>  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  76. 
»                   »         Kjellm.  Vinteralgv.  p.  64. 

»  longicruris  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  2;  Bidr.  p.  11; 
»  ohhiura  Lindbl.  Bot.  Not.  p.  157. 

>  phyllitis  Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  73  (?). 
Post.  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II  (?). 

>  Zeller,  Zweite  d.  Polarf.  p.  84(?). 

»  saccharina  (?)  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  2;  Bidr. 

p.  11. 
»  »  Eaton,  List,  p.  44. 

Post.  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II  (?) 

»  i  Schrenk,  Ural.  Reise,  p.  546. 
»  *  Wittr.  in  Heugl.  Reise,  p.  284. 

Ulva  latissima  Martin,  Met.  Observ.  p.  313. x 

Anmärkning  vid  arten.  Till  den  beskrifning,  J.  G.  Agardh 

och  jag  sjelf  lenmat  af  denna  art,  anser  jag  mig  nu  böra  till- 
lägga,  att  den  med  hänsyn  till  laminans  bygnad  afviker  från 
L.  saccharina,  från  hvilken  den  i  vissa  former  är  mycket  svår 

att  på  yttre  karakterer  skilja.  Jag  har  undersökt  en  mängd 
exemplar  från  olika  lokaler,  från  olika  årstider  och  i  olika 

utvecklingsstadier,  men  har  icke  kunnat  finna  några  slem- 
lakuner i  laminan.  Jag  anser  mig  derför  kunna  påstå,  att  hos 

den  växt,  hvilken  J.  G.  Agardh  kallat  L.  caperata,  hvilket 

namn  jag  på  uppgifna  grunder  trott  mig  böra  ersätta  med  L. 
Agardhii,  laminan  antingen  saknar  slemlakuner  eller  att,  om 

sådana  finnas,  de  äro  mycket  svåra  att  upptäcka  och  åtmin- 
stone till  läge,  form  och  storlek  afvika  från  de  så  benämnda 

organen  hos  nordisk  L.  saccharina.  Dock  torde  jag  härvid 

böra  påpeka,  att  Le  Jolis,  som  gjort  Laminarieernas  struktur 

till  föremål  för  -grundliga  undersökningar,  uppger,  att  lacunae 
muciferge  (»canales  muciferi»)  i  laminan  hos  L.  saccharina  äro 

mycket  små  —  »tres  petits»  — ,  att  »leur  extreme  petitesse 
par  rapport  aux  enormes  cellules  irréguliéres  qui  constituent 
le  tissu  de  la  fronde,  les  rend  tres  difficiles  a  apercevoir» 

(Le  Jol.  Exam.,  sid.  548),  hvilket  ingalunda  stämmer  med  resul- 
taten af  mina  undersökningar  af  nordisk  L.  saccharina.  Hos 

all  den  L.  saccharina    från    våra    kuster,    som   jag    undersökt, 

1  Arten  är  dessutom  omnämnd  från  Spetsbergen  af  Mårtens,  som  be- 
skrifver   och  afbildar  den.    Se  Mårtens,  Voyage  Spitzb.  p.  79,  tan.  J,  fig.  C. 
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har  jag  funnit  dessa  håligheter  stora,  mycket  tydliga  och  ofta 
till  större  eller  mindre  del  af  sin  omkrets  begränsade  af  celler, 

hvilka  till  form  och  storlek  äro  olika  de  öfriga  parenkymcel- 
lerna  i  laminan;  (tafl.  25,  fig.  7).  Detta  synes  antyda,  att  L. 
saccharina  vid  våra  kuster  icke  är  densamma  som  den  så  be- 

nämnda från  norra  Frankrikes  kust.  I  afseende  på  den  med- 
delade synonymilistan  må  anmärkas,  att  den  i  vissa  fall  grun- 

dar sig  på  blott  och  bart  förmodanden.  Utan  tillgång  till 
originalexemplar  är  det  omöjligt  att  fastställa,  hvad  de  olika 
auktorerna  förstå  med  sina  olika  Laminarior.  Jag  hoppas  dock, 
att  jag  i  allmänhet  träffat  det  ratta.  Är  så  fallet,  växer  L. 

saccharina  i  dess  nutida  begränsning  icke  i  det  egentliga  Is- 
h  af  vet. 

Lefnadsförhåltanden.  Ar  sublitoral,  växande  på  2 — 10  fam- 
nars djup.  Liksom  flertalet  andra  Laminarior  föredrar  den 

bergbotten  och  lefver  sällskaplig.  Den  uppträder  såväl  på 

öppen  som  skyddad  kust.  I  Mosselbay  vid  Spetsbergens  nord- 
kust funnos  under  vintern  såväl  unga  som  äldre  exemplar, 

från  mikroskopiskt  små  till  fullt  utvecklade.  I  synnerhet  under 
december  månad  voro  groddplantor  talrika.  Vid  Spetsbergens 

kust  bär  arten  mogna  zoosporangier  så  väl  under  vintern,  no- 
vember, december,  januari,  februari  och  mars  som  under  som- 
maren. Rikligast  är  dock  zoosporbildningen  under  juli  och 

augusti.  Äfven  vid  vestkusten  af  Novaja  Semlja  och  Wai- 
gatsch  har  jag  funnit  den  med  zoosporangier  under  juli  och 

augusti.  Vid  Spetsbergens  kuster  synes  lamina-ombytet  för- 
siggå under  maj  och  juni. 

Utbredning.  Arten  är  med  säkerhet  känd  endast  från  spets- 
bergsprovinsen i  det  arktiska  florområdet.  I  den  sibiriska 

provinsen  ersattes  den  af  L.  cuneifolia,  i  den  amerikanska  af 
L.  longicruris  och  i  det  atlantiska  området  af  L.  saccharina.  I 
största  individmängden  och  yppigast  utvecklad  är  den  funnen 

vid  Spetsbergens  kuster.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Spetsber- 

gens Nordkap,  Lat.  N.  80°  31'. 
Fyndorter:  Grönlandshafvet :  Grönlands  ostkust  vid  Sabine- 

ön(?),  Spetsbergens  kuster,  allmän  och  ymnig,  Beeren  Eiland. 

Murmansha  hafvet:  vestkusten  af  Novaja  Semlja  och  Wai- 
gatsch,  allmän  och  ymnig. 

Hvita  hafvet:  antagligen  ymnig. 
Kariska  hafvet:  Uddebay  vid  Novaja  Semljas  ostkust,  Kap 

Palander  och  Aktiniaviken,  temligen  ymnig,  Kap  Tscheljuskin, 

sparsam. 



294  KJELLMAN,  NORRAISHAFVETSALGFLORA. 

Laminaria  Atrofulva  J.  G.  Ag. 
Grönl.  Lam.  och  Fuc.  p.  16. 

Descr.  Laminaria  atrofulva  J.  G.  Ag.  1.  c. 

Syn.  Laminaria  atrofulva  J.  G.  Ag.  Grönl.  Alg.  p.  110. 

Tillägg  till  artbesJcrifningen.  Jag  håller  denna  af  J.  G. 

'Agardh,  anf.  st.,  utförligt  beskrifna  växt  för  att  vara  en  af  polar- 
hafvets  mest  utmärkta  Laminaria-a,TteT.  Till  auktors  beskrifning 
anser  jag  mig  böra  lägga,  att  denna  art  i  likhet  med  de  närmast 
följande  har  laminans  midtellager  kompakt,  skarpt  begränsadt 

från  mellanlagret.  Detta  senare  är  bildadt  af  medelstora  — 
större  än  hos  L.  digitala,  något  mindre  än  hos  L.  Clustoni  — 
kantiga  eller  rundadt  kantiga,  tunnväggiga  celler.  Hos  ingen 

Laminaria  hån  Ishafvet  har  jag  funnit  laminan  så  rik  på  slem- 
lakuner som  hos  denna  och  hos  ingen  äro  de  så  små  och  ligga 

så  nära  under  ytan.  J.  G.  Agardh  nämner  intet  om  dessa 

organs  förekomst  i  stipes.  På  de  exemplar,  jag  undersökt,  fin- 
nas sådana  dock  äfven  i  stipes,  äro  här  liksom  i  laminan  små 

och  belägna  strax  under  kortikallagret. 

LefnadsfÖrhållanden.  Härom  är  intet  närmare  kändt.  En- 
ligt J.  G.  Agardh  voro  exemplar,  som  Berggren  insamlade 

vid  Sukkertoppen  på  Grönlands  vestkust,  zoosporangiebärande. 
Den  expedition,  i  hvilken  Berggren  tog  del,  uppehöll  sig  vid 
Sukkertoppen  under  tiden  från  21  september  till  21  oktober. 

Alltså  under  början  af  hösten  har  arten  utvecklade  zoospo- 
rangier  vid  Grönlands  vestkust. 

Utbredning.     Känd  endast  från  Baffmsbay. 
Fyndort:  Grönlands  vestkust  vid  Sukkertoppen. 

Laminaria  Fissilis  J.  G.  Ag. 
Lam.  p.  18. 

Beser.    Laminaria  fissilis  J.  G.  Ag.  1.  c. 
»  »  Spetsb.  Alg.  Till.  p.  28. 

Sy?i.  Laminaria  fissilis  Kjellm.  Algen  v.  Murm.  Meer.  p.  40 

Anmärkning  vid  arten.  Så  vidt  jag  kunnat  finna  efter  un- 
dersökning af  ett  fåtal  exemplar,  af  hvilka  alla  voro  unga, 

är  denna  växt  att  anse  såsom  en  sjelfständig  art.  Från  Lami- 
naria digitala  skiljer  den  sig  derigenom,  att  laminans  indian- 

lager är  bildadt  af  stora,  rundadt  kantiga,  tunnväggiga  celler 
och  skarpt  afsatt  från  det  täta  midtellagret.  Häri  sluter  den 
sig  till  L.  nigripes,  men  från  denna  visar  den  sig  skild  derpå, 
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att  stipes  saknar  slemlakuner.  I  laminan  äro  dessa  organ 
mindre  och  otydligare  än  hos  L.  nigripes. 

Lefnadsförhållanden.  De  få  exemplar,  jag  sjelf  funnit  af 
denna  art,  växte  i  det  inre  af  grunda  fjordar  på  grusbotten, 
tillsammans  med  andra  Laminarieer.  I  de  algsamlingar,  som 

af  1868  års  svenska  sommarexpedition  gjordes  vid  Spetsber- 
gen, funnos  enligt  J.  G.  Agardh  zoosporangiebärande  exem- 

plar af  arten. 
Utforedning.  Känd  från  östra  delen  af  Grönlandshafvet 

och  Murmanska  hafvet.  Nordligaste  fyndorten  är  Spetsber- 
gens kust. 

Fyndorter:  Grönlandshafvet:  Spetsbergens  kust. 
Murmanska  hafvet:  sällsynt  vid  Karmakulbay  och  vid  N. 

Gusinnoi  Kap  på  Novaja  Sernljas  vestkust. 

Laminaeia  Xigmpes  J.  G.  Ag. 
Spetsb.  Alg.  Till.  p.  29. 

Descr.    Laminaria  nigripes  J.  G.  Ag.  1.  c. 
»  »  »  Grönl.  Larn.  och  Fuc.  p.  17. 

Fig.  »  »         Tab.  n östra  25,  flg.  8—10. 

f.   reniformis  nob. 

f.  lamina  reniformi,  in  lacinias  numerosas  usque  ad  basirn  digitato- 
fissa;  lacunis  muciferis  stipitis  numerosissimis  in  orbem  regularem  infra  stra- 
tum  corticale  dispositis. 

a.  longipes  nob. 

f.  stipite  longiore  usque  IVa — 2  pedali.  infra  apicem  complanato ;  laci- 
niis  laniinae  numerosis,  sat  latis.     Forma  a  J.  G.  Agardhio  descripta. 

t3.   brevipes  nob. 

f.  stipite  brevi,  2 — 6  pollicari;  laciniis  numerosissimis,  angustis. 

f.  dblonga  nob. 

f.  lamina  late  oblonga,  basi  s?epe  obliqua,  integra  vel  in  lacinias  latas, 
pauciores  plus  minus  profunde  fissa. 

a.  compressa  nob. 

f.  stipite  longiore  usque  tripedali,  superne  compresso,  saepe  infra  apicem 

valde  complanato;  lacunis  muciferis  stipitis  irregulariter  infra  stratum  cor- 
ticale dispositis,  paucioribus,  magnis. 

j3.  subteres  nob. 

f.  stipite  breviore,  subterete;  lacunis  stipitis  minoribus,  numerosis  infra 
stratum  corticale  in  orbem  fere  regularem  dispositis. 
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Syn.  Lammaria  digitata  f.  latifolia  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  p.  26. 
»  >         forma  Kjellm.  1.  c.  p.  26—27. 

>        f.  typica  (vera)  Kjellm.  Algenv.  Murm.  Meer.  p. 
38  et  Kariska  hafvets  algv.  p.  25;  ex  parte.  l 

»  »        Kjellm.  Vinteralgv.  p.  64;  ex  parte. 

Anmärkning  vid  arten.  I  de  samlingar  af  Ishafsalger,  som 

jag  haft  tillfälle  att  genomgå.,  finnes  från  olika  delar  af  Ishaf- 
vet  en  Laminaria  af  digitata-gruppen,  hvilken  jag  fornt  för- 

blandat med  L.  flexicaulis  Le  Jol.  och  upptagit  under  namn 
L.  digitata.  J.  G.  Agardh  har  skilt  den  från  L.  digitata  och 
beskrifvit  den  såsom  L.  nigripes.  Genom  en  mera  ingående 
anatomisk  undersökning  af  en  större  mängd  Laminarior  från 
olika  trakter  har  jag  på  senare  tid  vunnit  den  öfvertygelsen, 

att  inom  denna  alggrupp  laminans  struktur  och  när-  eller 
frånvaron  af  slemlakuner  i  bålens  olika  delar  bör  tillmätas 

större  betydelse,  än  jag  förut  antog,  stödjande  mig  på  J.  G. 
Agardh s  auktoritet.  I  följd  häraf  måste  jag  också  erkänna 

L*  nigripes  såsom  en  väl  differentierad  art.  Habituelt  liknar 
den  nära  L.  digitata  (L.  flexicaulis  Le  Jol.)  och  äger  en  lik- 

artad serie  af  former  som  denna,  men  med  hänsyn  till  struk- 
tur sluter  den  sig  mera  till  L.  Clustoni  Le  Jol.  Liksom 

denna  har  den  slemlakuner  i  stipes,  laminans  midtellager  myc- 
ket tätt,  skarpt  afsatt  från  mellanlagret  och  detta  senare  bil- 

dadt  af  stora,  tunnväggiga  celler.  Häri  visar  clen  sig  tydligt 
skild  från  L.  digitata.  Från  L.  Clustoni  Le  Jol.  åter  afviker 
den  bestämdt  cleri,  att  i  stipes  icke  något  barklager  utbildas, 
hvilket  har  till  följd,  att  stipes  har  samma  jemna,  glatta  yta 
som  hos  L.  digitata,  och  deri,  att  slemlakunerna  i  laminan 
äro  glest  spridda  i  ytterdelen  af  mellanlagret,  små  och  icke, 
såsom  de  stora  nära  midtellagret  liggande  lakunerna  hos  L. 
Clustoni,  omgifna  af  egendomligt  formade  små  celler.  Med 
hänsyn  till  lakunernas  form,  storlek  och  läge  liknar  alltså  L. 
nigripes  mera  L.  digitata  än  L.  Clustoni. 

Såsom  af  den  ofvan  gifna  formförteckningen  framgår,  är 
växten  med  hänsyn  till  yttre  habituela  kar  akter  er  ganska 
vexlande.  Olikheten  häri  är  hos  olika  exemplar  så  stor,  att 
det  kan  ifrågasättas,  om  icke  under  L.  nigripes,  såsom  jag  här 
uppfattat  den,  flera  arter  inbegripas.  Då  jag  emellertid  icke 
funnit  någon  konstant  olikhet  i  anatomiskt  hänseende,  har  jag 

1  Till  denna  art  eller  till  L.  atrofulva  är  enligt  J.  G.  Agardhs  förmo- 
dan den  af  Brown  i  Fl.  Disc.  under  namn  L.  digitata  omnämnda,  vid  Grön- 

lands vestkust  funna  Laminarian  att  hänföra.  Jfr  J.  G.  Ag.  Grönl.  Lam. 
och  Fuc.  sid.  18. 
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ansett  riktigast  att  betrakta  de  förekommande  olikheterna  så- 
som form-  och  ej  såsom  artskilnader. 
Ett  närmare  angifvande  af  dessa  olikheter  torde  här  vara 

på  sin  plats. 

Rhizinema  ntgå  i  basifugala,  alternerande,  temligen  regel- 
bundna kransar.  De  äro  än  långa  och  fina,  än  korta  och 

grofva. 
Stipes  är  alltid  slät,  böjlig,  torkad  svart  eller  svartbrun, 

aldrig  märkbart  tjockare  vid  basen  än  vid  spetsen.  Än  är 
den  nästan  jemntjock  och  i  så  fall  nästan  trind,  än  tjockare 

vid  spetsen  och  då  upptill  mer  eller  mindre  starkt  samman- 
tryckt, efter  sin  längsta  diameter  ända  till  2,5  cm.  i  genom- 

skärning. Den  är  än  kort,  omkring  tumslång,  än  längre,  hos 

större  exemplar  uppnående  en  längd  af  2 — 3  fot. 
Laminan  är  af  två  skilda  formtyper.  Antingen  är  den 

till  omkretsen  njurlik,  klufven  ända  till  basen  i  starkt  från- 
stående  flikar,  som  stundom  äro  mycket  talrika,  upprepadt 

flikiga  och  1 — 2  cm.  breda,  stundom  färre,  3 — 4  cm.  breda; 

eller  ock  är  den  bredt  aflång  och  i  detta  fall  än  odelad,  lik- 
nande laminan  hos  L.  digitata  f.  integrifolia,  än  klufven  i  ett 

mindre  antal  breda,  samstående  flikar,  hvilka  äro  åtskilda  ända 

till  laminans  bas.  Begge  dessa  lamina-former  kunna  vara  kom- 
binerade med  kort,  nästan  trind,  eller  lång,  mer  eller  mindre 

plattad  stipes.  Med  hänsyn  till  struktur  visar  laminan  nä- 
stan ingen,  stipes  något  större  vexling,  särskildt  beträffande 

slemlakunerna,  Dessa  äro  nämligen  hos  vissa  exemplar  myc- 
ket talrika,  på  tvärsnittet  bildande  en  tät,  regelbunden  krets 

strax  under  kortikallagret,  hos  andra  individ  åter  färre  och 

på  samma  gång  större,  mindre  regelbundet  anordnade  och  be- 

lägna något  djupare  in  i  stipes'  mellanlager. 
Sortis  utbildas  vid  laminans  bas,  der  den  utgör  ett  samman- 

hängande bälte,  som  sträcker  sig  fullständigt  eller  i  det  allra 
närmaste  ned  till  laminans  nedre  kant.  Hos  exemplar,  stadda 

i  lamina-skifte,  har  jag  sett  sorus  utbredd  bandlikt  i  öfver- 
gångszonen  mellan  den  gamla  och  den  nya  laminan. 

Lefnadsförhållanäen.  Förekommer  sublitoralt,  tillsammans 

med  andra  Laminarieer  på  berg-  och  stenbotten,  på  5— 15  fam- 
nars djup.  Den  växer  både  på  öppen  oeh  skyddad  kust.  Exem- 
plar stadda  i  lamina-skifte  har  jag  samlat  vid  Spetsbergen 

i  juli  och  september,  exemplar  med  zoosporangier  i  juli  (f. 
reniformis)  och  slutet  af  augusti  samt  under  september  och 
december  månader  (f.  oblonga).  Under  vintern  fann  jag  vid 

Spetsbergens    nordkust    en    Laminaria  af  digitata-gruppen  för- 
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sedd  med  zoosporangier  den  9:de  och  16:de  januari  (rikligt), 

2:dra,  8:de,  14:de  februari  samt  5:te  mars.  Då  jag  i  mina  an- 
teckningar kallat  denna  växt  L.  digitata,  vet  jag  ej  med  sä- 

kerhet, hvilken  art  den  då  zoosporbärande  växten  tillhörde, 

men  förmodar,  att  det  var  L.  nigripes,  af  hvilken 'jag  äger  i 
mina  samlingar  flera  exemplar,  tagna  i  Mosselbay.  Dessa  till- 

snöra alla  f.  oblonga.  Möjligt  är  derför,  att  de  olika  formernas 
zoosporbildning  infaller  på  olika  tider  vid  Spetsbergens  kust, 
för  f.  reniformis  under  våren  och  försommaren,  för  f.  oblonga 
under  hösten  och  vintern.  Från  Tschuktschlandets  nordkust 

äger  jag  ett  exemplar,  taget  i  maj  månad,  tillhörande  f.  reni- 
formis, som  är  rikt  zoosporangiebärande  och  från  No  vaja  Seml- 

jas  vestkust  ett  exemplar  af  f.  oblonga,  med  mogna  zoospo- 
rangier, taget  i  juli  månad. 

Utbredning.  Arten  är  antagligen  cirkumpolär  inom  det  egent- 
liga Ishafvet.  I  största  individmängden  och  yppigast  har  jag 

funnit  den  vid  Spetsbergens  nordkust.  Dess  nordligaste  fyndort 

är  -Treurenbergbay  vid  Spetsbergens  nordkust  Lat.  N.  79°  56'. 
Fyndorter:  Grönlandshafvet :  Spetsbergens  vest-  och  nord- 

kust i  Smeerenbergbay,  Fairhaven,  Mosselbay  och  Treuren- 
bergbay  (f.  reniformis  och  f.  oblonga). 

Murmanska  hafvet:  No  vaja  Semljas  vestkust  i  Karmakulbay 
(f.  reniformis). 

Kariska  hafvet:  Uddeba}7  (f.  reniformis). 
Sibiriska  Ishafvet:  Tschuktschlandets  nordkust,  några  mil 

öster  om  Vegas  öfvervintringsplats  (f.  reniformis). 
Baffinsbay:  Grönlands  vestkust  enligt  J.  G.  Agardh  (Grönl. 

Lam.  och  Fuc.  sid.  18,  under  L.  afrofidva). 

Laminaria  Clustoni  Edm. 

Fl.  Shetl.  p.  54,  sec.  Le  Jol.  Exam.  p.  577. 

f.  typica  Foslie. 
Laminaria  digitata  f.  typica  Foslie,  Digitata-Lam.  p.  15. 

Beser.    Laminaria  Clustoni  Le  Jol.  1.  c. 

Fig.        Laminaria  digitata  Harv.  Phyc.  Brit,  t'.  223. 

f.  longifolia  Foslie. 
1.  c.  p.  19. 

Descr.    Laminaria  digitata  f.  longifolia  Foslie.  1.  c. 

Syn.  Fucus  digitatus  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  492;  ex  parte. 
>       hyperboreus  Gunn.  Fl.  Norv.  1,  p.  34,  t,  3;  saltem  ex  parte 

sec.  Foslie,  1.  c.  p.  11. 
Laminaria  digitata  Foslie,  1.  c.  p.  14. 
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Lefnadsförhållanden.  Jag  har  sjelf  aldrig  träffat  denna  art 
i  polarhafvet.  Enligt  Foslie,  som  ägnat  sig  åt  utredningen  af 

de  nordiska  Laminaria-foTmema  af  digitata-gruppen,  växer  den 
undantagsvis  inom  litoralregionen,  enligt  regeln  sällskaplig  på 
den  sublitorala  regionen,  på  de  ställen,  som  äro  utsatta  för 
hafvet,  eller  på  sådana  mera  skyddade  delar  af  kusten,  der 
stark  ström  går.  I  det  inre  af  fjordar  och  instängda  vikar 
saknas  den.  Kraftigast  utvecklad  är  den  på  sådana  trakter, 

der  vågsvallet  är  starkt.  Den  har  sitt  tillhåll  på  2 — 8  fam- 
nars djup,  på  jemn,  ej  starkt  sluttande  bergbotten  eller  sand- 

botten med  större  klippblock.  När  den  i  polarhafvet  bär  re- 
produktionsorgan, är  ej  kändt. 

Utbredning.    I  polarhafvet  endast  känd  från  Norges  nordkust. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  allmän  och  ymnig  i  Nord- 
landen  och  Finmarken  på  öppen  kust.  Af  de  båda  formerna 

är  f.  typica  den  vanligaste;  f.  Jongifolia  är  endast  funnen  upp- 
kastad på  stranden  vid  Berlevaag  i  Ostfinmarken.  Jfr  för  öf- 

jigt  Foslie,  anf.  st. 

Laminama  Digitata  (L.)  Lam  o  ur. 

Ess.  p.  42.    Fucus  digitatus  L.  Mänt.  p.  134. 

f.  genuina  Le  Jol. 

Laminaria  flexicaulis  a  genuina  Le  Jol.  Exam.  p.  580. 

Descr.    Laminaria  flexicaulis  f.  genuina  Foslie,  Digitata-Lam.  p.  20;  excl.  syn. 

f.  valida  Foslie. 

Descr.    Laminaria  flexicaulis  f.  valida  Foslie,  1.  c. 

f.  latUaciniata  Foslie. 

Descr.    Laminaria  flexicaulis  f.  latilaciniata  Foslie,  1.  c. 

f.  ensifolia  Le  Jol. 
Laminaria  flexicaulis  d.  ensifolia  Le  Jol.  1.  c. 

Descr.    Laminaria  flexicaulis  f.  ensifolia  Foslie,  1.  c.  p.  22. 

f.  cucullata  Le  Jol. 

Laminaria  flexicaulis  /  cucullata  Le  Jol.  1.  c. 

Descr.    Laminaria  cucullata  f.  typica  Foslie,  1.  c.  p.  24. 

f.  ovata  Le  Jol. 

Descr.    Laminaria  flexicaulis  /5  ovata  Le  Jol.  1.  c. 

JExsicc.  Laminaria  digitata  b.  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  1G7. 

f.  complanata  Kjellm. 
Kariska  hafvets  alg  v.  p.  26. 
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Descr.  et  Fig.    Laminaria   digitata  f.  complanata  Kjellm.  1.  c.  et  t.  1  et  Al- 
genv.  Murm.  Meer.  p.  38. 

Syn.  Fucus  digitatus  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  492;  ex  parte. 
Laminaria  cucullata  Foslie,  Digitata-Lam.  p.  24. 

digitata  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  344. 
J.    G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  2;  Bidr.  p.  11; 

Till.  p.  28. 
Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  141.  (?) 
Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  76. 

»         Kjellm.    Vinteralgv.  p.  64;  Spetsb.    Thall.    2,  p. 

25;  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  38;  Kariska  haf- 
vets  algv.  p.  25;  ubique  ex  parte. 

*  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  33;  ex  parte;  excl.  f.  ste- 
nophylla. 

»  Lindbl.  Bot.  Not.  p.  57 ;  ex  parte.  (?) 
Post,  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II.  (?) 
Schrenk,  Ural.  Reise,  p.  546;  ex  parte.  (?) 

»  »         Schiibeler,  in  Heugl.  Reise,  p.  317. 
Sommerf.  Spitsb.  Fl.  p.  232.  (?) 
Zeller,  Zweite  d.  Polarf.  p.  8ö.(?) 

flexicaulis   Foslie,   1.  c.  p.  19;  excl.  L.  digitata  var.  ste- 
nophylla  Harv. 

Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  73. 

Anmärkning  vid  arten.  Sedan  jag  under  sista  tiden  haft 
tillfälle  att  undersöka  en  betydligare  mängd  Laminaria  digitata 

auct.  från  olika  delar  af  Skandinaviens  kust,  måste  jagobetin- 
gadt  erkänna,  att  här  finnas  åtminstone  tvänne  väl  och  lätt 
skilda  arter,  nämligen  dels  den,  hvilken  skandinaviska  algologer 

varit  vana  att  kalla  L.  digitata,  som  är  den  allmännaste,  lät- 
tast åtkomliga,  och  dels  den,  hvilken  Le  Jolis  beskrifvit  un- 
der namn  L.  Glustoni  Den  förra  är  delvis  identisk  med  den, 

hvilken  nämnde  författare  benämnt  L.  flexicaulis,  hvilken  dock 
äfven  innefattar  Harveys  L.  digitata  var.  stenoplujlla,  hvilken 

jag  på  skäl,  som  sedermera  skola  anföras,  anser  mig  tillsvidare 
böra  anse  såsom  en  skild  art.  L.  Glustoni  har  först  på  sista 
tiden  genom  J.  E.  Årescjiougs  omfattande  undersökningar 
blifvit  med  säkerhet  känd  såsom  en  skandinavisk  art.  Sedan 

han  genom  enskilda  meddelanden  väckt  uppmärksamheten 

på  den,  har  den  blifvit  funnen  vid  flera  olika  delar  af  Skan- 
dinaviens kust,  på  åtskilliga  ställen  t.  o.  m.  ymnigt.  Vid 

Sveriges  vestra  kust  är  den  dock  vida  sällsyntare  än  den 
art,  som  hittills  gått  under  namnet  L.  digitata,  ett  namn,  som 

jag  anser  mig  kunna  för  denna  art  bibehålla,  men  åt  den  an- 
dra arten  gifva  det  namn,  den  fick,  då  den  först  såsom  särskild 

art  bestämdt  urskildes,  L.  Glustoni.  Att,  såsom  Foslie  före- 
slagit, ersätta  namnet  L.  Glustoni  med  L.  digitata  och  omdöpa 

den    växt,    som    af    skandinaviska    senare    aleoloser   —   J.  G. 
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Agardh,  J.  E.  Areschoug  o.  a.  —  kallats  L.  digitala,  till  L. 
flexicaulis,  kan  knappast  anses  berättigadt  dermed,  att  tidigare 
författare  under  L.  digitata  beskrifvit  och  anfört  L.  Clnstoni  L  e 
Jol.  Det  är  väl  temligen  antagligt,  att  dessa  kallat  eller 

åtminstone  skulle  hafva  kallat  äfven  L.  flexicaidis  £'6v  L.  digitata, 
och  att  med  bestämdhet  för  närvarande  afgöra,  om  Linné 
med  sitt  namn  Fncus  digitatus  förstått  båda  de  ifrågavarande 
algerna  eller  blott  endera  och  i  så  fall  h vilkendera,  torde 

knappast  nu  vara  möjligt.  Det  af  Foslie  föreslagna  namn- 
bytet skulle  knappast  leda  till  något  annat  än  till  större  oreda 

i  nomenklaturen  och  denna  är  redan  nog  intrasslad. 

Le  Jo  Ii  s1  förfarande  att  införa  namnet  flexicaulis  kan  näppe- 
ligen anses  berättigadt.  Att  helt  och  hållet  förkasta  Linnés 

namn  L.  digitata  är  enligt  de  faststälda  lagarna  för  namngif- 
ningen  icke  tillåtet  och  hade  härvid  så  mycket  mindre  bort 
göras,  som  Edmonston  bibehöll  detta  namn  för  den  växt,, 
hvilken  Le  Jolis  anser  identisk  med  sin  L.  flexicaulis,  under 

det  han  för  den  ur  den  gamla  L.  digitata  utbrutna  arten  an- 
vände det  af  Le  Jolis  upptagna  namnet  L.  Clustoni. 

Enligt  min  uppfattning  har  Edmonston  förfarit  fullkom- 
ligt lagenligt  och  följdriktigt,  äfven  om  det  kommer  att  visa 

sig,  att  den  växt,  han  benämnde  L.  digitata,  också  måste  ut- 
brytas såsom   särskild   art  från  kollektivarten  L.  digitata  auct. 

Att  jag  till  L.  digitata  fört  både  L.  flexicaulis  och  L.  cu- 
cullata  Foslie,  har  sin  grund  deri,  att  jag  i  förra  delen  af 
detta  arbete,  som  redan  var  tryckt,  då  Foslies  uppsats  blef 

mig  tillgänglig,  på  Le  Jolis'  och  J.  E.  Areschougs  aukto- 
ritet antagit  de  med  detta  namn  åsyftade  Laminariorna  såsom 

former  af  L.  digitata.  Mitt  åtgörande  innebär  sålunda  alldeles 
icke,  att  jag  anser  den  af  Foslie  företagna  uppdelningen  af 
L.  digitata  (L.  flexicaulis)  i  två  skilda  arter  såsom  oberättigad. 

De  af  Foslie  urskilda  formerna  har  jag  ansett  mig  böra  upp- 
taga. Dock  synes  det  mig  kunna  ifrågasättas,  om  f.  valida  verkli- 

gen är  en  särskild  form  och  icke  endast  ett  åldersstadium  af  f. 

genuina.  Möjligt  är  dock,  att  så  ej  är  fallet.  Den  form  af  L.  digi- 
tata, som  jag  beskrifvit  under  namn  f.  complanata,  synes  mig  lika 

väl  förtjena  att  särskildt  framhållas  som  de  öfriga.  Äldre  större 

exemplar  få  genom  sin  upptill  starkt  plattade,  mycket  breda 

stipes  ett  från  öfriga  former  mycket  afvikande    utseende. * 

1  Att  jag  dock  aldrig  velat  tillmäta  denna  form  någon  högre  grad  af 
sjelfständighet,  såsom  Gobi  synes  antaga,  framgår  af  min  beskrifning  af  for- 

men. Jfr  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  sid.  39  och  Kjellm.  Kariska  hafvets 
algv.  sid.  27,  Algenv.  Murm.  Meer.  sid.  77. 
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Arten  är,  såsom  redan  nämnts,  skarpt  skild  från  L.  Cluston i 

och  öfriga  förut  anförda  Lamin aria- arter  af  digitata-gruppen. 
I  afseende  på  slemlakunerna  må  anmärkas,  att  dessas  mängd 
och  storlek  är  underkastad  rätt  betydlig  vexling.  I  allmänhet 
äro  de  mindre  och  fåtaligare  på  exemplar  från  högre  än  från 

lägre  breddgrader.  På  exemplar  från  Spetsbergen  äro  de  stun- 
dom ytterst  få  och  mycket  svåra  att  skilja  från  de  tillgrän- 
sande cellerna,  på  exemplar  från  Norges  nordkust  åter  ej  säl- 

lan mycket  talrika  och  stundom  mycket  stora  i  förhållande  till 

storleken  af  mellanlagrets  celler.  I  så  fall  ligga  de  än  när- 
mare kortikallagret,  än  längre  in  i  mellanlagret  och  äro  i 

senare  fallet  ofta  till  stor  del  af  sin  omkrets  omgifna  af  celler, 

h  vilka  till  storlek  och  form  afvika  från  de  öfriga  cellerna  i  la- 
minans mellanlager. 

Lefnadsförhållanden.  Arten  är  i  allmänhet  i  polarhafvet 
sublitoral,  men  stiger  i  Norska  polarhafvet  äfven  upp  i  den 
litorala  regionen,  då  växande  i  klipphålor.  I  större  ymnighet 
och  fullt  utvecklad  träffas  den  dock  först  vid  eller  strax  un- 

der ebblinien  och  går  härifrån  ned  till  omkring  10  famnars 
djup.  I  största  och  tätast  slutna  individmassan  finnes  den 
dock  på  den  sublitorala  regionens  öfre  del.  I  det  egentliga 
Ishafvet  tillhör  den  det  sublitorala  områdets  mellersta  och 

nedre  del  och  går  aldrig  upp  till  ebbgränsen. 
Sin  kraftigaste  utbildning  når  den  på  fast  bergbotten,  men 

förekommer  också  på  småstensbotten.  Enligt  Foslie  trifves 
den  på  botten  med  stark  lutning  och  der  kolonier  af  Mytilus 
eclulis  finnas.  Arten  är  sällskaplig  och  träffas  såväl  på  öppen 
som  skyddad  kust,  t.  o.  m.  i  det  inre  af  djupa  fjordar.  Vid 

Spetsbergen  bär  den  zoosporangier  med  säkerhet  under  som- 
marmånaderna (Jfr  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Till.  sid.  30,  under  X. 

nigripes).  Huruvida  den  utbildar  dylika  organ  äfven  under 

vintertiden,  kan  jag  ej  afgöra,  emedan  jag  i  mina  antecknin- 
gar sammanblandat  denna  art  med  L.  nigripes.  Vid  Finmar- 
ken och  Novaja  Semlja  har  jag  funnit  endast  sterila  exem- 

plar. Utbredning.  I  polarhafvet  synes  arten  vara  inskränkt  till 
den  atlantiska  provinsen  och  spetsbergsprovinsen.  I  östra 
delen  af  Kariska  hafvet  och  i  Sibiriska  Ishafvet  såg  jag  den 

ingenstädes.  Från  Amerikanska  Ishafvet  är  den  icke  uppgif- 
ven  och  uppgifterna  om  dess  förekomst  i  Baffinsbay  äro  osäkra; 

(Jfr  J.  G.  Ag.  Grönl.  Lam.  och  Fuc.  sid.  11  och  18).  Sitt  maxi- 
mum af  freqvens  når  den  vid  Norges  nordkust.  Dess  nord- 

ligaste fyndort  är  Spetsbergens  Nordkap,  Lat.  N.  80°  31'. 
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Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  Tromsö  amt 
t.  ex.  vid  Tromsö  och  Karlsö;  Finmarken:  Maasö,  Gjesvaer, 
Oxfjord,  Talvik  o.   s.  v.  allestädes  allmän  och  ymnig. 

Grönlandsliafvet :  Grönlands  ostknst  vid  Sabine-ön(?),  Bee- 
ren  Eiland,  Spetsbergens  kuster,  på  senare  stället  allmän  och 
flerestädes  ymnig. 

Murmanska  hafvet:  allmän  och  flerestädes  ymnig  vid  vest- 
kusten  af  Novaja  Semlja  och  Waigatsch;  Jugor  Schar. 

Hvita  hafvet:  allmän  och  ymnig. 
KarisJca  hafvet:  Novaja  Semljas  ostkust  vid  Uddebay. 
Baffinsbay:  Grönlands  vestkust  vid  Godhavn  och  Whale 

Sound  (?). 

Af  de  anförda  formerna  är  f.  complanata  känd  från  No- 
vaja  Semljas  kuster.  Här  liksom  vid  Spetsbergens  kuster 
förekom  dels  en  form,  som  synes  mig  stå  närmast  f.  valida,  dels 
f.  ensifolia  och  f.  ovata.  Om  formernas  utbredning  vid  Norges 
nordkust  hänvisas  till  Foslies  ofvan  citerade  arbete. 

L  aminaria  Stenophylla  Har  v.  (J.  G.  A  g.) 
Lam.  p.  18.    Laminaria  digitata  var.  stenophylla  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  338. 

Descr.    Laminaria  stenophylla  J.  G.  Ag.  1.  c. 
Fig.        Laminaria  digitata  var.  stenophylla  Harv.  1.  c. 

Syn.  Laminaria  digitata  var.  stenophylla  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  33. 

Anmärkning  vid  arten.  På  anfördt  ställe  har  J.  G.  A  gärd  h 
kraftigt  framhållit  denna  Laminarias  arträtt  och  angifvit  dess 

olikhet  med  den  vid  Sveriges  och  sydvestra  Norges  kust  före- 
kommande L.  digitata.  De  af  honom  anförda  skälen  synas  mig, 

redan  de,  väl  berättiga  en  sådan  uppfattning.  Emellertid  har 
genom  undersökningarna  på  sista  tiden  ett  förhållande  blifvit 
lagdt  i  dagen,  som  synes  mig  häntyda  på,  att  den  vid  Skotland 
och  Irland  växande  Laminaria,  hvars  artskilnad  från  L.  Clitstoni 
redan  Cl u ston  framhållit  och  hvilken  Harvey  upptagit  såsom 
en  f.  stenophylla  af  L.  digitata,  icke  är  identisk  med  hvarken  L. 
Clitstoni  eller  den  art,  som  i  senare  svenska  algologiska  arbeten 
gått  under  namn  L.  digitata.  C  lus  ton  har  nämligen  angifvit, 
att  denna  Laminaria  icke  i  likhet  med  L.  Clitstoni  regelbundet 

byter    lamiria    »but   the   great  distinction  in  this  part   is, 

that  the  Cuvy»  (=  L.  Clitstoni)  »annually  throws  off  the  old 

leaf  and  acquires  a  new  one,  while  this  has  never  been  ob- 
served  in  the  Tangle»  (L.  stenophylla).  Att  denna  Clu stons 

^uppgift  stöder  sig  på  genomförda,  under  hela  året  igenom  full- 
följda   undersökningar,  har  man,  så  vidt  jag  kan  finna,  ingen 
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rättighet  att  draga  i  tvifvel.  Af  J.  E.  Areschougs  under- 

sökningar har  dock  visat  sig  —  enligt  mig  gifna  muntliga 
meddelanden  —  att  den  skandinaviska  L.  digitala  skiftar  lamina 
periodiskt  på  samma  sätt  som  L.  Clustoni  och  att  vid  lamina- 
fällningen  gränsen  mellan  den  unga  och  den  gamla  laminan 

v  är  lika  skarpt  utmärkt  som  hos  denna  art.  Samma  iakttagelse 

har  också  Foslie  gjort  och  meddelat  i  sitt  arbete,  Digitata-Lam. 
sid.  6.  Han  anger  också,  att  hos  L.  digitala  finnas  fullt  så  tyd- 

liga s.  k.  årsringar  som  hos  L.  Clustoni,  hvilket  bekräftar  mina 

iakttagelser  rörande  L.  digitata  f.  complanata.  Jfr  Kjellm.  Ka- 
riska  hafvets  Algv.  tafl.  1,  fig.  14.  Enligt  Le  Jolis  skola  så- 

dana icke  finnas  hos  L.  flexicaulis,  som  skulle  vara  identisk 

med  L.  digitata  var.  stenophylla  Har  v.  —  Det  vill  häraf  synas 
mig,  som  skulle  af  den  gamla  kollektivarten  L.  digitata,  sådan 

den  uppträder  vid  norra  Europas,  d.  v.  s.  Frankrikes,  Eng- 
lands och  Skandinaviens  kuster,  återstå,  sedan  L.  Clustoni  blifvit 

frånskild,  icke  en  utan  tvänne  arter,  den  ena  flerårig,  regel- 
bundet årligen  fällande  sin  lamina  på  samma  sätt  som  L. 

Clustoni  och  med  koncentriska  förtjockningslager  i  stipes  lik- 
som denna,  och  den  andra,  möjligen  såsom  Le  Jolis  förmodar, 

tvåårig,  hastigt  tillväxande,  hvars  stipes  »ne  présente  pas 

d'anneaux  concentriques»  och  hvars  lamina  »se  développe 
d'une  maniére  continue  et  indéfinie,  et  pour  ce  motif  peut 
atteindre  de  grandes  dimensions» ;  den  förra  =  den  art,  som  J.  G. 
A  g  a  r  d  h  och  J.  E.  A  r  e  s  c  h  o  u  g  kallat  L.  digitata,  den  senare  = 
L.  digitata  Edm.,  L.  digitata  var.  stenophylla  Ha, ty.,  L.  stenophylla 
J.  G.  A  g.  Det  är  möjligen  den  förra  af  dessa  arter,  L.  digitata 
J.  G.  A  g.,  Aresch.,  på  h  vilken  Le  Jolis,  anf.  st.  sid.  553, 

syftar,  då  han  säger:  »Cependant  on  trouve  quelquefois  dans 
le  Lam.  flexicaulis  un  état  de  vegetation  qui  le  rapproche  du 
Lam.  Clustoni.  Alors  un  certain  arrét  a  eu  lieu  dans  la  croissance 

de  la  plante  et  un  léger  rétrécissement  s^st  manifesté  dans 

une  partie  de  la  fronde  ....  c'est  dans  ce  cas  encore  que  Ton 
remarque  dans  le  stipe  du  Lam.  flexicaidis  des  traces  d'anneaux 
colorés  .  .  .  .»  I  så  fall  skulle  alltså  L.  flexicaidis  Le  Jol.  in- 

begripa icke  blott  L.  stenophylla  J.  G.  A  g.  utan  äfven  L.  digi- 
tala J.  G.  A  g.,  Aresch. 

En  annan  fråga  att  besvara  blir  den,  om  denna  L.  steno- 
phylla verkligen  finnes  i  polarhafvet.  Jag  har  sjelf  icke  sett 

något  exemplar  af  den  härifrån,  utan  stöder  dess  upptagande 
bland  polarhafvets  alger  på  Kl eens  uppgift,  att  han  funnit  den 

i  Nordlanden.  Jag  hade  så  mycket  mindre  skäl  att  betvifla,» 
att  den  verkligen  förekommer   här,   som  arten  synbarligen  är 
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nordlig  och  J.  G.  A  gärd  b  uppger,  att  han  samlat  den  vid 
Trondhjem.  Huruvida  dock  icke  Kleen  under  L.  digitata 

var.  stenophylla  äfven  förstått  unga,  i  klipphålor  växande  exem- 
plar af  L.  digitata  med  kilformig  bas,  måste  jag  lemna  oaf- 

gjordt.  Sjelf  har  jag  i  Nordlanden  tagit  exemplar,  som  med 
häns}m  till  laminans  form  påminna  om  Harveys  figur  af  L. 
stenophylla,  men  otvifvelaktigt  äro  unga  exemplar  af  L.  digitata. 

Lefnadsförhållanden.  Skall  enligt  Kleen  förekomma  så 
väl  i  lägsta  vattenmärket  som  i  klipphålor  inom  litoralregionen. 

Utbredning.     Uppgifven  för  Norska  polarhafvet. 
Fyndort:    Nordlanden,  allmän  och  ymnig  enligt  Kleen. 

Gen.    Chorda  (Stackh.)  Lam  o  ur. 

Ess.  p.  46;  Stackh.  Ner.  Brit.  p.  XVI;  ex  parte. 

Chorda  Filum  (L.)  Stackh. 
1.  c.  Fucus  filum  L.  Spec.  Pl.  p.  1162. 

f.  typica. 
Beser.     Chorda  filum  Aresch.  Obs.  Phyc.  3,  p.  13. 

Fig.  »  »       Harv.  Phyc.  Brit.  t,  107. 
Exsicc.        »  »      Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  92. 

f.  subtomentosa  Aresch. 

Obs.  Phyc.  3,  p.  13. 

Descr.    Chorda  filum  /?  subtomentosa  Aresch.  1.  c. 

Exsicc.        »  »      var.  tomentosa  Aresch.   Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  168. 

f.  crassipes  nob. 

f.  thallo  20 — 40  cm.  alto,  diametro  1 — 2  mm.,  flavescenti-olivaceo,  apicem 

versus  valde,  at  basim  versus  obsolete  attenuato,  parte  basali  partem  apica- 
lem  crassitudine  multo  superante.     Tab.  26,  fig.  16. 

Syn.    Chorda  filum  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  365  et  1.  c. 
»         .   »       J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Till.  p.  28;  Grönl.  Alg.  p.  110. 

»       Croall,  Fl.  Disc.  p.  457. 

»  »       Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  74. 
»       Harv.  Fl.  West.  Esk.  p.  49. 

»  »       Kjellm.    Spetsb.    Thall.    2,    p.    27;    Algenv.    Murm. 
Meer.  p.  41. 

Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  34. 

Post.  et  Eupr.  111.  Alg.  p.  II. 

Fucus  filum  Gunn.  Fl.  Norv.  2,  p.  10. 

s  »      Scoresby,  Account.  1,  p.  132. 

>      Wg.  Fl.  Lapp.  p.  505. 

Scytosiphon  filum  J.  G:  Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  2;  Bidr.  p.  11. 
Bd  III.  20 
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Anmärkning  vid  f.  crassipes.  Från  typisk  Chorda  filum  skiljer 

sig  denna  form  habituelt  ganska  mycket.  Den  afsmalnar 
nämligen  föga  märkbart  mot  callus  och  är  d erfor  strax  ofvan 
denna  högst  betydligt  tjockare  än  vid  spetsen  och  nästan  lika 

tjock  som  vid  midten,  under  det  thallus  hos  den  typiska  for- 
men afsmalnar  nästan  lika  starkt  mot  basen  som  mot  spetsen. 

Den  är  mindre  och  dess  färg  är  ljusare  och  klarare  än  hos 

vanlig  Ch.  filum.  Med  hänsyn  till  den  inre  bygnaden  sluter 
den  sig  dock  mycket  nära  denna.  Några  hårbildningar  har 

jag  icke  hos  den  iakttagit.  Den  är  en,  djupvattensform,  hvil- 
ket  torde  förklara  dels  dess  ljusare  färg  dels  frånvaron  af  hår. 

Lefnadsförhållanden.  I  det  egentliga  Ishafvet  är  arten  all- 
tid sublitoral,  inom  Norska  polarhafvet  vanligen  sublitoral, 

ehuru  den  här  äfven  finnes  i  klipphålor  inom  litoralregionen. 
Vanligen  uppträder  den  på  ringa  djup  på  grusbotten,  helst 

då  gruset  utgöres  af  söndersmulade  Lithothamnier,  1 — 3  famnar 
under  ebbmärket.  Formen  crassipes  har  jag  upphemtat  från 

den  sublitorala  regionens  nedre  del,  från  15 — 20  famnars  djup. 
Växten  är  sällskaplig  och  trifves  både  på  öppen  och  skyddad 
kust.  I  klipphålor  har  den  visserligen  det  typiska  utseendet, 

men  är  på  sådana  ställen  alltid  lågväxt,  1 — 2  fot  lång.  På 
djupare  vatten  uppnår  hufvudformen  ännu  i  Finmarken  en 

betydlig  längd,  ända  till  21l2  meter.  Vid  Norges  nordkust  bär 
hufvudformen  zoosporangier  i  augusti  månad.  Vid  Spetsber- 

gens nordkust  har  jag  af  f.  subtomentosa  samlat  exemplar  med 
zoosporangier  under  utveckling  under  augusti  månad  och  vid 
Novaja  Semljas  vestkust  exemplar  med  mogna  zoosporangier 
under  september. 

Utbredning.  Arten  synes  hafva  en  vidsträckt  utbredning  i 
polarhafvet,  men  uppträder  endast  vid  Norges  kust  i  större 

individmängd.  Dess  freqvensmaximum  faller  söder  om  polar- 
hafvet. Från  Kariska  hafvet  och  Sibiriska  Ishafvet  är  den 

icke  känd.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Fairhaven  vid  Spets- 

bergens nordvestkust,  Lat.  N.  79°  49'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och 

ymnig,  Tromsö  amt,  allmän  och  ymnig  kring  staden  Tromsö, 

Finmarken  vid  Maasö,  Gjesvser,  Öxfjord,  Tal  vik,  temligen  all- 
män och  ymnig. 

Grönlandshafvet :    Spetsbergens  vestkust,  lokal,  sällsynt. 
Murmanska  hafvet :  Ryska  Lappmarkskusten,  Novaja  Semljas 

vestkust,  lokal,  sällsynt. 
Hvita  hafvet:    temligen  sällsynt. 

Amerikanska  Ishafvet:  Nordkusten  af  Vest-Eskimåernas  land. 
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Baffinsbay:  Grönlands  vestkust:  Tessarmiut,  Unartok,  Neu- 
herrnhut,  Godthaab,  Kapiselik,  Godhavn,  Sakkak  och  Wai- 
gatsch  Strait. 

Hufvudformen  är  känd  från  Norges  nordkust  och  Grön- 
lands vestkust,  f.  crassipes  från  Norges  nordkust  (Maasö).  Vid 

Spetsbergen  och  No  vaja  Semlja  har  jag  funnit  en  form,  som 
står  närmast  f.  subtomentosa. 

Chorda  Tomentosa  Lyngb. 
Hydr.  Dan.  p.  74. 

Descr.     Ohörda  tomentosa  Aresch.  Obs.  Phyc.  3,  p.  14. 
Eig.  »  *  Lyngb.  1.  c.  t.  19,  fig.  A. 
Exsicc.         »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  93. 

Lefnadsforhållanden.  Beträffande  dessa  hänvisas  till  Aresch. 
Obs.  Phyc.  anf.  st. 

Fyndort.  Skall  enligt  Areschoug  vara  funnen  i  Norska 

polarhafvet  i  Ostfinmarken  i  Engelsvigen. 

Fam.   Encoelieae   (Kiitz.) 

Phyc.  gener.  p.  336;  lim.  mut. 

Gen.   Stilophora  J.  G.  A  g. 

Nov.  p.  16. 

Stilophora  LYNaBYEi  J.  G.  Ag. 
Symb.  1,  p.  6. 

Descr.     Stilophora  Lyngbyei  J.  G.  Ag.  Spec.  Aig.  1,  p.  84. 
Fig.  »  »  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  237. 
Exsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  91. 

Syn.    Stilophora  Lyngbyei  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  33. 

Lefnadsforhållanden.  Anträffad  inom  den  sublitorala  regio- 
nen på  ett  par  famnars  djup  på  sandbotten.  I  augusti  månad 

hade  den  zoosporangier. 

Utbredning.  Känd  endast  från  Norska  polarhafvet,  der  den 
är  sällsynt. 

Fyndort:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden  vid  Fleinvaer, 
artens  nordligaste  förekomstort. 

Gen.   Asperococcus    Lam  o  ur. 

Ess.  p.  277. 
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Asperococcus  Echinatus  (Mer  t.)  Gr  ev. 

Alg.  Brit.  p.   50.    Conferva  echinata  Mert.  in  Roth,  Cat.  Bot.  3,  p.  170. 

Beser.    Asperococcus  echinatus  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  76. 

Fig.  >  *  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  194. 
Exsicc.  >;  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  267. 

Syn.    Asperococcus  echinatus  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  33. 

Lefnadsförhållanden.  Växer  spridd  i  klipphålor  inom 
litoralregionen  både  på  öppen  och  skyddad  kust,  vidfäst 
andra  alger  såsom  Corallina  officinalis,  Furcéllaria  fastigiata  m.  fl. 
I  juli,  augusti  och  början  af  september  är  den  funnen  med 
zoosporangier  vid  Norges  nordkust. 

Utbredning :  Endast  känd  från  Norska  polarhafvet,  der  den 
är  utanför  sitt  egentliga  utbredningsområde.  Dess  nordligaste 

fyndort  är   Oxfjord  i  Norska  Finmarken,  ungefär  Lat.  N.  70°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  temligen  säll- 

synt,  Finmarken,  förkrympt  och  sällsynt  vid  Oxfjord. 

Asperococcus  Bullosus  Lam  o  ur. 

Ess.  p.  277. 

Descr.    Asperococcus  bullosus  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  77. 
Fig.  »  Turneri  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  11. 
Exsicc.  bullosus  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  89. 

Syn.    Asperococcus  Turneri  Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  141. 

Lefnadsförhållanden.  Om  artens  lefnadssätt  i  Ishafvet  är 

ingenting  kändt. 
Fyndort.  Uppgifves  af  Dickie  på  anf.  st.  vara  funnen  i 

Baffinsbay  vid  Fiskernses  på  Grönlands  vestkust. 

Gen.   Ralfsia  B  er  k. 

Engl.  Bot.  Suppl.  t,  2866. 

Ealfsia  Deusta  (Ag.)  J.  G.  A  g. 

Ealfsia  (?)  deusta  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  63.  Zonaria  deusta  Ag.  Syn. 
Alg.  p.  40. 
Descr.   Ealfsia  (?)  deusta  J.  G.  Ag.  1.  c. 
Fig.       Fucus  fungularis  Fl.  Dan.  t.  420. 

Syn.    Padina  deusta  Post.  et  Eupr.  111.  Alg.  p.  II. 
Ealfsia  deusta  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  361. 

»        Dickie,  Alg.  Oumberl.  p.  237;  ex  parte. 
»  »        Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  73. 
»  »        Kjellm.  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  40. 

»        Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  73. 
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Lefnadsförhållanden.  Enligt  min  erfarenhet  är  växten  i 

polarhafvet  sublitoral,  växande  spridd  på  2 — 5  famnars  djup, 
på  öppen  kust,  vidfäst  sten,  musselskal  och  grofva  Laminaria- 
stammar.     Jag  har  funnit  endast  sterila  exemplar. 

Utbredning.  Arten  är  träffad  på  flere,  vidt  skilda  ställen  i 
polarhafvet,  hvarest  den  dock  ingenstädes  synes  förekomma  i 
synnerligt  stor  i.ndividmassa.  Dess  nordligaste  säkra  fyndort 

är  Matotschkin  Schar  vid  Novaja  Semljas  vestkust,  Lat.  N.  73°  15'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden  enligt  exemplar 

i  Kleens  herbarium.  Kleen  anför  ej  arten  härifrån.  De 

exemplar,  som  innehållas  i  hans  samlingar,  äro  unga  eller 

litet  utvecklade  och  halva  af  honom  antagligen  ansetts  till- 
höra Ralf  sia  verrucosa. 

MurmansJca  hafvet:  Ryska  Lappmarkskusten,  der  arten 
synes  vara  temligen  ymnig,  vestkusten  af  Novaja  Semlja  från 
Matotschkin  Schar  till  Rogatschewbay,  temligen  allmän  och 

ymnig. 
Baffinsbay:  Cumberland  Sound,  Grönlands  vestkust:  Nenese 

och  Nanortalik.  I  Köpenhamns  musei  herbarium  finnas  dess- 
utom exemplar  af  arten  från  Grönland  utan  närmare  angifven 

lokal. 

Ralfsiå  Vereucosa  (Aresch.)  J.  G.  Ag. 

Spec.  Alg.  1,  p.  62.  Cruoria  verrucosa  Aresch.  Linnsea  1843,  Alg.  Pugill. 
p.  264. 
Descr.    Ealfsia  verrucosa  J.  G.  Ag.  1.  c. 
Mg.  »  >  Ktitz.  Tab.  Phyc.  9,  t.  77. 

Syn.    Ealfsia  verrucosa  Kleen,  Norell.  Alg.  p.  33;  ex  parte. 

Lefnadsförhållanden.  Litoral,  fäst  pä  sten  eller  snäckskal. 
Den  föredrar  skyddade  vikar,  men  finnes  dock  äfven  på  öppen 

kust.  I  polarhafvet  växer  den  spridd  i  ringa  individmängel 
och  har  här  endast  anträffats  steril. 

Utbredning.  Endast  känd  från  Norska  polarhafvet.  Dess 

nordligaste  fyndort  är  Mageröns  sydkust,  ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  enligt 

Kleen,  Finmarken  sparsam  vid  Mageröns  sydkust, 

Fam.    Chordariaceae    (Ag.)  Farl. 

New.  Engl.  Alg.  p.  83;  Ag.  Syst.  Alg.  p.  XXXVI;  lim.  rnut. 

Gen.   Chordaria   (A  g.)  J.  G.  A  g. 

Alg.  Syst.  2,  p.  62;  Ag.  Syn.  Alg.  p.  XII;  lim.  mut. 
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Chordaria  Flagelliformis  Mull. 
FL  Dan.  t.  650. 

f.  typica. 
Beser.  Chordaria  flagelliformis  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  66;  excl.  var. 
Fig.  »  »  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  111. 
Exsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  97. 

f.  chordceformis  Kjell  ni. 
•     Spetsb.  Thall.  2,  p.  28. 

Descr.  et  Fig.    Chordaria  flagelliformis  f.  chordseforinis  Kjellm.  1.  c.  et  t.  1, 

fig.  13—15. 

f.  ramusculifera  Kjellm. 
1.  c.  p.  29. 

Descr.  et  Fig.    Chordaria  flagelliformis  f.  ramusculifera  Kjellm.  1.  c.  et  t.  1, 

fig.  10—12. 
Syn.    Chordaria  divaricata  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  70  huic  formge 

proxima. 

f.  subsimplex  Kjellm. 
1.  c.  p.  30. 

Descr.  et  Fig.    Chordaria   flagelliformis  f.  subsimplex   Kjellm.  1.  c.  et  t.  1, 

fig.  16—18. 
Syn.   Chordaria  divaricata  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  69;  sec.  spec. 

»  flagelliformis  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  366. 
»  »  J.  G.  Ag.   Spetsb.   Alg.  Progr.  p.  2;  Bidr. 

p.  11;  Grönl.  Alg.  p.  110. 
.    »  »  Croall,  Fl.  Disc.  p.  458. 

>  Dickie,  Alg.  Cumberl.  p.  237 ;  Alg.  Sutherl. 

1,  p.  141;  Alg.  Nares  p.  7. 
»  i  Gobi,  1.  c.  p.  70. 

>  Kjellm.  Vinteralgv.  p.  64;  Spetsb.  Thall.  2, 
p.  28;  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  41. 

i  »  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  34. 
Lindbl.  Bot.  Not.  p.  157. 

»  Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  73. 
»  »  Post.  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II. 

Zeller,  Zweite  d.  Polarf.  p.  84. 
Fucus  flagelliformis  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  505. 

Anmärkning  vid  synonymilcen.  Den  växt,  hvilken  Gobi  anf. 

st.  upptagit  under  namn  Ch.  divaricata,  är,  att  döma  af  det 
exemplar,  Gobi  godhetsfullt  meddelat  mig,  icke  denna  art 
utan  en  Ch.  flagelliformis.  Den  kommer  närmast  den  form  af 
denna  art,  som  jag  benämnt  f.  ramusculifera,  ehuru  den  genom 
sin  spädhet  och  lösa  konsistens  också  visar  en  anslutning  till 

f.  subsimplex.     En    form,    som    står  mycket  nära  den  a"f  Gobi 
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anträffade,  bar  jag  funnit  i  östra  delen  af  Murmanska  hafvet 
och  i  redogörelsen  för  denna  hafsträckas  algväxtlighet  anfört 
såsom  en  mellanform  mellan  de  båda  nämnda  formerna. 

LefnadsförhåUanden.  I  Norska  polarhafvet,  derifrån  endast 
artens  hufvudform  är  känd,  förekommer  den  än  såsom  lito- 
ral  än  snblitoral,  fäst  dels  på  andra  alger  t.  ex.  Halosaccion 

■rammtaceum,  Fucus  serratus  dels  på  sten.  I  andra  delar  af 
polarhafvet  har  jag  alltid  funnit  den  inom  den  sublitorala 

regionen,  men  på  dess  öfre  del.  Den  förekommer  såväl  på 
öppen  som  skyddad  kust  och  uppträder  i  Norska  polarhafvet 

någon  gång  sällskaplig.  Hufvudformen  har  vid  Norges  nord- 
kust zoosporangier  under  hela  sommaren  till  åtminstone  midten 

af  september.  Vid  Spetsbergen  har  jag  funnit  denna  form  med 
dylika  organ  under  augusti  månad  och  vid  No  vaja  Semljas 
vestkust  i  slutet  af  juni  och  början  af  juli  månad.  Formen 
chordceformis  är  funnen  med  zoosporangier  vid  Spetsbergen 
under  januari,  februari,  maj,  juli,  augusti  och  december,  vid 
Novaja  Semljas  vestkust  under  början  af  juli;  f.  ramusculifera 
vid  Spetsbergens  nordkust  under  juli  och  augusti,  f.  subsimplex 
vid  Spetsbergen  under  slutet  af  augusti  och  början  af  september. 

Utbredning.  I  det  egentliga  Ishafvet  är  arten  funnen  flere- 
städes  på  mycket  olika  longituder,  ehuru  ingenstädes  i  större 

individmängd.  Dess  maximum  af  freqvens  infaller  söder  här- 
om. Dess  nordligaste  fyndort  är  Discoverybay  vid  Grönlands 

vestkust,  Lat.  N.  81°  41'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  (f.  typica)  Nordland  en,  all- 
män och  ymnig,  Finmarken,  allmän  och  temligen  ymnig  såsom 

vid  Maasö,  Gjesvser,  Mageröns  sydkust  och  Talvik. 

GrÖnlandshafvet :  Grönlands  ostkust:  Sabineön  (?),  Spets- 
bergens vest-  och  nordkust,  lokal  och  sparsam.  Vid  Spets- 

bergen äro  alla  de  anförda  formerna  anträffade. 

Murmanska  hafvet:  Ryska  Lappmarkskusten,  (f.  kjpica)  an- 
tagligen allmän,  vestkusten  af  Novaja  Semlja  (f.  typica,  f.  chor- 
dceformis och  en  mellan  f.  ramuscidifera  och  f.  suhsimplex  stående 

form)  temligen  allmänt  utbredd,  men  sparsam. 
Hvita  hafvet:   f.  ramusculifera. 
Sibiriska  Ishafvet:  (f.  typica  och  f.  ramuscidifera)  sällsynt  och 

nästan  till  oigenkännelighet  förkrympt  vid  Irkaipi  och  Pitlekaj. 

Baffinsbay:  Cumberland  Sound,  Grönlands  vestkust  an- 
tagligen allmän;  känd  från  Nanortalik,  Fiskernses,  Sukker- 

toppen,  Hunde  Islands,  Godhavn,  Egedesminde,  Rittenbenk, 

Melvillebaj^,  Whale  Islands,  Discoverybay. 
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Gen.    Castagnea  (Der  b.  et  Sol.)  J.  Gr.  A  g. 

Alg.   Syst.  2,  p.  33;  Derb.  et  Sol.  Mem.  phys.  Alg.  p.  56,   sec.  J.  G.  Ag.  1.  c. 

Castagnea  Divaricata  (Ag.)  J.  G.  A  g. 
1.  c.  p.  37.   Chordaria  divaricata  Ag.  Syn.  Ag.  p.  12. 

Descr.     Castagnea  divaricata  J.  G.  Ag.  1.  c. 
Fig.        Mesogloia  divaricata  Ktitz.  Tab.  Phyc.  8,  t.  8. 
Exsiec.  Chordaria  divaricata  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  98. 

Syn.    Chordaria  divaricata  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  39. 

Fyndort.  Det  är  osäkert,  om  denna  art  verkligen  växer  i 

polarhafvet.  Ett  med  sporangier  försedt  exemplar  är  funnet 
i  augusti  uppkastadt  på  stranden  vid  Bodö  i  Nordlanden, 
alltså  vid  polarhafvets  sydgräns.  Antagligast  är,  att  detta 
vuxit  i  närheten  och  att  sålunda  arten  kan  anses  tillhöra 

Norra  Ishafvets  algflora. 

Gen.   Budesme   J.  G.  A  g. 

Alg.  Syst.  2,  p.  29. 

Eudesme.  Virescens  (C  arm.)  J.  G.  Ag. 
1.  c.  p.  31.  Mesogloia  virescens  Carra.  in  Hook.  Brit.  Fl.  2,  p.  387. 

Descr.    Eudesme  virescens  J.  G.,  Ag.  1.  c. 
Mesogloia  virescens        »  Spec.  Alg.  1,  p.  56. 

Fig.  »  »  Harv.  Ner.  Arn.  1  t.  10,  fig.  b. 
Exsicc.  Castagnea  virescens  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  315. 

Syn,   Castagnea  virescens  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  72. 
»  »  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  35. 

»        '   Zosterse         »  »  »       »     » 

Lefnadsförhållanden.  Växer  stundom  på  den  sublitorala 
regionens  öfre  del,  oftast  inom  litoralregionen,  dels  på  sten 
eller  alger,  som  blottas  vid  ebb,  dels  i  klipphålor,  som  äro 
vattenfylda  under  ebbtiden.  Den  uppträder  spridd  såväl  på 
öppen  som  skyddad  kust.  I  Norska  polarhafvet  är  den  funnen 
med  zoosporangier  under  hela  sommaren  ända  till  midten  af 

september  månad. 

Utbredning.  Känd  endast  från  Norska  polarhafvet,  vest- 
ligaste  delen  af  Murmanska  hafvet  och  Hvita  hafvet.  Redan 

i  nordligaste  delen  af  Norska  polarhafvet  är  den  sällsynt. 
Dess  nordligaste  fyndort  är  Gjesvaar  vid  Norges  nordkust, 

ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:    Norska  polarhafvet:    Nordlanden,  allmän,  enligt 
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Kleen,    Finmarken,    lokal    och  mycket  sparsam  vid  Gjesvser 
och  Oxfjord. 

Murmanska  hafvet:   Ryska  Lappmarkskusten. 

Rvita  hafvet:    vid  Solwetzki-öarna. 

Gen.   Mesogloia   (Ag.)  J.  G.  A  g. 

Alg.  Syst.  2,  p.  27;  Ag.  Syn.  Alg.  p.  XXXVII. 

Mesogloia  Vebmiculabis  Ag. 
1.  c.  p.  126. 

Beser.    Mesogloia  vermicularis  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  58. 
Fig.  »  »  Hair.  Phyc.  Brit.  t.  81. 
Exsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  99. 

Syn.    Mesogloia  vermicularis  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  72. 
Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  34. 

Lefnadsförhållanden.  Växer  spridd  på  4 — 5  famnars  djup 
på  sten-  och  skalbotten.  I  Nordlanden  är  den  funnen  med 
zoosporangier  under  augusti. 

Utbredning.  Känd  endast  från  Norska  polarhafvet  och  vest- 
ligaste  delen  af  Murmanska  hafvet.  Nordligaste  fyndorten  är 

Murmanska  kusten  vid  Tri-Ostrowa,  ungefär  Lat.  N.  68°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  funnen  endast 

på  ett  ställe,  nämligen  vid  Fleinvser. 

Murmanska  hafvet:  Ryska  Lappmarkskusten  vid  Tri-Ostrowa. 

Fam.  Myrionematese  T  hur. 
in  Le  Jol.  Liste  Alg.  Cherb.  p.  15  et  p.  23. 

Gen.   Leathesia  (Gray.)  J.  G.  A  g. 

Alg.  Syst.  2,  p.  40;   Gray.  Brit.  Pl.  1,  p.  301;  char.  mut,  sec.  J.  G.  Ag. 
Spec.  Alg.  1,  p.  50. 

Leathesia  Diffobmis  (L.)  Aresch. 

Phyc.   Scand.  p.  376.  Tremella  difforrnis  L.  Fl.  Suec.  p.  429,  sec.  Fr.  FL 
Scand.  p.  316. 

Descr.    Leathesia  marina  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  52. 
Fig.  »  tuberiformis  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  324. 
Exsicc.  »  difforrnis  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  101. 

Syn.   Leathesia  difforrnis  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  35. 

Lefnadsförhållanden.     Växer  något  sällskaplig  i  klipphålor 
inom  litoralregionen  både  på  öppen  och  skyddad  kust,  sällan 
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fäst  på  sten,  vanligen  på  litorala  alger  såsom  Corallina  offici- 
nalis,  Polysiphonia  nigrescens,  Ahnféltia  plicata,  Cladophora  ru- 
pestris.  Vid  Norges  nordkust  har  den  zoosporangier  under 
senare  delen  af  sommaren,  augusti  och  september. 

Utbredning.  Endast  känd  från  Norska  polarhafvet.  Dess 

nordligaste  fyndort  är  Öxfjord  i  Finmarken,  ungefär  Lat.  N.  70°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  enligt  Kleen 

allmän,  Finmarken,  lokal  och  sparsam  vid  Öxfjord. 

Gen.   Elachista  Duby. 

Mem.  Cer.  1,  p.  19,  sec.  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  7. 

Elachista  Fucicola  (Ve  11.)  Are  sch. 

Alg.  Pugill.  p.  235.  Conferva  fucicola  Vell.  Mar.  Plant.  N:o  4,  sec. 
Aresch.  1.  c. 

Descr.    Elachista  fucicola  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  377. 

Fig.  »  >  »  »        t,  9,  fig.  c. 
Exsicc.  v  »  »        Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  102. 

Syn.    Conferva  fucicola  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  514. 
Post.  et  Eupr.  111.  Alg.  p.  II  (?). 

Elachista  fucicola  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  377. 
Oroall,  Fl.  Disa  p.  458. 
Dickie,    Alg.    Cumberl.   p.  237;  Alg.  Sutherl.  1, 

p.  141.. »  »         Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  72. 
Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  p.  31;  Algenv.  Murm. 

Meer.  p.  42;  Kariska  hafvets  algv.  p.  27. 
»  »         Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  35. 

Lefnadsförhållanden.  I  Norska  polarhafvet  är  arten  litoral; 
i  andra  delar  af  Ishafvet  har  jag  alltid  funnit  den  sublitoral. 

Den  är  alltid  fäst  på  andra  alger,  vanligast  Fitcus-aiter,  men 
äfven  ofta  andra,  såsom  Bhodoméla  lycopodioides,  Halosaccion 
ramentaceum,  Rhodymenia  palmata,  Chondrus  crispus,  Gigartina 

mamillosa,  Porphyra  laciniata,  ChcBtomorpha  melagonium.  Den  trif- 
ves  både  på  öppen  kust  och  på  skyddade  ställen  t.  ex.  i  det 
inre  af  djupa  fjordar.  Vid  Norges  nordkust  uppträder  den 
stundom  sällskaplig  och  bidrar  i  temligen  väsentlig  grad  till 

vegetationsprägeln  på  jemförelsevis  stora  sträckor.  Vid  Spets- 
bergens kust  har  jag  funnit  arten  i  den  utvecklingsform,  som 

blifvit  kallad  f.  globosa,  Vid  Norges  kust  bär  den  sporangier 
hela  sommaren.  Vid  Spetsbergen  är  den  funnen  med  sådana 

organ  under  februari,  mars,  juli  och  augusti,  vid  Novaja  Semljas 
vestkust  under  juli  månad. 

Utbredning.    Med  undantag  af  Amerikanska  Ishafvet  är  arten 
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känd  från  alla  delar  af  polarhafvet.  Maximum  af  freqvens 
har  den  vid  Norges  kust.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Mossel- 

bay  vid  Spetsbergens  nordkust,  Lat.  N.  79°  53'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och 

ymnig,  Finmarken,  allmän  och  temligen  ymnig  såsom  vid 
Maasö,  Gjesvasr,  Öxfjord  och  Talvik. 

Grönlandshafvet :  Lokal  och  sparsam  vid  Spetsbergens 
nord-  och  vestkust. 

MurmansJca  hafvet:  Ryska  Lappmarkskusten;  lokal  och 
sparsam  vid  No  vaja  Semljas  vestkust. 

Kariska  hafvet:  Novaja  Semljas  ostkust  vid  Uddebay, 

sparsam.  ** 
Sibiriska  Ishafvet:    sparsam  vid  Pitlekaj. 
Baffinsbay:  Cumberland  Sound,  Grönlands  vestkust  vid 

Fiskernses,  Jakobshavn,  Whale  Islands.  Från  Grönlands  vest- 

kust äro  också  exemplar  hemförda  af  Berggren. 

Elachista  Lubrica  Rupr. 
Alg.  Och.  p.  388. 

Descr.    Elachista  lubrica  Aresch.  Obs.  Phyc.  3,  p.  18. 

JExsicc.  »  »  »        Alg.  Scancl.  exsicc.  N:o  217. 

Syn.    Elachista  flaccida  Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  141  (?). 
lubrica  J.  G.  Ag.  Grönl.  Alg.  p.  110. 

»  »        Aresch.  1.  c. 

»        Gobi.  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  73. 
Kjellm.  Vinteralgv.  p.  65;  Spetsb.  Thall.  2,  p.  31; 

Algenv.  Murm.  Meer.  p.  42. 

»         Rupr.  1.  c.  p.  389. 

Lefnadsförhällanden.  Häri  öfverensstämmer  denna  art  med 

föregående.  Den  är  dock  vanligast  fäst  på  Halosaccion  ramen- 
taceiim,  ehuru  den  också  förekommer  epifytisk  på  andra  arter 
såsom  Bhodoméla  lycopodioides,  Bolysiphonia  arctica,  Bhodymenia 
palmata,  Fucus  edentatus,  Desmarestia  aculeata,  Chcetopteris  plumosa. 

Vid  Norge  har  jag  funnit  den  endast  på  öppen  kust,  vid  Spets- 
bergen går  den  äfven  in  i  det  inre  af  djupare  fjordar.  En  f. 

glöbosa  af  den  har  jag  vid  Spetsbergen  träffat  under  maj  och 

juni.  Den  synes  bära  zoosporangier  året  om.  Vid  Spets- 
bergen har  jag  sett  exemplar  med  dylika  organ  under  alla 

årets  månader  med  undantag  af  juni  och  september  och  då 
hade  jag  icke  tillfälle  att  undersöka  växten.  I  januari,  mars, 
april  och  december  var  den  mycket  rik  på  zoosporangier.  Vid 
Norges  kust  är  den  funnen  med  dylika  organ  under  juli  och 

augusti,  vid  Novaja  Semljas  vestkust  under  juni  och  juli. 

Utbredning.     Arten    är    hittills  anträffad  i  de  norr  om  At- 
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lanten  belägna  delarna  af  polarhafvet.  Sitt  maximum  af  fre- 
qvens  når  den  vid  Norges  nordkust,  ehuru  den  äfven  är  gan- 

ska ymnig  i  östra  delen  af  Grönlandshafvet.  Dess  nordligaste 

fyndort  är  Mosselbay  vid  Spetsbergens  nordkust,  Lat.  N.  79°  53'. 
Fyndorter:  NorsJca  polarhafvet :  Nordlanden  vid  Röst,  Fin- 

marken, allmän  och  ymnig  vid  Maasö  och  Gjesvser. 

Grönlandshafvet:  Spetsbergens  nord-  och  vestkust,  temli- 
gen  allmän  och  ymnig. 

MurmansJca  hafvet:  Ryska  Lappmarkskusten,  lokal  och 
sparsam  vid  vestkusten  af  Novaja  Semlja. 

Hvita  hafvet:    vid  Solowetzki-öarna. 

*"  Baffinsbay :    Grönlands  vestkust  vid  Sukkertoppen. 

Gen.   Myrionema   Gr  ev. 

Crypt.  Fl.  N:o  300,  sec.  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  47. 

Mteionema  Steangulans  Gr  ev. 
1.  c. 

Descr.  et  Fig.    Myrionema  strangulans  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  280. 
JExsicc.  »  vulgäre    Kjellm.    in   Aresch.    Alg.    Scand.    exsicc. 

N:o  415. 

Syn.    Myrionema  strangulans  Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  141. 
»  vulgäre  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  35. 

LefnadsförJiållanden.  Fäst  på  litorala  alger,  företrädesvis 

JJlvaceer,  men  äfven  andra  t.  ex.  Polysiphonia  urceolata,  Dumon- 
tia  filiformis  och  Cladophoror.  Den  uppträder  såväl  på  öppen 
som  skyddad  kust  och  är  sällskaplig,  ehuru  den  i  följd  af  sin 
litenhet  föga  bidrager  till  vegetationsprägeln.  Vid  Norges 
kust  är  den  funnen  rikligt  zoosporangiebärande  under  juli 
och  augusti. 

Utbredning.  Med  säkerhet  känd  från  Norska  polarhafvet,  men 
synes  också  förekomma  i  Baffinsbay.  Dess  nordligaste  säkra 

fyndort  är  Gjesva?r  vid  Norges  nordkust,   ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:  NorsJca  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och 

ymnig,  Finmarken,  lokal,  men  ymnig  vid  Gjesvasr. 

Fam.   Lithodermateae  nob. 

Gen.    Lithoderma  Aresch. 

Obs     Phyc.  3,  p.  22. 

Lithoderma  Fatiscens  Aresch. 

1.  c.  p.  23. 
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Descr.    Lithoderma  fatiscens  Aresch.  1.  c. 

Mg.  »  »  tab.  nostra  26,  fig.  6—7. 

Syn.    Lithoderma   fatiscens    Kjellin.    Spetsb.    Thall.    2,   p.    43;    Algenv. 
Murm.    Meer,    p.    49;    Kariska   hafvets 
algv.  p.  28. 

Ealfsia  fatiscens  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  74. 
»        spec.  Kjellm.  Vinteralgv.  p.  64. 

Anmärkning.  Att  Gobi  icke  ansett  sig  kunna  erkänna 
Areschougs  slägte  Lithoderma  såsom  berättigadt,  beror,  så 
vidt  jag  kan  finna,  derpå,  att  han  ej  rätt  fattat  Areschougs 
beskrifning  af  de  s.  k.  uniloculära  sporangiernas  utveckling 
(Jfr  Bot.  Zeit.  1877,  sid.  532).  Såsom  fig.  6  på  tafl.  26  utvisar 
äro  dessa  hos  slägtet  Lithoderma  till  utseende,  anordning  och 

uppkomst  högst  väsentligt  olika  samma  organ  hos  arterna  af 
slägtet  Bal/sia.  Olikheten  är  så  väsentlig,  att  i  enlighet  med 

grunderna  för  Ph&ozoosporaceernas  nutida  systematiska  anord- 
ning den  ifrågavarande  växten  icke  ens  kan  föras  till  samma 

,  familj  som  Ralfsioma.  Den  öfverensstämmer  i  afseende  på 
dessa  organ  icke  med  Encoeliece,  till  hvilken  familj  Ralf  sia 
måste  föras,  utan  mera  med  Rundar  iacece.  Från  dessa  afviker 

den  åter  med  hänsyn  till  bålens  morfologiska  och  anatomiska 
karakterer  så  betydligt,  att  den  icke  heller  bör  föras  till 
denna  familj.  Genom  de  s.  k.  multiioculära  sporangierna 
(gametangierna),  k  vilka  äro  anordnade  i  specifika,  från  bålens 

ytceller  utgående  sporangie-(gametangie-)ställningar,  afviker 
slägtet  Lithoderma  från  alla  mig  bekanta  egentliga  Phceosoo- 

sporaceer,  k  varför  'jag  ansett  det  riktigast  att  tillsvidare  låta 
den  bilda  en  särskild  familj ;  (tafl.  26,  fig.  7).  Bålens  bygnad 
ock  utveckling  är  också  olika  kos  Lithoderma  ock  Ralfsia.  Den 
förra  är  i  detta  afseende  analog  med  Melobesia,  den  senare 
med  Lithophyllum  bland  Gorallineema. 

Lefnadsförhållanden.  Sublitoral  på  5 — 15  famnars  grus- 
botten, beklädande  mindre  stenar.  Den  uppträder  oftast  säll- 
skaplig ock  karakteriserar  vegetationen  på  betydliga  sträckor. 

Mestadels  finnes  den  på  öppen  kust.  I  polarkafvet  kar  jag 
funnit  den  med  sporangia  multilocularia  (gametangier)  under 
senare  delen  af  september  ock  under  december. 

Utbredning.  Antagligen  cirkumpolär,  ehuru  ännu  ej  känd 

från  Amerikanska  Ishafvet.  I  största  ymnigheten  har  jag  fun- 
nit den  i  östra  delen  af  Grönlandshafvet  och  Murmanska  haf- 

vet.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Treurenbergbay  vid  Spets- 

bergens nordkust,  Lat.  N.  79°56f. 
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Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Finmarken,  lokal  och  spar- 
sam vid  Maasö  och  Gjesvser. 

Grönlandshafvet :  allmän  och  temligen  ymnig  vid  Spets- 

bergens kuster. 
Murmanska  hafvet:  allmän  och  ymnig  vid  vestkusten  af 

No  vaja  Semlja  och  Waigatsch. 

Hvita  hafvet:    vid  Solowetzki-öarna. 
Kariska  hafvet:   temligen  ymnig  i  Uddebay. 

Sibiriska  Ishafvet:  Lat.  N.  76°  8',  Long.  O.  90°  25',  Irkaipi, 
Pitlekaj  och  Tschuktschbyarna  öster  härom,  ingenstädes  all- 

män eller  ymnig. 

Baffinsbay :  Grönlands  vestkust,  enligt  exemplar  hemförda 
af  prof.  Th.   M.   Fries. 

LlTHODERMA   LlGNICOLA   nob. 

L.  thallo  crustas  elongatas,  plus  minus  confluentes  formante;  filis  verti- 
calibus  ex  articulis  20  vel  pluribus  crassitudine  longioribus  vel  aequilongis 

contextis.    Tab.  26,  fig.  8—11. 

Artbeskrifning.  Växten  bildar  tunna,  ojemna,  vid  torkning 
svartbruna,  långsträckta,  nästan  jembreda,  mer  eller  mindre 
sammanflytande  krustor  på  gammalt,  i  vatten  nedsänkt  trä 

(fig.  8).  Dessas  basallager  består  af  fastförenade,  greniga  cell- 
rader, som  äro  temligen  tydligt  parallela  sinsemellan,  aldrig 

utgå  solfjäderformigt  som  hos  L.  fatiscens.  Dessa  bildas  af 
tjockväggiga  celler,  som  i  optiskt  längdsnitt  äro.  qvadratiska, 

rektangulära,  elliptiska  eller  oregelbundet  4 — 6-kantiga  (fig.  9). 
Förtjockningslagret  sammansättes  af  vertikala,  från  basallagret 

utgående,  till  omkretsen  trindt  sexkantiga,  enkla  eller  spar- 
samt greniga  cellrader,  hvilka  upptill  äro  temligen  löst  för- 

enade, så  att  de  vid  kraftigare  tryck  skiljas  från  h varandra. 
De  nå  en  längd  af  åtminstone  250  ju.  och  sammansättas  hos 

utvuxna  individ  af  åtminstone  20  celler,  som  i  optiskt  längd- 
snitt äro  qvadratiska  eller  rektangulära,  med  höjden  större 

än  tjockleken.  Deras  längd  är  10 — 15,  tjockleken  8 — 10  ju. 
(fig.  10 — 11).  Hos  L.  fatiscens  äro  dessa  cellers  höjd  mindre 

än  tjockleken.    Reproduktionsorgan' hos  arten  ännu  icke  kända. 
Genom  krustans  form,  de  horisontala  cellradernas  förlopp, 

de  verticala  cellradernas  längd  och  deras  cellers  form  afviker 
denna  art  från  den  förut  kända  L.  fatiscens. 

Lefnadsförhållanden.  Funnen  litoral,  växande  inomskärs 
på  gammalt  trävirke  tillsammans  med  Chcetophora  pellicula  och 
Calothrix  Harveyi. 



YEGA-EXPEDITIONENS  VETENSKAPLIGA  ARBETEN.  319 

Fyndort:    Norska  polarhafvet :    Tal  vik   i  det  inre  af  Alten- 
fjord  i  Finmarken.     Tagen  i  midten  af  september. 

Fam.  Scytosiphoneae  Thur. 

in  Le  Jol.  Liste  Alg.  Cherb.  p.  14  et  20. 

Gen.   Ilea  (Fr.)  Are  sch. 

Phyc.  Scand.  p.  353;  Fr.  Fl.  Scan.  p.  319;  ex  parte. 

Ilea  Fascia  (Mull.)  Fr. 
1.  c.  p.  321.  Fucus  fascia  Mall.  Fl.  Dan.  t.  768. 

f.  typica. 

Beser.    Laminaria  fascia  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  129. 
Fig.       Fucus  fascia  Mull.  1.  c. 

Exsicc.  Ilea  fascia  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  96;  spec.  thallo  angusto. 

f.  ccespitosa  (J.  G.  A  g.)  Farl. 

New  Engl.  Alg.  p.  62.  Laminaria  caespitosa  J.  G.  Ag.  Nov.  p.  14. 

Descr.     Laminaria  caespitosa  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  130. 
Fig.        Phyllitis  caespitosa  Born.  et  Thur.  Etud.  Phycol.  t.  4. 

Exsicc.  Ilea  fascia  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  96;  spec.  thallo  latiore. 

Syn.    Ilea  fascia  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  39. 
Laminaria  fascia  J.  G.  Ag.  Grönl.  Alg.  p.  110. 

»  y       Ashm.  Alg.  Hayes,  p.  96. 

»  »       Dickie,  Alg.  Curnberl.  p.  237,  Alg.  Sutherl.  1,  p. 

140;  2,  p.  191. 
Phyllitis  fascia  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  69. 

Anmärkning  vid  formbegränsningen.  De  alger,  hvilka  af  J. 
G.  Agardh  blifvit  kallade  Laminaria  fascia  och  L.  ccespitosa, 
äro  visserligen  i  sina  typiska  former  mycket  olika,  men  de 
sammanflyta  dock  genom  mellanformer  med  hvarandra  så, 

att  några  gränser  icke  kunna  dragas.  I  polarhafvet  är  f.  ccespi- 
tosa den  förherskande.  Den  blir  på  vissa  ställen,  t.  ex.  i  Fin- 

marken, i  yttre  hafsbandet  mycket  storväxt.  Vid  Gjesvser  voro 
exemplar  vanliga,  som  hade  0,5  meters  längd  och  en  bredd  af 

3 — 4,5  cm.  I  det  inre  af  Altenfjorden  var  växten  mindre  och 
smalare.  Den  hade  ungefär  samma  utseende  som  den  bredare 
af  de  båda  former,  hvilka  utdelats  i  Alg.  Scand.  exsicc.  under 
N:o  96.  Samma  form  finnes  vid  Grönland.  Längre  söderut 
vid  Norges  kust  vid  Nordlanden  blir  den  ännu  smalare  och 

antar  den  typiska  formens  utseende,  ehuru  den  uppträder  här 
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äfven  under  former,  som  stå  på  gränsen  mellan  den. typiska 
och  f.  ccespitosa.     Jfr  föröfrigt  Farl.  anf.  st. 

LefnadsförhåUanden.  Växten  tillhör  litoralregionens  nedre 
del.  Den  är  vanligen  fäst  på  smärre  stenar  och  förekommer 

såväl  i  yttre  skären  som  i  det  inre  af  djupa  fjordar  och  upp- 
träder vanligen  massvis,  så  att  den  betydligt  bidrar  till  vege- 

tationsprägeln. I  Finmarken  har  jag  funnit  zoosporangiebä- 
rande  exemplar  i  början  af  augusti  och  sett  dylika  exemplar 

från  Grönland,  hvilka  antagligen  voro  samlade  i  slutet  af  sep- 
tember eller  början  af  oktober. 

Utbredning.  Vid  Grönlands  vestkust  går  denna  art  norr 
om  78:de  breddgraden,  om  den  växt  Ashmead  bestämt  till 
Laminaria  fascia  är  den  här  ifrågavarande  algen.  På  östra 
halfklotet  går  den  knappast  in  i  det  egentliga  Ishafvet.  Den 
är  nämligen  icke  känd  hvarken  från  Grönlandshafvet,  östra 
Murmanska  hafvet  eller  Sibiriska  Ishafvet.  Här  når  den  sin 

nordpunkt  vid  Gjesvser,  ungefär  Lat.  N.  71°.  I  Finmarken 
förekom  den  på  vissa  ställen  ymnig. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  (f.  typica  och 
öfvergångsformer  till  f.  ccespitosa)  allmän  och  ymnig,  Finmarken, 
(f.  ccespitosa)  Gjesvser,  lokal  men  ymnig,  Tal  vik,  lokal,  temligen 

sparsam. 
Murmanska  hafvet:  Ryska  Lappmarkskusten. 

Hvita  hafvet:  Solowetzki-öarna, 
Amerikanska  Ishafvet:  Unionbay. 

Baffinsbay:  Cumberland  Sound ;  Grönlands  vestkust  vid 
Julianeshaab,  Godthaab,  Sukkertoppen,  Hunde  Islands  och 
mellan  78:de  och  82:dra  breddgraden. 

Gen.  Scytosiphon  (A g.)  T  b  ur. 

in  Le  Jol.  Liste  Alg.  Cherb.  p.  20;  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  160;  char.  mut. 

Scytosiphon  Lomentarius  (Lyngb.)  J.  G.  Ag. 
Spec.  Alg.  1,  p.  126.     Chorda  lomentaria  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  74. 

Descr.     Scytosiphon  lomentarius  J.  G.  Ag.  1.  c. 
Mg.        Chorda  lomentaria  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  285. 
Exsicc.  Chorda  lomentaria  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  94. 

Syn.  Chorda  lomentaria  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  365. 
»  >  Dickie,  Alg.  Cumberl.  p.  237. 

Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  73. 
Fucus  lomentaria  Sommerf.  Suppl.  p.  184. 
Scytosiphon  lomentarius  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  68. 
»  »  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  39, 
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Lefnadsförhållanden.  Växer  spridd  både  på  öppen  och 
skyddad  kust,  vidfäst  klipphällar  inom  litoralregionen,  dels  i 

-dess  nedersta  del,  dels  högre  upp  och  i  senare  fallet  vanligen 
i  klipphålor.  I  Nordlanden  är  den  fullt  utvecklad  redan  i 
juni  och  bär  vid  denna  tid  s.  k.  zoosporangier.  Längre  mot 
norr  har  jag  funnit  exemplar  med  propagationsorgan  först 
något  senare  på  året,  i  slutet  af  juli. 

Utbredning.  Tillhör  endast  polarhafvets  sydligaste  delar. 

Maximum  af  freqvens  har  den  i  södra  delen  af  Norska  polar- 
hafvet.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Maasö  vid  Norges  nord- 

kust, ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter;  NorsJca  polarhafvet :  Nordlanden,  allmän  och  ym- 
nig, Finmarken,  lokal  och  mycket  sparsam  (i  juli  och  augusti) 

vid  Maasö. 

MurmansJca  hafvet :  Ryska  Lappmarkskusten  vid  Sviatoi-Noss. 
Baffinsbay:  Cumberland  Sound;  Grönlands  vestkust  vid 

Godthaab.  I  Köpenhamns  musei  herbarium  finnas  exemplar 

af  arten,  hemförda  af  Wormskiold  från  Grönland,  utan  när- 
mare angifven  lokal.  > 

Scytosiphon  Attenuatus  nob. 

Se.  laxe  caespitans,  thallo  cylindraceo  vel  cylindraceo-claviformi,  basim 

versus  valde  et  longe  attenuato,  5 — 8  cm.  alto,  diametro  usque  1,5  mm., 
fusco-olivaceo,  opaco,  pilis  parce  vestito ;  zoosporangiis  multiloculariis  (game- 

tangiis)  conicis,  30 — 40  ,w.  longis,  15—20  p.  crassis,  superne  liberis  cum  cel- 
lulis  obovoideis  vel  breviter  claviformibus  subhyalinis,  magnis,  usque  120  p. 

longis,  55  (*.  crassis  stratum  subcontiguum  formantibus.   Tab.  26  fig.  1 — 5. 

Syn.  Coilonema  chordaria  f.  simpliciuscula  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2, 

p.  40. 

Artbeshrifning.  Växten  bildar  glesa  knippen.  Vidfästnings- 
organet  en  callus  radicalis.  De  kraftigast  utvecklade  exem- 

plar, jag  sett,  hafva  bålen  cylindriskt  klubblik,  jemnt  och  starkt 

afsmalnande  mot  basen.  Deras  längd  är  5 — 8  cm.  Upptill  är 
diametern  1,5  mm.  Andra  individ  är  o  betydligt  smalare,  nä- 

stan cylindriska  med  smalare  bas  (fig.  1 — 2).  Växten  är  ljus- 
brun  med  dragning  åt  olivbrunt.  Den  saknar  glans.  Nederst  vid 
basen  är  bålen  solid,  men  till  största  delen  af  sin  längd  ihålig. 

Såväl  den  sterila  som  zoosporangie-(gametangie-)bärande  delen 
är  beklädd  med  glesa,  men  temligen  långa  hår,  hvilka  hafva  den 
hos  Phoeozoosporaceema  vanliga  bygnaden  (fig.  5).  Bålväggens 
yttersta  lager  utgöres  af  i  längdsnitt  fyrkantiga,  qvadratiska 

eller  rektangulära  celler  med  rikligt  endokrom.  Den  inre  de- 
len af  väggen  sammansättes  af  endokromfattiga  eller  nästan 

Bd  in.  21 
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endokromlösa  celler,  som  uttill  äro  smärre,  rundade,  de  inre 

allt  vidare  och  längre  (fig.  3 — 4).  Kortikalcellerna  utbilda  zoospo- 
rangier  (gametangier)  och  s.  k.  parafyser.  De  förra  äro  smalt 
eller  tjockt  koniska,  trubbiga,  utgående  med  bred  bas  och  hafva 
fria  spetsar.  Oftast  äro  de  enkla,  stundom  greniga.  Nedtill 

bildas  de  af  2 — flera,  upptill  af  en  rad  celler.  I  förening  med 
de  talrika  parafyserna  bilda  de  ett  nästan  sammanhängande 
lager,  som  dock  icke  är  så  tätt  som  hos  Se.  lomentarius  och 

icke,  såsom  hos  denna  art,  omgifves  af  en  gemensam  struktur- 
lös hinna,  en  s.  k.  cuticula,  hvilken  vid  zoospor-(gamet-)utveck- 

lingen  upplöses.  Parafyserna  äro  stora  celler,  flera  gånger 
större  än  zoosporangierna  (gametangierna),  af  ungefär  omvändt 

ägglik,  stundom  nästan  klubblik  form.  De  äro  alltid  endo- 

kromfattiga,  stundom,  såsom  det  synes,  endokromlösa.  Deras' 
fördelning  och  antal  är  hos  denna  art,  liksom  hos  föregående, 
olika  på  ohka  exemplar  och  i  olika  delar  af  samma  exemplar. 
An  äro  de  mycket  fåtaliga  än  mycket  talrika. 

Genom  bålens  form  och  framförallt  genom  zoosporangier- 
nas  (gametangiernas)  form,  storlek  och  anordning  är  denna 
art  väsentligt  olik  och  lätt  att  skilja  från  föregående. 

I  min  uppsats  om  Spetsbergens  hafsalger  har  jag  bestämt 

denna  växt  till  Coilonema  chordaria  f.  simpliciuscula.  Exem- 
plaren, som  stodo  mig  till  buds,  voro  så  illa  konserverade, 

att  jag  ej  lyckades  få  en  säker  inblick  i  strukturen.  Sedd 

från  ytan  liknar  den  zoosporangie-bärande  delen  mycket  en 
Coilonema.  Parafyserna  te  sig  såsom  tomma  zoosporangier 
och  zoosporangiernas  spetsar  såsom  rundade  kortikalceller.  En 

sådan  tolkning  gaf  jag  af  mina  preparat.  Genom  ändamåls- 
enlig behandling  af  några  bland  de  minst  skadade  exemplaren 

har  jag  sedermera  funnit,  att  denna  tolkning  var  oriktig  och 
att  växten  är  en  tydlig  Scytosiphon,  ehuru  en  annan  art  än 
den  vanliga  Se.  lomentarius. 

Lefnadsförhållanäen.  Växer  på  den  sublitorala  regionens 

öfre  del,  på  3 — 4  famnars  djup,  vidfäst  andra  alger,  både 
på  öppen  och  skyddad  kust.  Exemplar  tagna  vid  Spetsber- 

gens ostkust  i  juli  äro  försedda  med  reproduktionsorgan. 
Fyndort:  Grönlandshafvet :  i  Isfj orden  vid  Gåsöarna  och  i 

Smeerenbergbay. 

Punctariacese  (Thur.)  Kjellm. 
Pl.  Scand.  p.  9;  Thur.  in  Le  Jol.  Liste  Alg.  Cherb.  p.  14;  lim.  mut. 
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Gen.  Punctaria   Gr  ev. 

Alg.  Brit.  p.  XLII. 

Punctaria  Plantaginea  (Roth)  Grev. 

1.  c.  p.  53.    Ulva  plantaginea  Koth,  Cat.  Bot.  2,  p.  243. 

f.  typica. 

Descr.    Punctaria  plantaginea  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  73. 
Fig.  »  »  Harv.  Phyc.  Brit,  t.  128. 
Exsicc.  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  170. 

f.  linearis  Fosl.ie. 

Aret.  Havalg.  p.  9. 

Descr.    Punctaria  plantaginea  /?.  linearis  Foslie,  1.  c. 

Syn.  Punctaria  plantaginea  Dickie,  Alg.  Cumberl.  p.  237. 
»  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  p.  42;  Algenv.  Murm. 

Meer.  p.  48. 
»  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  39. 

Lefnadsförhållanden.  I  Norska  polarhafvet  växer  hufvud- 
formen  af  denna  art  än  i  den  sublitorala  regionens  öfre  del  på 

2 — 5  famnars  djup,  än  i  klipphålor  inom  litoralregionen.  I 
andra  delar  af  polarhafvet  har  jag  alltid  funnit  den  sublitoral 

inom  Laminarie-foTm&t\Q\\Qn.  Den  är  vanligen  fäst  på  små- 
stenar eller  snäckskal.  Den  synes  föredraga  skyddade  ställen 

och  uppträder  alltid  spridd  i  ringa  individantal  på  samma 
ställe.  Vid  Spetsbergen  och  Novaja  Semlj a  är  den  funnen  med 
zoosporangier  i  juli,  vid  Nordlanden  i  juni.  Vid  Finmarken 
var  den  stadd  i  upplösning  i  midten  af  september.  Formen 

linearis  växer  enligt  Foslie  på  2 — 4  famnars  djup,  fäst  på 
småsten  och  snäckskal.  Exemplar  tagna  i  augusti  voro  fullt 
utvecklade  och  försedda  med  zoosporangier. 

Utbredning.  Känd  endast  från  de  norr  om  Atlanten  be- 
lägna delarna  af  polarhafvet.  Hufvuclformen  är  ingenstädes 

här  träffad  i  större  mängd.  Deremot  var  f.  linearis  ymnig  på 
det  ställe,  der  den  anträffades.  Artens  nordligaste  fyndort  är 

Skansbay  på  Spetsbergen,  Lat.  K  78°  31'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden  (f.  typica),  tem- 

ligen  allmänt  utbredd,  men  sparsam.  Finmarken;  i.  typica, lo- 
kal och  sparsam  vid  Öxfjord,  f.  linearis  ymnig  vid  Russemark 

i  Porsangerfjord. 

Grönlandshafvet :  Spetsbergens  vestkust,  sällsynt  och  myc- 
ket sparsam. 

Murmanska  hafvet:  sällsynt  och  mycket  sparsam  vid  vest- 
kusten  af  Novaja  Semlj  a. 
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Baffinsbay :    Cumberland  Sound,  antagligen  sällsynt,  enligt 
Dickie  anf.  st. 

Fam.  Desmarestiacese  (T hur.)  Kjellm. 
Pl.  Scand.  p.  10;  Thur.  in  Le  Jol.  Liste  Alg.  Cherb.  p.  10  et  21;  lim.  mut. 

.  Gen.  Desmarestia  (Lam  o  ur.)  Grev. 

Alg.  Brit.  p.  XXXIX;  Lamour.  Ess.  p.  43;  spec.  excl. 

Desmarestia  Aculeata  (L.)  Lamour. 

1.  c.  p.  45.    Fucus  acnleatus  L.  Spec.  Pl.  Ed.  2,  p.  1632. 

Descr.     Desmarestia  aculeata  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  167. 

Fig.  »  »         Harv.  Phyc.  Brit.  t.  49. 
Exsicc.  »  >;         Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  87. 

Syn.     Desmarestia  aculeata  J.  G.  Ag.  Progr.  p.  2;  Bidr.  p.  11;  Till.  p.  28; 
Grönl.  Alg.  p.  110. 

»  »         Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  347. 
»  »         Ashm.  Alg.  Hayes,  p.  96. 

Croall,  Fl.  Disc.  p.  457. 

»  »         Dickie,    Alg.    Sutherl.    1,    p.    140;  2,  p.  191; 

»  »         Alg.  Nares,  p.  6;  Alg  Cumberl.  p.  236. 
»  »         Eaton,  List,  p.  44. 

»  »         Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  67. 
»  »         Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  39. 

>  »         Kjellm.  Vinteralgv.  p,  65.     Spetsb.  Thall.  2, 

p.    42;    Algen  v.    Murm.    Meer.  p.  48;  Ka- 
riska  hafvets  algv.  p.  29. 

»         Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  73. 
Post.  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II. 

»  »         Schtibeler,  in  Heugl.  Reise,  p.  317. 
»  »         Zeller,  Zweite  d.  Polarf.  p.  84. 

»  »         Wittr.  in  Heugl.  Reise,  p.  284. 
»  inanis  Post.  et.  Rupr.  1.  c. 

Desmia  aculeata  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  34. 

Fucus  aculeatus  Pall.  Reise  3,  p.  34. 

»  »  /?.  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  502. 

»       muscoides  Gunn.  Fl.  Norv.  2,  p.  139;  Gfr.  Act.  Nidros.  p.  83,  t.  7.. 

»      virgatus  Gunn.  Fl.  Norv.  1,  p.  45. 

Sporochnus  aculeatus  Lindbl.  Bot.  Not.  p.  157. 
»  »  Schrenk,  Ural.  Reise,  p.  547. 

Cfr.  Mårtens,  Voyage  Spitzb.  p.  79—80. 

Lefnadsförhållanäen.  Vid  Norges  kuster  är  växten  både 
litoral  och  sublitoral.  I  andra  delar  af  polarhafvet  har  jag 

funnit  den  endast  sublitoral,  oftast  på  2 — 15  famnars  djup  på 
sten-   eller    bergbotten    såsom  en    beståndsdel  i  Laminarie-ioi- 
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mationen.  Den  är  merendels  fäst  vid  sten.  •  Trifves  bäst 
på  öppen  kust,  men  saknas  ej  på  skyddade  ställen.  Stundom 

förekommer  den  sällskaplig.  Ej  funnen  med  reproduktions- 
organ. 

Utbredning.  Ej  känd  från  Sibiriska  Ishafvet,  men  eljest 
från  öfriga  delar  af  polarhafvet.  Maximum  af  freqvens  når 
den  inom  Spetsbergsprovinsen.  Dess  nordligaste  fyndort  är 

Discoverybay  i  Smiths  Sound,  Lat.  N.  81° 41'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden  allmän,  Tromsö 

amt  omkring  staden  Tromsö  och  vid  Karlsö,  Finmarken:  vid 
Maasö,  Gjesvser  och  Talvik,  allestädes  lokal,  men  temligen  ymnig. 

Grönländska/vet:  Sabine-ön  vid  Grönlands  ostkust;  näst 
Chcetopteris  plumosa  Spetsbergens  allmännaste  och  ymnigaste 
Phceozoosporacé. 

MurmansJca  liafvet:  Ryska  Lappmarkskusten  och  Samojed- 
landets  kust,  ön  Kolgujew,  allmän  och  ymnig  vid  vestkusten 
af  No  vaja  Semlja  och  Waigatsch,   fastlandet  vid  Jugor  Schar. 

Hvita  liafvet:    en  af  detta  hafs  allmännaste  alger. 
KarisJca  liafvet:    Karabugten,  Uddebay. 

Baffinsbay:  Cumberland  Sound,  Grönlands  vestkust,  all- 
män enligt  J.  G.  A  g.  Kända  fyndorter  äro:  Nanortalik,  Smal- 

lesund, FiskernaBS,  Neuherrnhut,  Hunde  Islands,  Jakobshavn, 

Godhavn,  Lat.  N.  73°  20',  Whale  Island,  Besselsbay,  Discovery- 
bay, Smiths  Sound  mellan  78:de  och  82:dra  breddgraden. 

Gen.    Dichloria   Gr  ev. 

Alg.  Brit.  p.  XL. 

Dichloria  Viridis  (Mull.)  Grev. 

1.  c.  p.  39.  Fucus  viridis  Mull.  Fl.  Dan.  t.  886. 

Beser.    Dichloria  viridis  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  164. 
Fig.        Desmarestia  viridis  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  312. 
Exsicc.  »  »        Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  88.  , 

Syn.   Desmarestia  viridis  Arescji.  Phyc.  Scand.  p.  348. 
»  *       Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  140. 

»        Kjellm.  Vinteralgv.  p.  65. 
»       Post.  et  Kupr.  111.  Alg.  p.  II. 

Dichloria  viridis  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Till.  p.  27;  Grönl.  Alg.  p.  110. 
»       Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  67. 
•      Kjellm.    Spetsb.   Thall.   2,  p.  42;  Algenv.    Murm. 

Meer.  p.  48. 
Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  39. 

Dictyosiphon  foeniculaceus  Zeller,  Zweite  d.  Polarf.p.  86;  secspec. 
Fucus  viridis  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  503. 
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LefnadsförliåTlanden.  I  Norska  polarhafvet  växer  arten 
både  inom  den  litorala  och  den  sublitorala  regionen,  i  senare 

fallet  oftast  inom  Zammane-formationen,  ehuru  den  dock  går 
djupare  ned  än  denna.  I  det  egentliga  Ishafvet  är  den  aldrig 
litoral,  men  deremot  ofta  elitoral,  växande  på  större  djup  än 
.nästan  alla  andra  alger.  Vid  Spetsbergen  förekommer  den  på 

5 — 150  famnars  djup.  Oftast  är  den  fäst  på  sten,  stundom  på 
större  alger  och  trifves  bäst  på  öppna  ställen,  såväl  nära  ku- 

sten som  långt  ut  till  sjös.  Den  uppträder  spridd.  Vid  Spets- 
bergens kust  når  den  en  hög  grad  af  yppighet.  Här  träffas 

ej  sällan  rikgreniga,  yfviga  exemplar,  som  är  0,5  meter  långa. 
Endast  sterila  exemplar  funna. 

Utbredning.  Endast  känd  från  polarhafvet  norr  om  Atlan- 
ten. Maximum  af  freqvens  når  den  vid  Spetsbergens  kuster. 

Dess  nordligaste  fyndort  är  Treurenbergbay  vid  Spetsbergens 

nordkust,  Lat.  N.  79°  56'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  flerestädes, 

men  temligen  sparsam,  Tromsö  amt  omkring  staden  Tromsö, 

Finmarken:  Maasö,  Gjesvser,  Mageröns  sydkust,  Oxfjord,  Tal- 
vik, temligen  allmän  och  ymnig. 
Grönlandshafvet :  Grönlands  ostkust,  allmän  och  ymnig 

längs  Spetsbergens  nord-  och  vestkust. 
Murmanska  hafvet :  Cisuralska  Samojedlandets  kust,  all- 

män och  ymnig  vid  No  vaja  Semljas  vestkust. 
Hvita  hafvet:    sällsynt. 

Baffinsbay:  Grönlands  vestkust,  Hunde  Islands,  Godhavn, 
Jakobshavn. 

Gen.   Phloeospora   Are  sch. 
Bot.  Not.  1873,  p.  163. 

Phloeospora  Subarticulata  Aresch. 
1.  c.  p.  164. 

Descr.    Phloeospora  subarticulata  Aresch.  Bot.  Not.  1876,  p.  33. 
Exsicc.  Dictyosiphon   foeniculaceus    var.    subarticulatus    Aresch.  Alg.  Scand. 

exsicc.  N:o  104. 

Syn.   Phloeospora  subarticulata  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  64. 
Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  p.  40;  Algenv. 

Murm.  Meer.  p.  45. 

Lefnadsförhållanden.  Växer  inom  Spetsbergsprovinsen  sub- 
litoralt  spridd,  vidfäst  sten  såväl  på  öppen  kust  som  på 
skyddade  ställen.  Vid  Spetsbergen  har  jag  i  juli  funnit  några 
rikt  zoosporangiebärande  exemplar. 
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Utbredning.  En  i  polarhafvet  sällsynt  alg,  som  hittills  en- 
dast är  anträffad  i  östra  delen  af  det  norr  om  Atlanten  lig- 
gande polarhafvet.  Här  är  den  öfverallt  sparsam.  Dess  nord- 
ligaste fyndort  är  Fairhaven  vid  nordvestkusten  af  Spetsber- 

gen, Lat.  N.  79°  49'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden  enligt  exemplar 

i  Kleens  herbarinm;  ej  omnämnd  härifrån  i  Nordl.  Alg. 

Grönlandshafvet :  Spetsbergens  nordvest-  och  vestkust  på 
tvänne  ställen,  lokal,  sparsam. 

Murmanska  hafvet:  sällsynt  vid  N.  Gusinnoi  Kap  på  No- 
vaja  Semljas  vestknst. 

Hvita  hafvet:    Solowetzki-öarna,  antagligen  sällsynt. 

Phloeospora  Tortilis  (Rupr.)  Aresch. 
Bot.  Not.  1876,  p.  34.  Scytosiphon  tortilis  Rupr.  Alg.  Och.  p.  373. 

Descr.    Phloeospora  tortilis  Aresch.  1.  c. 

Fig.        Dictyosiphon  tortilis  Gobi,  Brauntange  t.  2,  fig.  12 — 16. 
Phloeospora  tortilis  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  t.  1,  fig.  21. 

Exsicc.  »  »        Aresch.  Alg.  Scand.  Exsicc.  N:o  413. 

Syn.   Dictyosiphon  spec.  Kjellm.  Vinteralgv.  p.  65. 
Phloeospora  Lofotensis  Foslie,  Aret.  Havalg.  p.  8. 

t  tortilis  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  64. 
»        Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  p.  40 ;  Algenv.  Murm. 

Meer.  p.  45;  Kariska  hafvets  algv.  p.  29. 

LefnadsförhåUanden.  Växer  i  salt  eller  bräckt,  stundom 

mycket  svagt  salthaltigt  vatten  inom  litoral-  och  sublitoral- 
regionen,  alltid  på  ringa  (2 — 5  famnars)  djup.  Den  trifves 
såväl  utom-  som  inomskärs.  Såsom  ung  är  den  vidfäst  sten, 

men  slutligen  uppträder  den  i  större  eller  mindre,  löst  på  bott- 
nen liggande  massor  af  obestämd  form.  Växten  är  något  säll- 

skaplig och  förekommer  stundom  t.  o.  m.  i  så  stor  mängd  på 

samma  ställe,  att  den  väsentligen  bidrager  till  vegetations- 
prägeln. I  Ishafvet  förökar  sig  arten  kraftigt  på  vegetativ 

väg,  genom  grenars  och  grensystems  aflösning  och  derpå  in- 
trädande individualisering.  Vid  Spetsbergens  nordkust  försig- 

gick förökningen  på  denna  väg  särskildt  lifligt  under  vintern. 
Vid  samma  tid  utvecklade  den  här  äfven  zoosporer;  dock  är 

den  egentliga  zoosporbildningsperioden  sensommaren,  augusti, 

och  september.  Foslie  har  funnit  exemplar  med  zoosporan- 
gier  i  Nordlanden  i  slutet  af  september. 

Utbredning.  Arten  är  antagligen  cirkumpolär.  Ännu  är 
den  dock  icke  känd  från  Sibiriska  och  Amerikanska  Ishafven. 

Maximum  af  freqvens  har  den  vid  Spetsbergens  kuster.    Dess 
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nordligaste  fyndort  är  Mosselbay  vid  Spetsbergens  nordkust, 

Lat.  N.  79°  53'. Fyndorter:  Norska polarhaf vet :  Nordlanden:  Lofoten  ymnig,, 
Finmarken  vid  Talvik,  lokal,  sparsam. 

Grönlandshafvet :  allmän  och  ymnig  vid  Spetsbergens  nord- 
och  vestkust. 

Murmanska  hafvet:  Novaja  Semljas  vestkust,  Jugor  Schar, 

lokal  och  sparsam. 

Hvita  hafvet:   Solowetzki-öarna. 
Kariska  hafvet:  Uddebay,  sparsam,  Kap  Palander,  temligen 

ymnig,  Aktiniaviken,  sparsam. 
Bafftnsbay:    Grönlands  vestkust:  Neuherrnhut. 

Phloeospora  Pumila  Kjell m. 
Algenv.  Murm.  Meer.  p.  45. 

Descr.   Phloeospora  pumila  Kjellm.  1.  c. 

Fig.  »  »  »         t.  1,  fig.  16—22. 

Anmärkning  vid  arten.  Vid  beskrifningen  af  denna  art  har 

jag  uttryckligen  angifvit,  att  jag  icke  med  säkerhet  kunde  be- 
stämma graden  af  dess  förvandtskap  med  Phl.  tortilis,  om  den 

vore  att  anse  såsom  en  från  denna  skild  art,  eller  en  af  lef- 
nadsförhållandena  framkallad  dvergform  af  den.  Något  nytt 
inlägg  till  afgörande  häraf  har  jag  sedan  dess  ej  vunnit.  G  o  bi 
har  emellertid  framstält  en  åsigt  om  denna  växt,  som  förtjenar 
att  uppmärksammas.  Han  anser  sig  hafva  funnit  den  vara 
»nichts  weiter  als  vegetative  Sprosse  der  Phl.  tortilis»  (Gobi, 
Algenfl.  Weiss.  Meer.  sid.  65).  Då  jag  beskref  Phl.  pumila,  hade 

jag  nogsam  kännedom  om  det  egendomliga  vegetativa  förök- 
ningssättet hos  Phl.  tortilis  och  hade  utförligt  redogjort  härför 

i  Spetsb.  Thall.  2,  sid.  41.  Jag  medger  gerna,  att  de  från  äldre 
Phl.  tortilis  aflösta,  sig  sjelf ständigt  utvecklande  axlarna  och 
axelsystemen  mycket  påminna  om  Phl.  pumila.  Då  Gobi 
identifierat  dessa  bildningar  med  Phl.  pumila,  har  han  förbisett, 

att  jag  uttryckligen  angifvit,  att  Phl.  pumila  bildar  rediga 
tofsar  eller  små  mattor  och  att  dessa  äro  fästa  vid  ett  under- 

lag genom  tydliga  rhizoider.  Sådana  bildningar,  som  de  af 
Gobi  omtalade,  har  jag  sett  i  stor  mängd,  men  alltid  funnit 
dem  mer  eller  mindre  fast  förenade  eller  hoptrasslade  till 
massor  af  obestämd  form,  liggande  lösa  på  bottnen,  aldrig 
bildande  rediga  tofsar  eller  mattor,  beklädande  och  fästa  vid 
ett  underlag,  såsom  fallet  är  med  Phl.  pumila.  Hos  denna  utgår 
från    bålens    nedre    del    en    större    mängd,    till    en  dynformig 
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plexus  förenade  rhizoider.  Det  är  en  sådan  plexus,  som  af- 
bildats  på  tafl.  1,  fig.  16  i  Algen  v.  Mnrm.  Meer.  Rhizoiderna 
äro  vanligen  ogrenade,  cylindriska,  mer  eller  mindre  krökta, 
monosifoniska,  stundom  polysifoniska  och  då  klubblika,  med 
de  öfre  lederna  nästan  klotformiga  (tafl.  26,  fig.  17). 

Tillsvidare  har  jag  icke  något  bestämdt  skäl  att  frångå 
min  uppfattning  af  PM.  pumila  såsom  en,  om  ock  svagt,  från 

TM.  tortilis  skild  art.  Att  jag  icke  funnit  den  med  zoosporan- 

gier  är  utan  bet}'delse  i  fråga  om  afgörandet  af  dess  arträtt, 
ty  dels  kunna  ju  dylika  organ  utvecklas  under  en  annan  tid 

på  året,  än  då  jag  träffade  växten,  dels  är  det  möjligt,  att  för- 
ökningen genom  zoosporer  är  ersatt  genom  den  hos  arten 

iakttagna  förökningen  genom  individualisering  af  aflösta  axlar 

och  axelsystem.  Hårbildningar  har  jag  efter  förnyad  under- 
sökning af  de  en  gång  samlade  exemplaren  ej  funnit. 

Lefnadsförhållanden.  Växten  hör  bland  de  få  arter,  hvilka 

inom  det  egentliga  Ishafvet  äro  litorala.  Den  är  funnen 
växande  på  skyddad  kust  i  vattenfylda  klipphålor  med  sandig 

botten,  bildande  än  spridda  tofsar  än  mattor  af  temligen  be- 
tydligt omfång.     Zoosporangieexemplar  ännu  okända. 

Utbredning.  Hittills  endast  känd  från  östra  delen  af  Mur- 
manska  hafvet, 

Fyndorter:  MurmansJca  hafvet:  Matotschkin  Schar  och  Be- 
simennajabay  vid  Xovaja  Semljas  vestkust. 

Gen.    Coilonema  Are  sch. 

Alg.  Scand.  exsicc.  X:o  323. 

Coilonema  Ekmani  Are  sch. 
Obs.  Phyc.  3.  p.  33. 

Descr.   Dictyosiphon  (Coilonema)  Ekmani  .1.  c. 

Syn.   Lithosiphon  Lomentarise  Kleen.  Norell.  Alg.  p.  40. 

Lefnadsförhållanden.  En  litoral,  på  Seytosiphon  lomentarius 

fäst  alg.  Exemplar  tagna  i  slutet  af  juni  vid  Xorges  nord- 
vestkust  bära  rikligt  mogna  zoosporangier. 

Utbredning.  Endast  känd  från  polarhafvets  sydligaste  del 
vid  Norges  kust. 

Fyndort:    Norska  polarhafvet:    Bodö  i  Nordlanden. 

Coilonema  Chordaria  Are  sch. 

f.  l>ahusiensis  Aresch. 

Bot.  Not.  1873,  p.  170. 
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Descr.    Dictyosiphon  (Coilonenia)  chordaria  Aresch.  Obs.  Phyc.  3,  p.  32. 
Fig.  »  chordaria  Aresch.  Phyc.  Scand.  t.  8,  B. 

Syn.  Dictyosiphon  (Coilonema)  Fimnarkicurn  Foslie,  Aret.  Havalg.  p.  6. 

Lefnadsförhållanden.  Litoral,  mestadels  förekommande  i 
klipphålor,  viclfäst  sten.  Den  förekommer  såväl  på  öppen 

som  skyddad  kust.  På  öppen  kust  blir  den  större  och  yppi- 
gare. Vid  Gjesvser  i  Finmarken  har  jag  samlat  exemplar,  som 

hafva  en  längd  af  30  cm.  I  det  inre  af  Altenfjorden  var  den 

i  allmänhet  lågväxt,  men  yfvig.  Den  är  ofta  temligen  säll- 
skaplig, men  intar  dock  endast  obetydliga  områden.  I  augusti 

och  september  bär  den  rikligt  zoosporangier  vid  Norges 
nordkust. 

Utbredning.  Känd  endast  från  polarhafvets  atlantiska  flor- 
område, der  den  ännu  på  vissa  ställen  är  ymnig.  Dess  nord- 

ligaste fyndort  är  Gjesvser,  ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Finmarken  vid  Gjesvser, 

Tal  vik  och  Svsertholt,  på  de  båda  första  ställena  temligen 

ymnig,  men  lokal. 

Gen.   Dictyosiphon   (G  re  v.)  Aresch. 

Bot.  Not.  1873,  p.  164;  Grev.  Alg.  Brit.  p.  55;  char.  mut. 

Dictyosiphon  Corymbosus  nob. 

L.  fronde  fusco-flavescente,  solido;  axi  primario  distincto,  ramis  sub- 
corymbosis,  elongatis,  simplicibns  vel  parce  ramulosis;  zoosporangiis  saepe 
confertis,  a  superflcie  thalli  visis  vulgo  ellipsoideis. 

f.  abbreviata  nob. 

f.  ramis  vix  semipedalibus,  crassitudinem  setse  excedentibus. 

Tab.  26,  fig.  12—15. 

f.  elongata  nob. 
f.  ramis  usque  ultra  pedalibus  quam  in  prtecedente  tenuioribus. 

Syn.    Dictyosiphon  hippuroides  Kjellm.  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  46;  ex 

parte. 

BesJcrifning.  Vidfästningsorganet  är  en  callus.  Bålen  blir 
en  half  (f.  abbreviata)  till  mer  än  en  fot  (f.  elongata)  lång.  Till 
färgen  liknar  växten  B.  foeniculaceus.  Förgreningen  påminner 
i  mycket  om  den  hos  Coilonema  chordaria  f.  bahusiensis.  Den 

tydliga  hufvudaxeln  är  efter  hela  sin  längd  besatt  med  tem- 

ligen talrika,  1j2 — 1  fot  långa  biaxlar  af  första  ordningen, 
hvilka  oftast  äro  ogrenade,  stundom  bära  en  eller  annan  gren 
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af  2:dra  ordningen.  Grenar  af  högre  ordning  än  2: dra  äro 
sällsynta.  Biaxlarna  af  första  ordningen  äro  nästan  qvastlikt 
anordnade.  Hufvndaxeln  afsmalnar  märkbart  mot  basen,  bi- 

axlarna icke  eller  ytterst  obetydligt,  Ii  varpå  arten  äfven  habi- 

tnelt  låter  skilja  sig  från  C 'oilonema-ar 'ter.  Mot  spetsen  afsmalna 
grenarna  märkbart,  mer  hos  f.  elongata,  mindre  hos  f.  abbreviata, 

Med  hänsyn  till  strukturen  sluter  arten  sig  närmast  D.  hippu- 
roides.  Kortikallagret  bildas  af  små  kantiga,  i  optiskt  längd- 

snitt qvadratiska  eller  oregelbundet  fyrsidiga,  eller  i  bålens 

nedre  del  rektangulära  celler.  De  senare  äro  ordnade  i  tem- 
ligen  regelbundna  longitudinela  rader.  Kortikalcellerna  äro 
mindre  rika  på  och  hafva  ett  ljusare  endokrom  än  hos  JD. 
hippuroides.  Det  mäktiga  centrallagret  utgöres  af  långsträckta 

jemförelsevis  tunnväggiga  celler  af  olika  vidd.  I  bålens  cen- 
trum finnes  hos  utvuxna  exemplar  nedtill  ett  mindre  antal 

fina  cellrader,  liknande  dem,  som  förekomma  hos  D.  hippuv 'oides; 
(fig.  13).  Hårbildningar  äro  sparsamma.  Zoosporangierna  an- 

läggas såsom  hos  andra  Dictyosiphon-SLvter  under  kortikallagret 
och  äro  i  början  täckta  af  detta,  Från  ytan  sedda  hafva  de 
en  ellipsoidisk  eller  rundadt  ellipsoidisk  form,  oftast  med 

längdaxeln  i  bålens  längdriktning.  Stundom  äro  de  klot- 
formiga.  Hos  f.  abbreviata  uppträda  de  i  täta  massor,  hos  f. 
elongata  mindre  talrikt.  Då  de  äro  fullt  utvecklade,  uppgår 

deras  längdaxel  (i  bålens  längdriktning)  till  60  /*.  (fig.  14 — 15). 
Det  har  synts  mig,  att  det  skulle  göra  arten  D.  hippuroides 

alltför  sväfvande,  om  man,  såsom  jag  förut  anf.  st.  gjort, 
sökte  inrymma  under  den  en  så  mycket  från  dess  typiska 
form  afvikande  växt,  som  den  nu  beskrifna.  Jag  har  derför 

trott  mig  böra  anföra  den  under  ett  eget  namn. 
Lefnadsförhållanden.  Förekommer  inom  öfre  delen  af  den 

sublitorala  regionen,  vidfäst  stenar  på  2 — 5  famnars  djup,  f. 
abbreviata  på  öppen,  f.  elongata  på  skyddad  kust.  Den  förra 

växte  sällskaplig  i  betydliga  individmassor.  Zoosporangie- 
bärande  exemplar  af  f.  abbreviata  samlade  jag  vid  No  vaja 
Semljas  vestkust  under  juli,  af  f.  elongata  vid  Norges  nordkust 
under  september. 

Utbredning.  Känd  från  Norska  polarhafvet  och  Murmanska 
hafvet.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Gribowabay  vid  Novaja 

Semljas  vestkust,  Lat.  N.  73°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Finmarken  vid  Talvik  (f. 

elongata),  lokal  och  sparsam. 
Murmanska  hafvet:    Gribowabay  (f.  abbreviata). 



332  KJELLMAN,   NORRA   ISHAFVETS  ALGFLORA. 

Dictyosiphon  Hippuroides  (Lyngb.)  Kiitz. 

Tab.  Phyc.  6,  p.  19.  Scytosiphon  hippuroides  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  63. 

f.  typica. 
Descr.  Dictyosiphon  hippuroides  Aresch.  Obs.  Phyc.  3,  p.  26. 

Fig.  >  »  Kiitz.  1.  c.  t.  52. 
Exsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  105,  320,  321. 

f.  fragilis  Har  v.  (nob). 

Dictyosiphon  fragilis  Harv.  in  Kiitz.  Spec.  Alg.  p.  485. 

Descr.   Dictyosiphon  fragilis  Kiitz.  1.  c. 
Fig.  »  »  »       Tab.  Phyc.  6,  t.  52. 

Syn.    Dictyosiphon  foeniculaceus  «  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  369. 
»  hippuroides  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  66. 

Kjellm.   Spetsb.  Thall.  2,  p.  38;  Algenv. 
Murm.  Meer.  p.  46;  ex  parte. 

»  »  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  34. 

Anmärkning  vid  formerna.  Denna  art  är  i  polarhafvet 

mindre  månggestaltad  än  följande,  men  uppträder  dock  äfven 
den  under  åtskilliga  utmärkta  former,  af  hvilka  utom  den 

typiska  en  särskildt  synes  mig  vara  karakteristisk  och  böra 
framhållas.  Den  typiska  formen,  för  hvilken  jag  håller  den, 
som  af  Areschoug  utdelats  under  N:o  105  i  Alg.  Scand. 
exsicc,  är  den  allmännaste.  I  Norska  polarhafvet  förekommer 
derjämte  en  annan,  i  hvilken  jag  trott  mig  igenkänna  den  af 
Kiitz  in  g  diagnosticerade  och  afbildacle  B.  fragilis.  Genom 
sin  lösare  konsistens,  sina  tätt  sittande,  grofva,  från  smal  bas 
uppåt  i  tjocklek  tilltagande  grenar  afviker  den  betydligt  från 

f.  typica  och  påminner  ej  obetydligt  om  en  Coilonema.  Fri- 
stående är  denna  form  icke.  Stundom  närmar  den  sig  så  myc- 

ket den  typiska,  att  en  gräns  är  svår  att  draga.  Den  i  det 
egentliga  Ishafvet  vanligaste  formen  är  den,  som  är  utdelad  i 
Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  under  N:o  321. 

Lefnadsförhållanden.  I  Norska  polarhafvet  är  arten  före- 
trädesvis litoral,  stundom,  liksom  i  andra  delar  af  polarhafvet, 

sublitoral.  Den  går  icke  ned  till  något  betydligare  djup.  Den 
växer  epifytisk  på  andra  alger,  mest  Chordaria,  men  träffas  ej 
sällan  fäst  på  sten.  Vid  Norges  kust  förekommer  den  i  ganska 

betydliga  individmassor.  Den  trifves  både  på  öppna  och  skyd- 
dade delar  af  kusten.  Vid  Norges  kust  bär  den  zoosporangier 

hela  sommaren,  åtminstone  till  midten  af  september.  Vid 

Spetsbergens  kust  har  jag  funnit  den  med  dylika  organ  både 
sommar  (augusti)  och  vinter  (december). 

Utbredning.     Känd  endast  från  polarhafvet  norr  om  A  tian- 
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ten.  Den  är  ymnigast  och  rikligast  utvecklad  i  Norska  polar- 
hafvet. Dess  nordligaste  fyndort  är  Mosselbay  vid  Spetsbergens 

nordkust,  Lat.  N.  79°  53'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och 

ymnig,  Finmarken,  Gjesvser  (f.  fragilis),  ymnig,  Magerösundet 
och  Öxfjord  (f.  typica),  allmän  och  ymnig. 

Grönlandshafvet :  lokal  och  sparsam  vid  Spetsbergens  nord- 
vest-  och  nordkust. 

Murmanska  liafvet:  Ryska  Lappmarkens  och  Samojedlan- 
dets  kust,  temligen  allmän,  men  ej  ymnig  vid  vestkusten  af 
No  vaja  Semlja. 

Hvita  liafvet:  antagligen  allmän  och  ymnig  (Jfr  G  o  bi  anf. 
st.  sid.  11). 

Baffinsbay:    Grönlands  vestkust  vid  Lichtenau. 

Dictyosiphon  Foeniculaceus  (Huds.)  Grev. 

Alg.  Brit.  p.  56.   Conferva  foeniculacea  Huds.  Fl.  Ang!,  p.  164. 

f.  typica, 
Descr.  Dictyosiphon  foeniculaceus  Aresch.  Obs.  Phyc.  3,  p.  30. 
Mg.  »  »        Phyc.  Scand.  t.  7. 
Exsicc.  »  »  »        Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  103  et  319. 

f.  flaccida  Aresch. 

Subspec.  Dictyosiphon  flaccidus  Aresch.  Bot.  Not.  1873,  p.  169. 

Descr.    Dictyosiphon  foeniculaceus  var.  flaccidus  Aresch.  Obs.  Phyc.  3.  p.  31. 

Syn.    Chordaria  flagelliformis  var.  J.  G.  Ag.  Grönl.  Alg.  p.  110;  sec.  spec. 
Dictyosiphon  foeniculaceus  fi  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  370. 

Croall,  Fl.  Disc.  p.  458. 
»  Dickie,    Alg.    Sutherl.    1,    p.    141;    Alg. 

Cumberl.  p.  237;  Alg.  Nares,  p.  7. 
Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  66. 
Harv.  Fl.  West-Esk.  p.  49. 
Kjellm.    Spetsb.    Thall.   2,  p.    38,    excl. 

subspec.  2;  Algenv.  Murrn.  Meer.  p.47. 
>  »  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  34. 

Scytosiphon  foeniculaceus  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  63;  ex  parte. 
Nyl.  et  Sal.  p.  73. 
Post,  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II. 

Lefnadsförhåttanden.  I  Norska  polarhafvet  litoral,  vanligen 
epifyt  på  Fucaceer,  i  andra  delar  af  polarhafvet  sublitoral, 
fäst  företrädesvis  på  Chordaria  flagelliformis  eller  på  stenar. 
Den  förekommer  temligen  spridd  både  på  öppen  och  skyddad 
kust.  Vid  Spetsbergens  nordkust  fans  en  mellanform  mellan 
den    typiska    formen    och  f.  flaccida  under  hela  vintern.     Den 
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bibehöll  sitt  karakteristiska  utseende  och  var  hela  tiden  stadd 

i  tillväxt.  Vid  Nordland  en  bär  den  zoosporangier  under  som- 
maren ,  vid  Finmarken  under  augusti  och  september,  vid  Spets- 

bergen under  juli  och  augusti,  vid  No  vaja  Semljas  vestkust 
under  juli. 

Utbredning.  Känd  från  polarhafvet  norr  om  Atlanten.  Ma- 
ximum af  freqvens  når  den  vid  Norges  nordkust.  Dess  nord- 

ligaste fyndort  är  Rawlingsbay  i  Smiths  Sound,  80°  20'  N.  Lat. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och 

ymnig,  Finmarken,  allmän  och  ymnig  vid  Maasö,  Gjesvaer, 
Magerösundet,  Oxfjord  och  Talvik. 

Grönlandshafvet :  temligen  allmän,  men  ej  ymnig  vid  Spets- 
bergens nord-  och  vestkust. 

Murmanska  hafvet:  Ryska  Lappmarkskusten,  lokal,  men 
temligen  ymnig  vid  Novaja  Semljas  vestkust. 

Hvita  hafvet:  antagligen  allmän  och  ymnig  (Jfr  G  o  bi  1.  c. 

P.  ii). 
Bafflnsbay:  Cumberland  Sound,  icke  sällsynt,  Grönlands 

vestkust  vid  Tessarmiut,  Lichtenau,  Neuherrnhut,  Godthaab, 

Holstenborg,  Egedesminde,  Hunde  Islands,  Jakobshavn,  Claus- 
havn,  Discoön,  Rittenbenk,  Sakkak,  Rawlingsbay;  sålunda  an- 

tagligen allmänt  utbredd  längs  hela  kusten  (Jfr  Croall  anf.  st.). 
De  båda  anförda  formerna  hafva  samma  utbredning,  dock 

är  enligt  min  erfarenhet  f.  flaccida  och  former,  som  stå  denna 
närmast,  de  i  norden  vanligaste. 

Dicttosiphon  Hispidus  Kjelhii. 
Algenv.  Murm.  Meer.  p.  47. 

Descr.  et  Fig.     Dictyosiphon  foeniculaceus  subspec.  hispidus  Kjellin.  Spetsb. 
Thall.  2,  p.  39  et  t.  2,  fig.  1. 

Syn.    Enteromorpha  ramulosa  Zeller,  Zweite  d.  Polarf.  p.  84;  sec.  spee. 

Anmärkning  vid  arten.  G  o  bi  förmodar  denna  växt  vara 

en  något  rikare  förgrenad  D.  foeniciäaceus  f.  flaccida.  Genom 

sin  mjuka,  böjliga,  starkt  tubulösa  bål  påminner  clen  visser- 
ligen om  f.  flaccida,  men  afviker  dock  från  denna  dels  genom 

mindre  zoosporangier  dels  genom  sin  egendomliga  förgrening. 
Emellertid  måste  det  inom  ett  slägte  med  så  svagt  utpräglade 
former,  som  Dictyosiphon  är,  i  viss  mån  bero  på  godtycke  om 
en  gifven  form  skall  betraktas  såsom  varietet  eller  såsom  art. 

Hvad,  som  mest  synes  mig  tala  för  att  den  är  mera  differen- 
tierad än  t.  ex.  f.  flaccida  och  andra  Dictyosiphon-foTmeT,  är  det, 
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att  den  är  funnen  med  sitt  karakteristiska  utseende  i  vidt 

skilda  delar  af  polarhafvet. 

Lefnadsförhållanden.  Växer  sublitoralt  på  2 — 5  famnars 
djup,  vidfäst  sten  på  både  öppen  och  skyddad  kust,  spridd. 
I  början  af  augusti  bar  den  zoosporangier  i  Jugor  Schar. 

Utbredning.  Känd  från  Spetsbergsprovinsen.  Den  är  ingen- 
städes funnen  i  större  individmassor.  Dess  nordligaste  fynd- 

ort är  Treurenbergbay  vid  Spetsbergens  nordkust,  Lat.  N.  79°  56'. 
Fyndorter:  Grönlandsliafvet :  Grönlands  ostkust,  Sabineön(?) 

(Jfr  Z eller  anf.  st.  sid.  87),  Spetsbergens  nord-  och  vestkust, 
lokal,  sparsam. 

MurmansJca  liafvet:  vestra  mynningen  af  Jugor  Schar, 

sparsam, 

Gen.   Lithosiphon   Har  v. 

Man.  Ed.  2,  p.  43. 

Lithosiphon  Laminarle  (Lyngb.)  Harv. 
1.  c.  Bangia  Laminarise  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  84. 

Descr.  et  Fig.    Lithosiphon  Larninarige  Harv.  Phyc.  Brit.  t,  295. 
Exsicc.  »  »         Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  21. 

Syn.    Bangia  Laminariae  Post.  et  Eupr.  111.  Alg.  p.  II. 
Lithosiphon    »  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  39. 

Lefnadsförhållanden.  Jag  har  sjelf  aldrig  anträffat  denna 
art  i  polarhafvet  och  känner  derför  af  egen  erfarenhet  intet  om 
dess  lefnadssätt  derstädes.  Enligt  Kleen  förekommer  den  i 
Nordlanden  under  senare  delen  af  sommaren  epifytisk  på 
Maria  esciäenta. 

Utbredning.  Med  säkerhet  känd  endast  från  Norska  polar- 
hafvet. Den  är  dock  äfven  uppgifven  för  östra  Murmanska 

hafvet. 

Fyndorter:    Norska  polarhafvet:    Nordlanden   enligt  Kleen. 
Murmanska  hafvet:  Novaja  Semljas  kust  enligt  Post.  et 

Rupr.  (Jfr  Kjellm.  Algenv.  Murm.  Meer,  sid.  49). 

Fana.   Aglaozoniacese  T  hur. 

in  Le  Jol.  Liste  Alg.  Cherb.  p.  14. 

Gen.   Aglaozonia   Zanard. 
i 

Sagg.  p.  38. 
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Aglaozonia  Parvula  (G  re  v.)  Z  a  närd. 
1.  c.  p.  38.     Zonaria  parvula  Grev.  Crypt.  Fl.  t.  360. 

Beser.    Zonaria  parvula  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  107. 
Fig.  »  »         Harv.  Phyc.  Brit,  t.  341. 
Exsicc.  Padinella  parvula  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:r  22. 

Syn.  Padinella  parvula  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  39. 

LefnadsfÖrhållanden.    Lefver  på  flera  famnårs  djup,  fäst  på 
musselskal. 

Utbredning.     Endast  anträffad  inom  Norska  polarhafvet. 
Fyndort.     Nordlanden  vid  Fleinvrer. 

Fam.  Sphacelariacese  J.  G.  Ag. 
Alg.  Med.  p.  27. 

Gen.  Cladostephus  (Ag.)  J.  G.  Ag. 

Spec.  Alg.  1,  p.  41;  Ag.  Syn.  Alg.  p.  XXV;  spec.  excl.  . 

Cladostephus  Spongiosus  (Lightf.)  Ag. 
1.  c.  p.  XXVI.   Conferva  spongiosa  Lightf.  Fl.  Scot.  p.  983. 

Descr.    Cladostephus  spongiosus  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  43. 
Fig.  Harv.  Phyc.  Brit.  138. 

Exsicc.  >  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  172. 

Syn.  Cladostephus  spongiosus  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  388. 
»  »  Kleen.  Nordl.  Alg.  p.  35. 

LefnadsfÖrhållanden.  En  i  vattenfylda  klipphålor  inom 
litoralregionen  förekommande  alg.  Den  håller  sig  mest  till 

öppen  kust  och  är  vanligen  något  sällskaplig,  vidfäst  sten. 
Vid  hvilken  tid  den  i  polarhafvet  utvecklar  reproduktionsorgan, 

känner  jag  icke.  I  Köpenhamns  musei  herbarium  finnas  exem- 
plar från  Grönland,  försedda  med  gametangier  (zoosporangia 

multilocularia),  men  uppgift  saknas,  vid  hvilken  tid  cle  äro 
tagna.  Från  Norska  polarhafvet,  der  växten  är  samlad  under 
sommartiden,  äro  endast  sterila  exemplar  kända. 

Utbredning.  Södra  delen  af  Norska  polarhafvet  och  Baf- 
finsbay.  Säkerligen  är  den  i  polarhafvet  utom  sitt  egentliga 

utbredningsområde.  Dess  nordligaste  förekomstort  är  Vest- 
fj orden  i  Nordlanden. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  sparsam  vid 
Vestfjordens  stränder. 

Baffinsbay:   Grönlands  kust,  utan  närmare  ängifven  lokal. 
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Gen.   Stupocaulon  Ktitz. 

Phyc.  gener.  p.  293. 

Stupocaulon  Scoparium  (L.)  Klitz. 

1.  c.  Conferva  scoparia  L.  Spec.  Pl.  Ed.  2,  p.  1635. 

Descr.  Stupocaulon  scoparium  Ktitz.  Opec.  Alg.  p.  406. 

Fia.  »  »  Tab.  Phyc.  5,  t.  96. 

Syn.     Stupocaulon  scoparium  Zeller,  Zweite  d.  Polarf.  p.  84. 

Fyndort.  Skall  enligt  Zeller,  anf.  st.,  vara  hemförd  från 

Grönland,  antagligen  från  Sabine-ön  vid  Grönlands  ostkust  af 
2:dra  tyska  polarexpeditionen.     Exemplar  har  jag  icke  sett. 

Gen.  Chsetopteris  Ktitz. 

Phvc.  gener.  p.  293. 

Chetopteris  Plumosa  (Lyngb.)  Kiitz. 
1.  c.  Sphacelaria  plumosa  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  103. 

Beser.     Chaetopteris  plumosa  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  41. 

Fig.        Sphacelaria  plumosa  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  87. 

Chgetopteris  plumosa  Aresch.  Obs.  Phyc.  3,  t.  2?  fig.  4. 

»         Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  t,  2,  fig.  2—3. 
Exsicc.  Sphacelaria  plumosa  Aresch.  Alg.  Scancl.  exsicc.  N:o  107. 

Chastopteris  plumosa  Kjellm.  in  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  408. 

Syn.  Chpetopteris  plumosa  J.  G.  Ag.  Grönl.  Alg.  p.  110. 
Dickie,    Alg.    Sutherl.    1,    p.    141;    2,    p.  191; 

Alg.  Cumberl.  p.  238;  Alg.  Nares,  p.  7. 

Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  63. 

Harv.  Fl.  West-Esk.  p.  49. 
Kjellm.  Vinteralgv.  p.  65;  Spetsb.  Thall.  2,  p. 

32;    Algenv.    Murm.    Meer.  p.  42;  Kariska 
hafvets  algv.  p.  27. 

»         Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  35. 
»  »         Eupr.  Alg.  Och.  p.  378. 

Conferva  pennata  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  512;  ex  parte. 

Sphacelaria  plumosa  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  2;  Bidr.  p.  11. 
Croall,  Fl.  Disc.  p.  458. 

»  »  Eaton,  List,  p.  44. 

»  -  Lyngb.  1.  c. 
Post,  et  Eupr.  111.  Alg.  p.  II. 

Lefnadsförhållanden.  I  Norska  polarhafvet  växer  arten  van- 
ligen i  klipphålor  inom  litoralregionen,  stundom  fäst  vid 

snäckskal  inom  den  sublitorala  regionen.  I  öfriga  delar  af 

polarhafvet  är  den  nästan  utan  undantag  sublitoral,  men  hål- 
Bd  III.  22 
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ler  sig  dock  mest  på  denna  regions  öfre  del.  Vanligtvis  före- 
kommer den  på  2 — 5  famnars  djup.  Den  är  en  allmän  be- 

ståndsdel inom  Laminarie- formationen,  men  uppträder  äfven 
inom  andra  formationer.  Mest  håller  den  sig  på  grus-  och 
stenbotten.  Vid  Spetsbergen  är  den  ej  sällan  sällskaplig,  upp- 

trädande i  rätt  betydliga  individmassor.  Den  trifves  både  på 

skyddad  och  öppen  kust  och  träffas  äfven  långt  ut  till  sjös. 
Kleen  har  i  Nordlanden  funnit  exemplar  med  gametangier  i 

augusti.  Vid  Spetsbergen  bär  den  reproduktionsorgan,  zoo- 
sporangier  och  gametangier,  från  november  till  maj,  rikligast 

från  midten  af  november  till  början  af  mars.  Efter  mars  må- 
nads slut  voro  exemplar  med  dylika  organ  ovanliga.  Exem- 

plar från  andra  delar  af  polarhafvet  har  jag  endast  varit  i 
tillfälle  att  undersöka  under  sommaren  och  höstmånaderna  och 
då  alltid  funnit  växten  steril. 

Utbredning.  En  cirkumpolär  och  i  polarhafvet  allmän  och 
på  sina  ställen  mvcket  ymnig;  alg;.  Enligt  min  erfarenhet  når 

den  sitt  maximum  af  freqvens  och  }^ppighet  i  östra  delen  af 

Grönlandshafvet,  vid  Spetsbergens  kuster.  Nordligaste  fynd- 

orten är  Smith  Sound  vid  Lat,  N.  82°  27'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  allmän,  Finmar- 

ken, lokal  och  temligen  sparsam  vid  Gjesvaer,  Mageröns  syd- 
kust, Öxfjord  och  Talvik. 

Grönlandshafvet:  allmän  och  ymnig  vid  Spetsbergens  ku- 
ster. 

Miirmanska  hafvet:  Samojedlandets  kust,  ön  Kolgujew,  tem- 
ligen allmän,  men  icke  ymnig  vid  vestkusten  af  Novaja  Semlja 

och  Waigatsch. 
Hvita  hafvet:  temligen  sällsynt. 
Kariska  hafvet:  Uddebay,  temligen  ymnig,  Kap  Palander 

och  Aktiniaviken  sparsam. 

Sibiriska  Ishafvet:  Irkajpi,  temligen  ymnig  och  yppig,  Kol- 
jutschin-ön,  Pitlekaj  oq.1i  kusten  öster  härom,  temligen  allmän 
och  ej   sparsam. 

Amerikanska  Ishafvet:  Vest-Eskimåernas  land. 

Baffinsbay:  Cumberland  Sound;  Grönlands  vestkust  an- 
märkt vid  Nanortalik,  Lichtenau,  Kakortok,  Smallesund,  Hol- 

stenborg,  Hunde  Islands,  Godhavn,  Lat.  N.  73°  20';  Whale  Is- 
land, Floeberg  Beach. 
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i 

Gen.  Sphacelaria  (Lyngb.)  J.  G.  Ag. 

Spec.  Alg.  1,  p.  29;  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  103;  spec.  excl. 

Sphacelaria  Cirrhosa  (Roth.)  Ag. 
Sy  st.  Alg.  p.  164.     Conferva  cirrhosa  Roth.  Cat.  Bot.  2,  p.  214. 

Beser.     Sphacelaria  cirrhosa  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  p.   1,  34. 
Mg.  »  *         Harv.  Phyc.  Brit.  t,  178. 
Exsicc.  »  »         Aresch.  Alg.  Scancl.  exsicc.  108 — 109. 

Syn.     Conferva  pennata  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  512;  ex  parte  sec.  herb. 
Sphacelaria  cirrhata  Croall,  Fl.  Disc.  p.  458(?). 

»  cirrhosa  Dickie,  Alg.  Cumberl.  p.  238. 
»  »         Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  36. 
»  pennata  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  105  (?). 

Lefnaäsförhållanäen.  Antingen  litoral  eller  sublitoral,  fäst 
på  andra  alger  eller  på  sten.  Växer  spridd  såväl  på  öppen 
som  skyddad  kust.  I  augusti  är  den  i  Nordlanden  funnen  af 
Kleen  med  zoosporangier  (och  gametangier(?). 

Utbredning.  Växten  är  känd  från  Norska  polarhafvet  och 
Baffinsbay.  Dock  torde  det  vara  ovisst,  om  den  Sphacelaria 

cirrhosa,  som  uppgifves  för  Grönlands  vestkust,  verkligen  är 
denna  \  art  och  icke  Sph.  aretica.  Maximum  af  freqvens  når 

den  vid  Nordlanden,  som  också  är  dess  nordligaste  före- 
komstort. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet:    Nordlanden,  allmän. 
Baffinsbay:  Cumberland  Sound,  Grönlands  kust  enligt 

Croall  och  Lyngbye,  anf.  st. 

Sphacelaria  Arctica  Harv. 

sec.  J.  G.  Ag.  Grön.  Alg.  p.  110;  Cfr.  Dickie,  Alg.  Cumberl.  p.  238. 

Descr.  et  Fig.     Sphacelaria   arctica   Kjellm.    Spetsb.    Thall.   2,  p.   34  et  t.  2, 

fig.  4—6. 
Syn.  Conferva  pennata  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  512;  ex  parte  sec.  herb. 

Sphacelaria  arctica  J.  G.  Ag.  Grönl.  Alg.  p.  110. 
«  »        Dickie,  Alg.  Cumberl.  p.  238. 
»  »        Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  62. 
>  »        Kjellm.  Vinteralgv.  p.  65;  Spetsb.  Thall.  2,  p.  34; 

Algenv.     Murm.    Meer.    p.  43.     Kariska  haf- 
vets  algv.  p.  28. 

Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  36. 
»  cirrhosa  Post.  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II. 
»  heteronema  Post.  et  Rupr.  1.  c.     Cfr.  Gobi,  1.  c.  p.  62, 

in  adnot. 

Lefnaäsförhållanäen.    I   Norska  polarhafvet  litoral,  i  andra 

delar    af   polarhafvet  förekommande   på  den  sublitorala  regio- 
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nens  öfre  del,  vanligast  inom  Lawwarie-formationen,  på  2—5 
famnars  djup.  Den  är  fäst  på  andra  alger  eller  på  sten, 

växer  spridd  och  synes  föredraga  mera  öppen  kust.  Vid  Spets- 
bergen har  jag  funnit  den  med  zoosporangier  under  december, 

januari  och  april  och  med  gametangier  under  februari,  mars 
och  april.  I  öfriga  delar  af  polarhafvet  har  jag  träffat  endast 
sterila  exemplar. 

Utbredning.  En  i  polarhafvet  vidsträckt  utbredd,  antag- 
ligen cirkumpolär  alg.  Dess  nordligaste  förekomstort  är  Low 

Island  vid  Spetsbergens  nordkust,  Lat.  N.  80°  20'.  Maximum 
af  freqvens  når  den  inom  spetsbergsprovinsen.  I  största  ym- 

nigheten är  den  anträffad  i  Kariska  hafvet. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordland  en,  ej  sällsynt,  Fin- 
marken, lokal  och  sparsam  vid  Gjesvser,  Mageröns  sydkust 

och  Öx fjord. 

Grönlandshafvet :  allmän  och  temligen  ymnig  vid  Spets- 
bergens nord-  och  vestkust. 

Murmanska  hafvet:  Cisuralska  Samojedlandets  kust,  ön  Kol- 
gujew;  temligen  allmän,  på  vissa  ställen  ymnig  vid  vestkusten 
af  Novaja  Semlja  och  Waigatsch. 

Hvita  hafvet:  Jfr  Gobi,  anf.  st. 

Kariska  hafvet:  Uddebay,  temligen  ymnig  och  mycket  yp- 
pig, Kap  Palander  sparsam,  Aktiniaviken  temligen  ymnig, 

Kap  Tscheljuskin,  sällsynt. 

Sibiriska  Ishafvet:  Koljutschin-ön,  Pitlekaj  och  kusten  Öster 
härom    temligen  allmän  och  ymnig. 

Baffinsbay :  Cumberland  Sound,  icke  sällsynt,  Grönlands 
vestkust  vid  Neuherrnhut  och  Godhavn. 

Sphacelaria  Olivacea  (Dillw)  A  g. 

Spec.  Alg.  2,  p.  30.   Conferva  olivacea  Dillw.  Brit.  Conf.  p.  57. 

Descr.     kSphacelaria  olivacea  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  30. 
Mg.  radicans  Har  v.  Phyc.  Brit,  t,  189. 
Exsicc.  olivacea   Kjellm.  in  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  410. 

Syn.  Sphacelaria  olivacea  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  36. 

LefnadsförhåUanden.  Litoral,  växande  sällskaplig  på  stenar 
eller  pålar,  vanligen  på  skyddad  kust.  Från  polarhafvet,  der 
den  hittills  endast  anträffats  under  sommaren,  har  jag  sett 
endast  sterila  exemplar.  Antagligen  har  den  här,  liksom  längre 
söderut  t.  ex.  vid  Sveriges  kust,  reproduktionsorgan  under 
vintern. 

Utbredning.      Tillhör    endast    polarhafvets    sydligaste    del. 
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Vid  Finmarkens  kust  är  den  ännu  på  vissa  ställen  ymnig. 
Dess  nordligaste  fvndort  är  Tal  vik  i  Finmarken,  ungefär  Lat. 

N.  70°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordland  en  vid  Bodö  och 

på  ömse  sidor  om  Vestfj orden,  temligen  allmän,  Finmarken, 
ymnig  vid  Tal  vik. 

Baffinsbay:  Grönlands  kust  enligt  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1, 
sid.  31  och  exemplar  i  Köpenhamns  musei  herbarium  utan 
närmare  angifven  lokal. 

Fam.  EctocarpacesB  (A g.)  Thur. 

in  Le  Jol.  Liste  Alg.  Cherb.  p.  14  et  21;  Ag.  Syst.  Alg.  p.  XXX;  lim.  nmt. 

Gen.  Isthmoplea  Kjellm. 

Algenv.  Murm.  Meer.  p.  30. 

Isthmoplea  Sph^erophora  (Harv.)  Kjellm. 
1.  c.  Ectocarpus  sphserophorus  Harv.  Engl.  Fl.  5,  p.  326. 

Descr.     Capsicarpella  sphgerophora  Kjellm.  Skand.  Ect.  och  Tilopt.  p.  20. 

Fig.  .  »  •  i        »  t.  1,1ig.  2. 
Exsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  X:o  414. 

Syn.  Capsicarpella  sphaerophora  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  36. 
Isthmoplea  sphserophora  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  58. 

Levnadsförhållanden.  Litoral,  fäst  på  andra  alger,  såsom 

Rhodomela  lycopodioides,  Folysiphonia  fastigiata,  Gigartina  ma- 
millosa,  Ptilota  plumosa  och  Ft.  elegans.  I  polarhafvet  uppträ- 

der den  icke  i  några  större  individmassor  på  samma  ställe. 
Den  synes  föredraga  öppen  kust;  åtminstone  har  hvarken 
jag  eller  Kleen  funnit  den  i  det  inre  af  djupa  fjordar.  Vid 

Norges  kust  bär  den  reproduktionsorgan  under  juli  och  au- 

gusti. 
Utbredning.  Funnen  i  Norska  polarhafvet  och  Hvita  haf- 

vet.  Någon  egentlig  ishafsalg  är  den  icke.  Mot  norr  aftar 
den  i  freqvens  och  frodighet.  Dess  nordligaste  fyndort  är 

Gjesvrer  i  Finmarken,  ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och  ym- 
nig, Tromsö  amt  vid  staden  Tromsö,  Finmarken,  lokal  och 

temligen  sparsam  vid  Maasö  och  Gjesvaer. 
Hvita  hafvet:  Jfr  Gobi,  anf.  st.  sid.  12. 
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Gen.  Bctocarpus   (Lyngb.)  Kjell m. 

Skand.  Ect.  och  Tilopt.  p.  34;  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  130;  char.  mut. 

ECTOCARPUS    CONFERVOIDES    (Roth)    Le    Jol. 

Liste  Alg.  Cherb.  p.  75.    Ceramium  confervoides  Roth,  Cat.  Bot.  1,  p.  151. 

f.  arcta  Ktitz  (Kjellm.). 

Ectocarpus  arctus  Kiitz.  Phyc.  gener.  p.  289. 

Beser.    Ectocarpus  confervoides  f.  arcta  Kjellm.  Skand.  Ect.  och  Tilopt.  p.  71. 
Fig.        Corticularia  arcta  Ktitz.  Tab.  Phyc.  5.  t.  80. 
Exsicc.  Ectocarpus  pseudosiliculosus  Crouan,  Exsicc.  K:o  27. 

f.  siliculosa  D  i  1 1  w.  (Kjell  m.). 

Conferva  siliculosa  Dillw.  Conf.  p.  69. 

Descr.    Ectocarpus  confervoides  f.  siliculosa  Kjellm.  1.  c.  p.  73. 
Fig.  »  siliculosus  Lyngb.  Hydr.  Dan.  t.  43,  fig.  e. 
Exsicc.  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  K:o  176. 

f.  spalatina  K  ii  t  z.   (Kjell  m .). 

Ectocarpus  spalatinus  Ktitz.  Phyc.  gener.  p.  288. 

Descr.    Ectocarpus  confervoides  f.  spalatina  Kjellm.  1.  c  p.  76  . 
Fig.  »  spalatinus  Kiitz.  Tab.  Phyc.  5,  t.  63. 

f.  typica  nob. 

Descr.    Ectocarpus  confervoides  s.  s.  Kjellm.  1.  c.  p.  77. 
Fig.  »  paténs  Ktitz.  Tab.  Phyc.  5,  t,  67. 
Exsicc.  litoralis  var.  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  111. 

f.  penicillata  Ag. 
Syst.  Alg.  p.  162. 

Descr.    Ectocarpus  confervoides  f.  penicillata  Kjellm.  1.  c.  p.  80. 
Fig.        Corticularia  Ntegeliana  Kiitz.  Tab.  Phyc.  5,  t.  81. 
Exsicc.  Ectocarpus  siliculosus  Aresch.  Alg.  Scancl.  exsicc.  ls:o  112. 

f.  hiemalis  Crouan  (Kjellm.). 

Ectocarpus  hiemalis  Crouan,  Alg.  Finist.  N:o  26;  saltem  ex  parte. 
Descr.    Ectocarpus  confervoides  f.  hiemalis  Kjellm.  1.  c.  p.  83. 

Syn.  Conferva  litoralis  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  513;  ex  parte. 

'    »  siliculosa  Sommerf.  Suppl.  p.  193. 
Ectocarpus  confervoides  Kjellm.    Spetsb.    Thall.    2,  p.   35;  Algenv. 

Murm.  Meer.  p.  44. 
Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  37. 

Nsegelianus  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  61. 
siliculosus  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  2;  Bidr.  p.  11. 

Croall,  Fl.  Disc.  p.  458. 
Dickie,  Alg.  Nares,  p.  7. 

Anmärkning  vid  synonymiken.     Gobi  har  anmärkt  mot  mig, 

att  jag  identifierat  Corticularia  Ncegeliana  Kiitz.  med  den  Eäo- 
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earpus-f  orm,  h vilken  af  Areschoug  utdelats  under  namnet 
E.  siliculosus  i  Alg.  Scancl.  exsicc.  N:o  112.  (Jfr  Gobi,  Algenfl. 
Weiss.  Meer.  sid.  61,  not.  3.)  Såvidt  jag  kan  döma  af  torkade 
exemplar,  finnes  intet,  som  hindrar  en  sådan  identifiering.  Med 
hänsyn  till  förgrening  och  gametangiernas  form  liknar  den 
Areschougska  Växten  så  nära  den  af  Kutzing  af  bildade,  att 
de  måste  anses  tillhöra  samma  typ.  Formen  går  å  ena  sidan 
öfver  till  Coriicularia  arcta  eller  C.  fuscata  Kiitz.,  å  andra 
sidan  till  E.  siliculosus  Kiitz.  och  de  former,  h vilka  utdelats  i 

Alg.  Scand.  exsice.  N:o  176  och  111.  Till  samma  formgrupp 

som  Corticularia  Ncegeliana  hör  också  utan  allt  tvifvel  E.  silicu- 
losus f.  penicillata  Ag. 

Lefnadsförhållanden.  I  den  omfattning,  arten  här  tagits,  är 
den  i  Norska  polarhafvet.  merendels  litoral.  i  andra  delar  af 

polarhafvet  alltid  efter  min  erfarenhet  sublitoral.  Den  före- 
kommer fäst  än  på  andra  alger  än  på  sten.  Stundom,  vid 

Norges  kust,  uppträda  vissa  former  sällskapligt  i  stora  in- 
dividmassor. Den  finnes  både  på  öppen  och  skyddad  kust. 

Den  bär  reproduktionsorgan,  oftast  gametangier,  under  som- 
maren. 

Utbredning.  Tillhör  egentligen  polarhafvets  atlantiska  flor- 
område. Här  har  den  maximum  af  freqvens  och  uppträder 

under  flera  former.  Inom  det  arktiska  området  har  jag  alltid 
funnit  den  mycket  sparsam,  vanligen  förkrympt,  och  alltid 

under  artens  typiska  form  eller  former,  som  sluta  sig  när- 
mast till  denna.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Besselsbay  i 

Smith  Sound,  Lat,  N.  81°  7'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  alla  de  anförda 

formerna;  allmännast  äro  f.  typica,  penicillata  och  hi&malis; 
Tromsö  amt  nära  staden  Tromsö  (f.  typica),  Finmarken :  Maasö, 
Gjesvaer,  Oxfjord,  Talvik,  under  formerna  oreta,  typica  och 
penicillata,  de  båda  sistnämnda  de  allmännaste  och  ymnigaste. 

Grörilandshafvet :  (f.  typica)  sällsynt  i  Skansbay  vid  Spets- 
bergen. 

Murmanshi  hafvet:  Ryska  Lappmarkens  kust  och  Cisural- 
ska  Samojedlandet  (f.  penicillata  eller  denna  närmast  stående 
former),   vestkusten  af  Novaja  Semlja  (f.  typica),  sällsynt. 

Hvita  hafvet:  Jfr  Gobi,  anf.  st. 

Bafjinsbay:  Tagen  flytande  utanför  Holstenborg.  Uppgif- 
ves  vara  samlad  af  den  engelska  expeditionen  under  Nares  i 
Besselsbav. 
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Ectocarpus  Pygm^eus  Aresch. 
in  Kjellm.  Skand.  Ect.  och  Tilopt.  p.  85. 

Descr.    Ectocarpus  pygrnseus  Kjellm.  1.  c. 

Syn.  Ectocarpus  pygmseus  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  38. 

LefnadsförhåUanden.  Funnen  växande  på  skalbotten,  på 

några  famnars  djup.  Den  har  gametangier  vid  Norges  kust  i 
juli  och  augusti. 

Utbredning.     Känd  endast  från  Norska  polarhafvet. 

Fyndort:  Nordlanden  vid  Fleinvser  och  ett  par  ställen  vid 
Lofoten.     Jfr  Kleen,  anf.  st. 

Ectocarpus  Draparnaldioides  Crouan. 

Alg.  Finist.  N:o  24. 

Descr.    Ectocarpus  draparnaldioides  Kjelhn    Skand.  Ect.  och  Tilopt   p.  37. 
Exsicc.  »  »  Crouan  1.  c. 

Syn.  Ectocarpus  draparnaldioides  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  38. 

LefnadsförhåUanden.  Sublitoral,  fäst  på  Laminaria  digitala. 
Bär  gametangier  vid  Nordlanden  i  juli  och  augusti. 

Fyndort:  Norska  polarhafvet :   Nordlanden  vid  Lofoten. 

Ectocarpus  Fasciculatus  Harv. 
Man.  p.  40;  ex  parte. 

Descr.    Ectocarpus  fasciculatus  Kjellm.  Skand.  Ect.  och  Tilopt.  p.  89. 
Fig.  »  »  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  273. 
Exsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  114. 

Syn.  Ectocarpus  fasciculatus  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  38. 

LefnadsförhåUanden.  Växer  inom  litoralregionen,  spridd 

på  öppen  kust,  vanligen  fäst  på  andra  alger  t.  ex.  Monostroma- 
arter,  stundom  på  sten.  I  juli  och  augusti  gametangiebärande 
i  Norska  polarhafvet. 

Utbredning.  Tillhör  polarhafvets  atlantiska  florområde.  I 
dess  norra  del  är  den  sällsynt,  i  dess  södra  allmän.  Dess 
nordligaste  fyndort  är  Gjesvser  i  Finmarken,  ungefär  Lat. 

N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och  ym- 
nig,   Finmarken,    lokal   och   sparsam  vid  Maasö  och  Gjesvaar. 

Ectocarpus  Tomentosus  (Huds.)  Lyngb. 
Hydr.  Dan.  p.  132.     Conferva  tomentosa  Huds.  Fl.  Angl.  p.  594.  ■ 

Descr.    Ectocarpus  tomentosus  Kjellm.  Skand.  Ect.  och  Tilopt.  p.  63. 
Fig.  »  >  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  182. 
Exsicc.  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  110. 

Syn.  Ectocarpus  tomentosus  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  37. 
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LefnadsfÖrhållanden.  Litoral,  fäst  på  andra  alger,  mesta- 

dels Fucaceer,  ofta  sällskaplig.  Växer  helst  på  öppna,  för- 
stärkt vågsvall  utsatta  ställen.  Funnen  med  gametangier  un- 

der juli  och  augusti. 
Utbredning.  Endast  känd  från  södra  delen  af  polarhafvets 

atlantiska  flor  område. 

Fyndort:  Norska  polarhafvet :  Nordland  en,  allmän  och  ymnig. 

Ectocarpus  Ovatus  Kjellm. 
Spetsb.  Thall.  2,  p.  35. 

Descr.  et  Fig.    Ectocarpus  polycarpus  Kjellm.   Skand.  Ect.  och  Tilopt.  p.  93, 
et  t.  1,  fig.  5. 

Syn.  Ectocarpus  ovatus  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  p.  35. 

polycarpus  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  38. 

LefnadsfÖrhållanden.  I  norska  polarhafvet  litoral,  fäst  på 
Corallina  officinalis,  i  Grönlanclshafvet  sublitoral,  fäst  på  andra 
alger.  Den  växer  spridd.  Vid  Spetsbergen  är  den  funnen 

med  gametangier  i  juli,  vid  Finmarken  i  september,  vid  Nord- 
land en  i  augusti. 

Utbredning.  Ingenstädes  allmän  i  polarhafvet  och  med 
inskränkt  utbredning.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Skansbay 

vid  Spetsbergens  vestkust,  Lat.  N.  78°  31'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden  vid  Fleinvser; 

Finmarken,  sällsynt  vid  Oxfjord. 
Grönlandshafvet :  Spetsbergens  vestkust  vid  Skansbay,  lokal, 

sparsam. 

Ectocarpus  Lebelii  Are  sch. 
?  f.  borealis  Kjellm. 

Skand.  Ect,  och  Tilopt,  p.  57. 

Descr.    Ectocarpus  Lebelii  ('?;  f.  borealis  Kjellm.  1.  c. 
Syn.  Ectocarpus  Lebelii  (?)  f.  borealis  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  37. 

Lefnadsförliållanden.  Endast  en  gång  funnen.  Den  växte 
på  Scytosiphon  lomentarius  och  var,  då  den  i  juli  anträffades, 
gametangiebärande. 

Fyndort:    Norska  polarhafvet:    Givaer  i  Nordlanden. 

Ectocarpus  Terminalis  Kiitz. 

Phyc.  gener.  p.  236. 

Descr.   et  Fig.    Ectocarpus  terminalis  Kjellm.  Skand.  Ect,  och  Tilopt.  p.  54 
et  t.  2,  fig.  7. 

Syn.  Ectocarpus  terminalis  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  37. 
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Lefnadsförhållanden.  En  litoral  alg,  epifytisk  på  Gallitham 
nier  och  Cladophorer,  växande  spridd,  ehuru  ej  sällan  i  temli 

gen  betydliga  individmassor,  både  på  öppen  och  skyddad  kust 
Vid  Norges  polarhafskust  funnen  med  gametangier  under  juli 

augusti  och  september. 
Utbredning.  Känd  endast  från  polarhafvets  atlantiska  flor 

område.  Här  är  den  ternligen  allmän  och  ymnig.  Dess  nord 

ligaste  fyndort  är   Gjesvasr  i  Finmarken,   ungefär  Lat.  N.  71° 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  ej  sällsynt 

Finmarken,  ternligen  allmän  och  ymnig  vid  Gjesvaar  och  Ox 

fjord. 

Ectocarpus  Reptans  Crouan. 
Flor.  p.  161. 

Descr.  et  Fig.    Ectocarpus  reptans  Kjellm.  Skand.  Ect.  och  Tilopt.  p.  52  et 

t.  2,  fig.  8. 

Syn.    Ectocarpus  reptans  Kleen,  Norell.  Alg.  p.  36. 

Lefnadsförhållanden.  Häri  liknar  den  föregående,  ined  hvil- 
ken  den  ofta  växer  tillsammans.  Funnen  med  gametangier  i 
juli  och  augusti. 

Utbredning.  Känd  endast  från  Norges  polarhafskust.  Dess 

nordligaste  fyndort  är  Gjesvaer,  ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndort:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  ternligen  allmän, 

Finmarken,  lokal  och  sparsam  vid  Gjesvaer. 

Gen.    Pylaiella   Bory. 

Diet,  Class.  4,  p.  393. 

Pylaiella  Litoralis  (L.)  Kjellm. 

Skand.  Ect.  och  Tilopt.  p.  99.   Conferva  litoralis  L.  Spec.  Plant.  p.  1165; 

ex  parte. 

Descr.    Pylaiella  litoralis  Kjellm.  1.  c. 

Fig.        Ectocarpus  litoralis  Harv.  Phyc.  Brit.  t,  197. 
Kiitz.  Tab.  Phyc.  5,  t,  76. 

»  compactus       »  »  »       »    »    » 
Fxsicc.  firmus  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  24. 

»  »       f.  vernalis      Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  173. 

»       var.  rupincola      »  »  »  »  »     113. 

Syn.    Conferva  litoralis  Gunn.  Fl.  Norv.  2.  p.  106  (?). 

»  >         Wg.  Fl.  Lapp.  p.  513;  ex  parte. 

Ectocarpus  crinitus  Croall,  Fl.  Disc.  p.  458  ('?). 
»  firmus  Wittr.  in  Heugl.  Reise,  p.  284. 

>  litoralis  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p.2;  Bidr.  p.  11; 
Till.  p.  28. 
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Syn.    Ectocarpus  lkoralis  Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  141;  Alg.  Cumberl. 

p.  238. 
>■  Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  75. 

Post.  et  Eupr.  111.  Alg.  p.  II. 

ochraceus  Zeller,  Zweite  d.  Polarf.  p.  84. 

Pylaiella  flexilis  Eupr.  Alg.  Och.  p.  385. 

»        litoralis  Gobi,  Algenfl.  AVeiss.  Meer.  p.  59. 
Kjellrn.  Vinteralgv.  p.  65;  Spetsb.  Thall.  2,  p.  36; 

ex  parte;  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  44;  Kariska 
hafvets  algv.  p.  28. 

Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  38. 

»         Nordlandica  Rupr.  1.  c.  p.  386. 

pyrrhogon  »      >     385. 
saxatilis  »  »       s    380. 

Anmärkning  vid  arten.  I  polarhafvet  liksom  i  Atlanten 
uppträder  denna  art  under  en  mängd  till  storlek,  växtsätt, 
färg  och  förgrening  sinsemellan  olika  former.  Det  har  icke 

lyckats  mig  att  draga  några  gränser  emellan  dem  och  jag 

måste  derför  föra  dem  alla  under  ett  namn.  De  citerade  figu- 
rerna och  de  anförda,  i  Areschougs  exsiccatverk  utdelade 

algerna  angilVa  några  af  de  former,  jag  under  detta  namn 
förstår. 

Lefnaclsförhåll anden,  Inom  Norska  polarhafvet  är  växten 

vanligen  litoral,  stundom  sublitoral,  i  öfriga  delar  af  polar- 
hafvet nästan  alltid  sublitoral.  Den  går  ned  till  flera  famnars 

djup.  Den  växer  antingen  epifytisk  på  andra  alger  eller  är 

fäst  på  sten,  uppträder  ofta  sällskaplig  i  betydliga  individ- 
massor  och  förekommer  både  på  öppen  och  skyddad  kust. 
Vid  Norges  nordkust  är  den  funnen  med  zoosporangier  och 
gametangier  från  juli  till  september.  Vid  Spetsbergens  kust 
har  jag  sett  exemplar  med  reproduktionsorgan  under  alla  årets 
månader  med  undantag  af  maj  och  oktober.  Under  vintern 
voro  dock  sådana  sällsynta,  Individ  med  dylika  organ  fann 
jag  vid  Novaja  Semljas  vestkust  under  juli,  i  Kariska  hafvet 
under  juli  och  augusti. 

Utbredning.  Arten  är  antagligen  cirkumpolär.  Från  Ameri- 
kanska Ishafvet  är  den  dock  ännu  icke  känd.  Maximum  af 

freqvens  når  den  i  Norska  polarhafvet.  Nordligaste  fyndorten 

är  Low  Island  vid  Spetsbergens  nordkust,  Lat.  N.  80°  20'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  allmän  och  ym- 
nig; Tromsö  amt,  allmän  och  ymnig  omkring  staden  Tromsö, 

vid  Renö  och  Karlsö;  Finmarken,  allmän  och  ymnig  vid  Maasö. 
Gjesvaer.  Mageröns  sydkust,  Oxfjord,  Talvik. 

Grönlandshafvet :  Grönlands  ostkust  vid  Sabine-ön,  allmän, 
men  ej  ymnig  vid  Spetsbergens  kuster,   Beeren  Eiland. 
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Murmansha  hafvet:  Ryska  Lappmarkens  och  Cisuralska  Sa- 

mqjedlandets  kust,  temligen  allmän,  men  ej  ymnig  vid  vest- 
kusten  af  Novaja  Semlja  och  Waigatsch. 

Hvita  hafvet:    allmän  och  ymnig. 
Kariska  hafvet:  Uddebay,  temligen  ymnig,  Aktiniaviken 

och  Kap  Tscheljuskin  sparsam. 
Sibiriska  Ishafvet:   temligen  ymnig  vid  Pitlekaj. 

Baffinsbay:  Cumberland  Sound,  allmän,  Grönlands  vest- 
kust  vid  Tessarmiut,  Nanortalik,  Liehtenau,  Kakortok,  Fisker- 

nass,  Hunde  Islands,  Lat.  N.  73°  (flytande). 

Pylaiella  Yaria  nob. 

P.  thallo    racemose-ramoso;    ramis  sub  angulo  fere  recto  egredientibus 
duplicis    generis,  longioribus   et  brevissimis ;  his  e  singula  bis  denis  eellulis 
contructis,  omnibus  vel  saltem  nonnullis,  vulgo  divisione  vario  modo  peracta, 

in  zoosporangia  vario  modo  disposita  mutatis.     Tab.  27,  fig.  1 — 12. 

Syn.    Ectocarpus  Landsburgii  Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  1-12. 
»  Vidovichii  Wittr.  in  Heugl.  Reise,  3,  p.  284. 

Pylaiella  litoralis  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  p.  36;  ex  parte. 

BesJcrifning.  I  de  af  Heugl  in  från  Spetsbergens  kust 

hemförda  algsamlingarna  fans  en  egendomlig  Ectocarpé,  h vil- 
ken bestämdes  till  E.  Vidovichii.  Densamma  träffade  äfven 

jag  vid  Spetsbergens  kust  och  fann,  att  den  tillhörde  slägtet 
Pylaiella.  Jag  höll  den  för  en  abnormt  utvecklad  form  af  den 
månggestaltacle  P.  litoralis.  Både  de  af  Heuglin  och  de  af  mig 
samlade  exemplaren  voro  i  det  utvecklingsstadium,  att  de  icke 

med  säkerhet  kunde  bestämmas.  Jag  har  sedermera  vid  Nor- 
ges nordkust  funnit  samma  växt,  här  i  talrika,  fullt  utvecklade 

exemplar.  Den  visar  sig  så  afvikande  i  många  afseenden 

från  de  vanliga  Pylaiella-formemsi,  att  jag  måste  anse  den  till- 
höra en  annan  art  än  dessa.  För  den  föreslår  jag  här  nam- 

net varia,  h vilket  skall  ange  den  stora  vexling  med  hänsyn 
till  zoosporangiernas  utveckling,  som  arten  visar.  Växten 
bildar  mörkt  olivbruna,  löst  invecklade  mattor,  hvilka  ligga 

fria  på  bottnen  eller  hänga  på  större  alger.  Vidfästa  exemplar 
har  jag  ej  funnit.  Bålen  är  upprepadt  racemöst  grenig,  med 
tydlig  hufvudaxel  och  grenar  af  åtminstone  fyra  ordningar. 

Grenarna  äro  af  två  slag:  långa  flercelliga  och  korta  1 — 10- 
celliga.  De  förra  äro  fåtaliga,  utgå  än  ensamna,  än  två  och 
två  motsatta.  Kortgrenarna,  på  hvilka  denna  art  lätt  kan 
skiljas  från  P.  litoralis,  äro  talrika.  På  långa  sträckor  af  bålen 
utgår  en  sådan  från  hvarje  cell.  De  äro  alltid  ensamma  och 

utgå    under   en  rät  eller  nästan  rät  vinkel.     Långgrenarna  af- 
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smalna  något  mot  spetsen  och  sluta  vanligen  med  några  långa 
hårceller.  Kortgrenarna  äro  cylindriska  eller  svagt  klubblika, 

med  endokromrik  toppcell,  hvilken  nästan  alltid  slutligen  om- 
danas till  ett  zoosporangium. 

Bålens  celler  äro  i  allmänhet  korta,  cylindriska  eller  svagt 
tunnelika,  lika  långa  som  eller  ända  till  dubbelt  längre  än 
tjocka.  Vanligen  äro  de  celler,  från  h vilka  långgrenar  utgå, 
korta.  Om,  såsom  ofta  är  fallet,  en  kortgren  utgår  från  en 

cell,  som  är  längre  än  tjock,  står  grenen  nästan  alltid  på  längd- 
väggens miclt.  Hufvudaxelns  tjocklek  uppgår  till  ungefär  50/;. 

Cellerna  äro  med  undantag  af  hårcellerna  rika  på  kornigt, 
jemnt  fördeladt  endokrom  (fig.  1). 

Med  hänsyn  till  zoosporangiernas  utveckling  och  deraf 
följande  anordning  råder  mycket  stor  vexling.  Genom  fig. 

2 — 12  har  jag  afbilclat  cle  vanligaste  af  dessa  olika  utvecklings- 
modi.  Stundom  äro  dessa  organ  så  anordnade  som  hos  P. 

Moralis  (fig.  2—3).  En  modifikation  häraf  anger  fig.  4,  som 
visar,  att  i  en  gren  icke  blott  de  öfversta,  utan  alla  cellerna 
slutligen  omdanas  till  zoosporangier.  Understundom  är  det  blott 

toppcellen  af  en  gren,  denna  må  vara  en-  eller  fjercellig,  som 
blir  ett  zoosporangium  (fig.  .9).  Ofta  inträffar  det,  att  ett  större 

eller  mindre  antal  celler  undergår  en  delning  genom  longitudi- 
nela  eller  sneda  väggar  och  att  det  är  de  genom  denna  del- 

ning uppkomna  dottercellerna,  som  blifva  till  zoosporangier 
(fig.  5,  7,  8,  10,  12).  Understundom  är  härvid  delningen  och 
zoosporangieutvecklingen  sådan,  att  zoosporangierna  komma 
att  bilda  kransar  (fig.  11).  Zoosporernas  utträngande  har  jag 
icke  sett. 

Lefnadsförhållanden.  Anträffad  sublitoral  på  2 — 3  famnars 
djup  på  öppen  kust.  Vid  Norges  kust  uppträder  den  stundom 
i  betydliga  individmassor.  Här  är  den  funnen  med  nästan 
mogna  zoosporangier  under  början  af  augusti. 

Utbredning.  Tillhör  polarhafvets  både  atlantiska  och  ark- 
tiska område  och  synes  hafva  vidsträckt  utbredning  inom  det 

senare.  Ymnigast  är  den  dock  i  Norska  polarhafvet.  Dess 
nordligaste  fyndort  är  Mosselbay  vid  Spetsbergens  nordkust, 

Lat.  N.  79°  53'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Finmarken,  temligen  allmän 

och  }mmig  vid  Maasö. 
Grönlandshafvet:  Dunö  och  Mosselbay  vid  Spetsbergens  kust. 
Sibiriska  Isliafvet:    temligen  ymnig  i  Aktinia viken. 

Baffinsbay:  Hunde  Island  vid  Grönlands  vestkust,  om,  så- 
som jag  anser  sannolikast,  Ectocarpus  Landsburgii  är  denna  art. 
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Pylaiella  Nana  nob. 

P.  thallo  maculam  minutam,  diametro  1  mm.  in  aliis  algis  formante,  e 
filis  repentibus.  in  membranam  fere  confertis,  lila  verticalia,  cylindrica  emit- 
tentibus  contexto ;  zoosporangiis  seriatis,  gametangiisque  ssepe  ramosis,  cylin- 
dricis  vel  elongato-conicis  fila  verticalia  terminantibus.     Tab.  27,  rlg.  13—17. 

Beshrifning.  Till\det  vegetativa  systemet  liknar  denna 
växt  mycket  en  Ectocarpus  terminalis  eller  E.  reptans.  Liksom 

hos  dessa  är  bålen  bildad  af  på  andra  alger  krypande,  tätt 
sammanträngda,  greniga  cellrader,  hvilka  under  en  rät  vinkel 
utsända  ogrenade  eller  mycket  sparsamt  greniga  cellrader. 
Dessa  vertikala  cellrader  äro  af  tre  slag.  Somliga  äro  nästan 
rent  cylindriska,  bildade  nedtill  af  endokromrika,  upptill  af 
endokromfattiga  eller  endokromlösa  celler.  Andra  sluta  med 

organ,  som  likna  JEctocarpernas  gametangier  och  utan  tvifvel 
äro  sådana.  Det  tredje  slaget  äro  i  allmänhet  svagt  klubblika 
och  slutas  med  en  enkel  eller  grenig  rad  klotformiga  eller 

kort  tunnelika  celler,  som  hafva  ett  tätt,  mycket  rikligt  endo- 
krom.  Med  dessa  cellraders  natur  är  jag  icke  fullt  på  det 

klara,  men  de  likna  så  mycket  unga  zoosporangierader  hos  en 
Pylaiella,  att  jag  tillsvidare  måste  hålla  dem  för  sådana, 

De  nedliggande  celltrådarna  bildas  af  i  längdsnitt  rek- 

tangulära, qvadratiska,  5 — mångkantiga  celler,  hvilka  äro  rika 
på  endokrom  och  liksom  bålens  öfriga  celler  hafva  temligen 
tjocka  väggar.  Från  den  inre  delen  af  den  cellskifva,  som 
dessa  tätt  sammanträngda  celltrådar  bilda,  utgå  de  vertikala 
cellraderna,  De  sterila  af  dessa  äro  omkring  750  ta.  långa  och 
15  ju.  tjocka,  vanligen  ogrenade,  bildade  af  cylindriska  celler, 

som  äro  lika  till  l1/?  gång  så  långa  som  tjocka, 
Gametangierna  äro  nästan  alltid  greniga,  ehuru  svagt,  oftast 

utdraget  koniska,  80  ju.  långa,  20 — 25  ju.  tjocka,  Gameterna  ut- 
tränga genom  ett  i  hvarje  af  gametangiernas  spetsar  uppkom- 

met hål  (fig.  14).  Zoosporangiekedjorna  äro  merendels  ogre- 
nade, bildade  af  3 — flere  zoosporangier,  stundom  temligen  starkt 

greniga.  Hvarje  gren  bildas  af  1 — flere  zoosporangier.  Zoo- 
sporangierna  äro  till  formen  temligen  olika,  vanligen  nästan 
klotrunda  eller  tunnelika,  Deras  väggar  äro  tjockare  än  de 
vegetativa  cellernas.  Zoosporangier  med  utbildade  zoosporer 

har  jag  icke  sett  (fig.  15 — 17). 
Ar  denna  växt  verkligen  en  Pylaiella,  så  är  den  genom 

sin  litenhet,  genom  det  vegetativa  systemets  bygnad  och  genom 
gametangiernas  form  skarpt  skild  från  alla  hittills  bekanta 
arter  af  detta  slägte. 
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Lefnads  förhållanden.  Växer  spridd  inom  litoralregionen  på 
öppen  kust,  epifytisk  på  Cladophorer.  I  augusti  är  den  funnen 
med  gametangier  och  zoosporangier. 

Fyndort:    Norska  polarliafvet :    vid  Gjesvasr  i  Finmarken. 

Gren.   Myriotrichia   Harv. 

in  Hook.  Journ.  Bot.  1,  p.  300. 

Myriotrichia  Filiformis  Har  v. 

Man.  p.  44. 

Descr.    Myriotrichia  filiformis  J.  G.  Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  14. 

Fig.  -»  »  Harv.  Phyc.  Brit.  t,  156. 
Syn.    Myriotrichia  filiformis  Kleen,  Norell.  Alg.  p.  39. 

Lefnads förhållanden.  Epifytisk  på  litorala  alger  såsom  Co- 
rallina  officinalis,  Asperococcus  echinatus,  Scytosiphon  lomentariusT 

Dictyosiphon  hippur oides  o.  a.,  h vilka  den  stundom  nästan  full- 
ständigt betäcker.  Jag  har  endast  funnit  den  på  öppen  kust. 

Vid  Norges  polarhafskust  bär  clen  zoosporangier  i  juli  och 
augusti. 

Utbredning.  Tillhör  polarhafvets  atlantiska  florområde. 
Dess  nordligaste  fyndort  är  Oxfjord  i  Finmarken,  ungefär 

Lat.  N.  70°. 
Fyndorter:  Norska  polarliafvet:  Nordlanden  vid  Givser,  Fin- 

marken, lokal,  men  temligen  ymnig  vid  Oxfjord. 

(?)  Gen.    Gleothamnion   Cienk.1 
Bericht.  p.  25. 

Gleothamnion  Palmelloldes  Cienk. 
1.  c. 

Descr.  et  Fig.     Gleothamnion  palrnelloid.es  Cienk.  1.  c.  p.  25  et  t.  1,  fig.  12— 16y 
t.  2,  fig.  17—19. 

Lefnads  förhållanden.     Jfr  Cienk.  anf.  st. 
Fyndort:    Hvita  hafvet. 

1  Med    frågetecknet   har   jag    velat   ange,    att   jag  är  osäker,  om  detta 
slägte  tillhör  familjen  Ectocarpacece. 
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Serien    Ch  lorophy  I  lophyceae  (Rabenh.)   Wittr, 

Pithoph.  p.  42;  Rabenh.  Fl.  Eur.  Alg.  3,  p.  1  lim.  mut. 

Fam.  Chaetophoraceae  (Har v.)  Wittr. 

Pl.  Scand.  p.  15.  X3ha?tophoroide8e  Harv.  Man.  p.  10;  ex  parte. 

Gen.    Chsetophora   Se  hr  an  k. 

Bair.  Fl.  Cfr.  Wittr.  Gotl.  och  Öl.  Alg.  p.  25. 

Chsetophora  Maritima  Kjellm. 

Spetsb.  Thall.  2,  p.  51. 

Descr.  et  Fig.    Chsetophora  maritima  Kjellm.  1.  c.  et  t.  5,  hg.  15—16. 
Syn.  Chsetophora  maritima  Kjellm.  1.  c.  et  Algenv.   Murm.   Meer.  p.  53. 

LefnadsförliåUanden.  Litoral  på  öppen  kust,  i  förening 
med  Galoihrix  scopulorum  bildande  ett  tunt  lager  på  stenar 
och  klipphällar,  som  blottas  vid  ebb.  Den  är  sällskaplig  och 

uppträder  stundom  i  betydliga,  individmassor.  Hittills  endast 
funnen  steril. 

Utbredning.  Känd  endast  från  polarhafvet  norr  om  Atlan- 
ten. Nordligaste  fyndorten  är  Fairhavn  vid  Spetsbergens 

nordvestkust,  Lat.  N.  79°  49'. 
Fyndorter:  G-rönlandshafvet :  Spetsbergens  nordvest-  och 

v  estkust,  lokal,  men  på  vissa  ställen  ymnig. 

Murmanska  ha/vet:  Nova-ja  Semljas  vestkust,  lokal  och 

sparsam. 

Chsetophora  Pellicdla  nob. 

Ch.  crustam  membranaceam,  200 — 300  (-i.  crassam,  e  viride  flavescentem 
formans,  crusta  e  filis  repentibns  clense  confertis,  fila  adscendentia  plus 

minus  ramosa,  pilifera,.  muco  uberiore  cohibita  emittentibus ;  cellulis  vegeta- 
tivis  forma  varia,  10 — 20  p.  longis,  5 — 10  u.  crassis,  membrana  crassa;  cellulis 
zoosporigenis  subcylindricis,  15 — 20 ,«.  longis,  8—12  a.  crassis.    Tab.  31,  fig.  4 — 7. 

BesJcrifning.  Växten  bildar  en  tunn,  200 — 300  fi.  tjock,  slem- 
mig  hinna,  af  en  ljusgrön  eller  gulgrön  färg.  Denna  är  sam- 

mansatt af  i  slem  inbäddade  greniga  cellrader,  hvilkas  hufvud- 
axlar  och  somliga  biaxlar  äro  tätt  sammantryckta  och  ligga 
horisontelt  utbredda  på  underlaget;  andra  biaxlar  höja  sig 

uppåt,  utgående  under  en  större  eller  mindre  vinkel.  Cell- 
radernas  förgrening  är  mycket  olikartad,  än  mycket  sparsam, 
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än  så  riklig,  att  nästan  hvarje  cell  utskickar  en  gren.  På  de 

nedliggande  cellraderna  utgå  grenarna  ensidigt,  på  de  upp- 
stigande flersidigt  (fig.  4 — 5).  Håren  äro  långa  och  temligen 

talrika.  De  vegetativa  cellerna  äro  af  mycket  vexlande  form, 

än  nästan  klotrunda,  än  i  optiskt  längdsnitt  qvadratiska,  rek- 
tangulära, elliptiska,  oregelbundet  tre-,  fyr-  eller  femkantiga, 

5 — 10  fi.  tjocka,  10 — 20  p..  långa.  Deras  membran  är  tjock, 
endokromet  rikligt.  De  zoosporalstrande  cellerna  äro  cylin- 

driska, något  bukiga,  15 — 20  /i.  långa,  8 — 12  //.  tjocka.  Öpp- 
ningen ligger  ungefär  vid  midten  af  långväggen  (fig.  7). 

Utom  genom  zoosporer  förökar  sig  arten  genom  hvilceller, 
uppkomna  genom  omdaning  af  vegetativa  celler.  Dessa  hvila 
antingen  i  moderväxten  eller  i  andra  växter,  med  hvilka  den 
förekommer  tillsammans.  Så  voro  dylika  celler  mycket  talrika 
i  bålen  af  Lithoderma  lignicola,  hvilken  växte  på  Ch.  pellicula. 
Sedan  de  blifvit  fria  från  moderväxten,  tilltaga  de  betydligt  i 
storlek,  föröka  sitt  innehåll  och  förtjocka  sina  membraner. 
Om  deras  vidare  utveckling  känner  jag  intet. 

Arten  är  nära  beslägtad  med  Ch.  maritima,  men  skiljer  sig 
från  denna  i  väsentlig  grad  genom  förgrening  och  bålens 
krustlika  form. 

Lefnaclsförhållanden.  Funnen  på  skyddad  kust  inom  litoral- 
regionen,  på  gammalt,  murket  trä,  växande  tillsammans  med 
Lithoderma  lignicola  och  Cdlothrix  Harveyi.  Exemplar,  tagna  i 
början  af  september  månad,  voro  sparsamt  zoosporförande. 

Fyndort:    Norska  polarhafvet:    Finmarken  vid  Tal  vik. 

Fara.  Ulvacese  (Ag.)  Wittr. 
Pl.  Scand.  p.  17;  Ag.  Syst.  Alg.  p.  XXX;  lim.  rnnt. 

Gen.   Enteromorpha   (Lin  k)  Har  v. 

Man.  p.  173;  Link.  Epist.  p.  5;  ex  parte. 

Enteromorpha  Clathrata  (Roth)  Gr  ev. 

Alg.  Brit.  p.  181.    Conferva  clathrata  Koth,  Cat.  Bot.  3,  p.  175. 

Descr.    Enteromorpha  clathrata  Ahln.  Enterom.  p.  43. 

f.  Agardhiana  Le  Jol. 
Liste  Alg.  Cherb.  p.  49. 

Descr.    Ulva  clathrata  a  Agardhiana  Le  Jol.  1.  c. 

Syn.     Enteromorpha    clathrata   Dickie,    Alg.    Cumberl.    p.    239(?);    Al< 
Xares.  p.  7  (?). 

»  »  Kleen,  Xordl.  Alg.  p.  40. 
Bd  in.  23 
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Lefnadsförhållanden.  Vanligen  litoral,  stundom,  enligt 
Kleen,  sublitoral,  vidfäst  stenar.  Växer  merendels  sällskaplig, 
men  ej  i  större  individmassor.  Jag  har  funnit  den  endast  på 
skyddad  kust.  Af  Kleen s  framställning  vill  dock  synas,  som 
skulle  den  i  Nordlanden  äfven  förekomma  på  öppet  belägna 
ställen.     Från   polarhafvet  äro  endast  sterila  exemplar  kända. 

Utbredning.  Känd  från  Norska  polarhafvet  och  uppgifven 
för  Baffinsbay.  I  andra  delar  af  polarhafvet  ej  anträffad.  Mig 
synes  det  antagligt,  att  Dickies  uppgift  om  artens  förekomst 
i  Baffinsbay  högt  mot  norden  beror  på  någon  förvexling 
af  fina,  rikgreniga  former  af  den  arktiska  E.  compressa  med 

E.  clathrata.  Då  jag  emellertid  icke  sett  de  af  Dickie  be- 
stämda exemplaren,  kan  jag  icke  bestämdt  bestrida  denne  algo- 

logs uppgifter.  I  Norska  polarhafvet  är  den  temligen  ymnig, 
men  ej  allmän.  Dess  nordligaste  fyndort  skulle  vara  Port 

Sheridan  i  Smith  Sound,  Lat.  N.  82°  27'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  allmän  och  ym- 

nig, Finmarken,  temligen  ymnig  vid  Öxfjord  och  Tal  vik.  An- 
norstädes såg  jag  den  icke. 

Baffinsbay:  Cumberland  Sound,  Hayes  Sound,  Buchanan 
Strait  och  Port  Sheridan  enligt  Dickie. 

Enteromorpha  Intestinalis  (L.)  Link. 

Epist.  p.  5.     TJlva  intestinalis  L.  Spec.  Pl.  p.  1163. 

f.  genuina  Ahln. 
Enterom.  p.  18. 

Descr.    Enteromorpha  intestinalis  a  genuina  Ahln.  1.  c.  « 
Fig.  »  -  Kiitz.  Tab.  Phyc.  6,  t.  31. 
Exsicc.  »  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  122. 

f.  attenuata  Ahln. 

1.  c.  p.  20. 

Descr.    Enteromorpha  intestinalis  b  attenuata  Ahln.  1.  c. 
■Exsicc.  »  »  var.        »  Wittr.  et  Nordst.   Alg.  exsicc. 

N:0  136. 

»  «  f.   longissima   Aresch.    Alg.    Scand.  exsicc. 

N:0  327. 

f.  comucopice  Lyngb. 

Scytosiphon  intestinalis  y  cornucopise  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  67. 

Descr.    Enteromorpha  intestinalis  c  cornucopise  Ahln.  1.  c.  p.  21. 
Exsicc.  »  »  var.        »  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exsicc. 

N:o  137. 
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Syn.    Enteromorpha  intestinalis  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  415. 

^>  »  Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  143;  ex  parte; 
Alg.  Cumberl.  p.  239. 

»  »  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  40. 
Ulva  compressa  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  508;  ex  parte. 

»      intestinalis  Gunn.  Fl.  Norv.  2,  p.  120. 
j  *  Somnierf.  Suppl.  p.  185. 

Anmärkning  rörande  artens  former.  Arten  är  i  polarhafvet 

ganska  formrik,  dock  synas  mig  de  här  förekommande  for- 
merna kunna  grupperas  omkring  de  trenne  af  Ahlner  ur- 
skilda typerna.  Af  f.  genuina  har  jag  sett  två  variationer, 

den  ena  mest  öfverensstämmande  med  N:o  122  i  Aresch.  Alg. 

Scand.  exsicc,  ehuru  bredare  än  denna  och  mera  tvärt  hop- 
dragen vid  basen,  den  andra  säkert  identisk  med  E.  intestinalis, 

e.  mesenteriformis  Kiitz.  (Spec.  Alg.  sid.  478),  en  storväxt  form, 
mer  än  en  half  meter  lång  och  ända  till  3  cm.  i  diameter. 
Den  afsmalnar  långsamt,  men  temligen  starkt  mot  basen  och 

har  en  temligen  mörkt  gräsgrön  färg.  Mera  skiftande  än  huf- 
vudformen  är  f.  attenuata.  Den  mest  utmärkta  form,  som 

finnes  i  mina  samlingar  från  Finmarken,  är  en  lång,  blekt 
gulgrön  form,  hvilken  liknar  N: o  136  a  i  Wittr.  et  Nordst.  Alg. 
exsicc.  Till  formkretsen  attenuata  har  jag  också  hänfört  en 
mer  än  fotslång,  tumsbred,  mörkgrön  form,  hvilken  enligt 

Ahlner,  som  godhetsfullt  granskat  mina  samlingar  af  Entero- 
morphor  från  polarhafvet,  af  viker  ej  obetydligt  från  f.  attenuata, 
men  dock  står  denna  form  närmast.  Exemplar  af  f.  comucopice 
från  polarhafvet  likna  N:o  137  a  i  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exsicc, 
men  äro  betydligt  större  och  gröfre  än  den.  Upptill  hafva 

'många  af  dem  en  diameter  af  4 — 5  cm. 
Lefnadsförhållanden.  Litoral,  växande  sällskaplig  dels  på 

ställen,  som  blottas  vid  ebb,  dels  och  företrädesvis  i  klipp- 
hålor, som  under  ebb  äro  fylda  med  vatten.  Den  är  fäst  än 

på  andra  alger,  än  på  sten,  förekommer  såväl  på  öppen  som 
skyddad  kust  och  går  in  i  flodmynningar,  der  vattnet  är  föga 

salt.  Under  juli,  augusti  och  september  utvecklar  den  repro- 
duktionsorgan vid  Finmarkens  kust. 

Utbredning.  Med  säkerhet  finnes  arten  i  Norska  polar- 
hafvet. Från  Baffinsbay  har  jag  också  sett  en  Enteromorpha, 

som  jag  trott  mig  böra  hänföra  till  denna  art,  I  Hvita  hafvet 
finnes  enligt  Gobi  typisk  E.  intestinalis  icke.  Möjligt  är 

dock,  att  f.  attenuata  finnes  här,  hvilket  jag  dock  icke  utan  till- 
gång till  en  större  mängd  exemplar  vågar  afgöra.  Den  från 

andra    delar    af   polarhafvet  uppgifna  E.  intestinalis  synes  mig 
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tillhöra  andra  arter,  särskildt  E.  compressa.  Sitt  freqvens- 
maximuni  har  den  emellertid  säkert  i  Norska  polarhafvet. 
Dess  hittills  kända  nordligaste  fyndort  är  Gjesvser,  ungefär 

Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  och  ym- 
nig, Tromsö  amt,  allmän  och  ymnig,  här  liksom  i  Nordlanden 

under  alla  tre  de  anförda  formerna,  Finmarken,  allmän  och 

ymnig  vid  Maasö  (f.  genuina  och  f.  attenuata),  Öxfjord  (f.  atte- 
nuata),  Tal  vik  (f.  attenuata). 

Baffinsbay:  Cumberland  Sound  enligt  Dickie,  Grönlands 

vestkust  vid  Frideriksdal,  Tessarmiut  och  Nanortalik.  Upp- 
gifves  af  Dickie  vara  funnen  vid  Hunde  Islands  och  Kap 
Bowen! 

Enteromorpha  Compressa  (L.)  Link. 

Epist.  p.  5.  L.  Ulva  compressa  L.  Spec.  Pl.  p.  1163;  char.  eniend.  Cfr. 
Ahln.  Enterom.  p.   31. 

f.   typica. 
Descr.     Enteromorpha  compressa  Ahln.  Enterom.  p.  31. 
Fig.  »  »  Ktitz.  Tab.  Phyc.  6,  t,  38. 
Exsicc.  »  »  Hohenack.  Alg.  Mar.  N:o  259. 

f.  capillacea  Ktitz. 
Enteromorpha  compressa  /?  capillacea  Ktitz.  Spec.  Alg.  p.  480. 

Descr.    Enteromorpha  compressa  b  capillacea  Ahln.  1.  c.  p.  32. 

Exsicc.  »  intestinalis  a  capillacea  Hohenack.  1.  c.  N":o  258. 

f.  racemosa  Ahln. 

1.  c.  p.  33. 

a.    AMnerii  no  b. 

Descr.    Enteroniorpha  compressa  c  racemosa  Ahln.  1.  c. 
Exsicc.  »  ramulosa  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  226. 

j3.    abbreviata  noh. 
f.  frondis  axi  primario  vix  imciali,  ramis  confertis. 

y,    dongata  nob. 
f.  frondis  axi  primario  pedali  et  ultra,  capillaceo,  ramis  distantibus. 

f.  prolifera  A  g. 

Ulva  compressa  /?  prolifera  Ag.  Spec.  Alg.  1.  p.  421. 

Descr.    Enteromorpha  compressa  d  prolifera  Ahln.  1.  c.  p.  35. 

Fig.  »  percursa  Harv.  Phj^c.  Brit.  t.  352. 
JExsicc  »  complanata  var.  crinita  Eabenh.  Alg.  Eur.  N.-o  911. 
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Syn.   Enteromorpha  clathrata  J.  G.  Ag.  Grönl.  Alg.  p.  110;  sec.  spec. 
»  compressa  Ashm.  Alg.  Hayes,  p.  96. 

Croall,  Fl,  Disa  p.  461. 

>  Dickie,  Alg.  Cumberl.  p.  239;  Alg.  Wal- 
ker,  p.  86;  Alg.  Sutherl.  2,  p.  193. 

>  Kleen,  Norell.  Alg.  p.  40. 
»  Post.  et  Eupr.  111.  Alg.  p.  II;  saltein  ex 

parte. »  intestinalis  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  2;  Bidr. 
p.  11;  Till.  p.  28. 

f.  compressa  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2, 
p.  43;  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  49. 

Scytosiphon  compressus  p  crispatus  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  64. 
Ulva  compressa  Gunn.  Fl.  Norv.  2,  p.  120  (?). 

»  »  Schrenk,  Ural.  Reise,  p.  547. 
»  Sommerf.  Suppl.  p.  186. 

»  »  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  508;  ex  parte. 

>      Enteromorpha  Gobi,   Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  80;  saltem  ex 

parte. 

LefnadsfÖrhållanden.  En  af  de  få  arter,  som  öfve'rallt  i 
polarhafvet  växa  litoralt.  Den  är  fäst  på  sten  eller  på  alger, 
förekommer  både  på  öppen  och  skyddad  kust  och  uppträder 

stundom  sällskaplig  i  betydliga  individmassor.  Vid  Spets- 
bergen har  jag  funnit  den  med  reproduktionsorgan  i  slutet  af 

juli,  vid  Norges  kust  under  augusti  och  september. 
Utbredning.  Under  en  eller  annan  form, är  arten  funnen 

cirkumpolärt.  Dess  säkert  kända  nordligaste  fyndort  är  Fair- 

haven  vid  Spetsbergens  nordvestkust,  Lat.  N.  79°  49'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nord! anden  (f.  typica  och  f. 

capillacea)  allmän  och  ymnig,  Tromsö  amt  omkring  staden 

Tromsö  (f.  typica  och  f.  prolifera),  Finmarken  vid  Maasö,  Gjes- 
veer,  Mageröns  sydkust,  Talvik,  f.  typica  och  f.  prolifera  spar- 

samma, f.  capillacea  och  f.  racemosa  temligen  ymniga. 

Grönlandshafvet :  (f.  typica  och  en  mellanform  mellan  den 

och  f.  racemosa)  temligen  allmän,  men  ej  ymnig  vid  Spetsber- 
gens nordvest-  och  vestkust. 

MurmansJca  hafvet:  temligen  lokal  och  sparsam  vid  vest- 
kusten  af  Novaja  Semlja  under  en  form,  som  står  f.  racemosa 
närmast,  Kolgujew  och  Cisuralska  Samojedlandets  kust  (?). 

Hvita  hafvet:    flerestädes  enligt  Gobi. 

Sibiriska  Ishafvet:  Aktiniaviken"  under  en  lågväxt,  nästan 
typisk  form. 

Amerikanska  Ishafvet:  Port  Kennedy,  Beechey  Island,  As- 
si  stancebay,  Baringbay. 

Baffinsbay:    Cumberland  Sound,  icke    sällsynt,   Grönlands 
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vestkust:  Nennese  vid '  Frideriksdal,  Nanortalik,  Lichtenau, 
Julianeshaab,  Smallesund,  Ameralik,  Jakobshavn,  Sakkak,  Rit- 
tenbenk  (f.  capillacea,  prolifera  och  racemosa)  Smith  Sound, 
mellan  78:de  och  82:dra  breddgraden. 

Enteromorpha  Complanata  Kiitz. 

Spec.  Alg.  p.  480;  Cfrv  Ahln.  Enterom.  p.  25. 

f.  prolifera  nob. 

f.  thalli  axi  primario  elongato,  complanato,  apiceni  versus  dilatato, 
secundum  totam  longitudinem  ramos  crebros,  elongatos,  axeni  primarium 
semnlantes  emittente. 

BesJcrifning.  I  bålen  är  en  hufvudaxel  tydligt  urskiljbar. 
Den  når  en  längd  af  ända  till  30  cm.,  är  nedtill  smal,  nästan 

trind,  men  vidgas  och  tillplattas  uppåt  och  når  upptill  en 
bredd  af  omkring  1  cm.  Efter  hela  sin  längd  bär  den  ett 

större  antal  enkla  grenar  af  samma  form  som  hufvudaxeln.' 
Habituelt  liknar  denna  form  mycket  Phycoceris  racemosa 

Kiitz.  (Tab.  Phyc,  6,  tan.  26).  Till  struktur  öfverensstämmer 
den  i  det  närmaste  med  E.  complanata  v  &v.  subsimplex  Are  sch. 

(Ahln.  Enterom.  sid.  29),  men  har  något  smalare,  mindre  regel- 
bundna celler  med  något  rikare  endokrom. 

Lef nåds  förhållanden.  En  litoral  alg,  vidfäst  sten,  växande 

spridd  på  både  öppen  och  skyddad  kust.  Vid  Norges  nord- 
kust utvecklar  den  zoosporer  (gameter  ?)  i  augusti  och  sep- 

tember. 

Utbredning.  Endast  känd  från  polarhafvets  atlantiska  flor- 

område.   Dess  nordligaste  fyndort  är  Maasö,  ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Finmarken  vid  Maasö  och 

Talvik,  lokal  och  sparsam. 

Enteromorpha  Minima  Nä  g. 

in  Kiitz.  Spec.  Alg.  p.  482;  Cfr.  Ahln.  Enterom.  p.  48. 

f.  glacialis  Kjell m. 

in  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exsicc.  1ST:0  43. 
Descr.   Enteromorpha  minima  f.  glacialis  Kjellm.  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  50. 
JExsicc.  >  x  »  »         in  Wittr.  et  Nordst,  1.  c. 

LefnadsförJiållanden.  Bildade,  der  den  hittills  anträffats, 

täta,  temligen  vida  mattor  på  litorala,  mot  hafvet  sluttande, 

flata  klipphällar,  hvilka  under  lågt  vatten  fuktades  af  ned- 
clroppande  snö-  och  isvatten. 
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Fyndort:   MurmansJca   hafvet:    Besimennajabay    vid  No  vaja 
Semljas  vestkust. 

Enteromorpha  Tubulosa  Kiitz. 

Tab.  Phyc.  6,  p.  11.  E.  intestinalis  y  tubulosa  Kiitz.  Spec.  Alg.  p.  478; 

•Cfr.  Ahln.  Enterom.  p.  49. 

f.  pilifera  Kiitz.  (Ahln.). 

1.  c  p.  50;  Enteromorpha  pilifera  Kiitz.  Tab.  Phyc.  6,  p.  11. 

Descr.    Enteromorpha  tubulosa  b  pilifera  Ahln.  1.  c. 
Mg.  »  pilifera  Kiitz.  1.  c.  t,  30. 

Fyndort:    E  mari  groenlandico  enligt  Wormskiolcl   i  Kö- 
penhamns musei  herbarium. 

Enteromorpha  Micrococca  Kiitz. 

Tab.  Phyc.  6,  p.  11. 

f.  typica  nob. 

Descr.   Enteromorpha  micrococca  Ahln.  Enterom.  p.  46. 
Fig.  *  »  Kiitz.  1.  c.  tab.  30. 

Ahln.  1.  c.  t.  1,  fig.  7. 

f.  siibscdsa  nob. 

f.  strata  valde  intricata,  forma  indennita,  e  viride  flavescentia  vel  fere 

albida,  in  fundo  libera  expansa  formans ;  thalli  axi  primario  distincto,  latiu- 
sculo,  compresso  secundum  totam  longitudinem  ramos  longiores  et  breviores, 
simplices  vel  ramulosos,  patentes,  uncinatos,  curvatos,  axi  primario  graciliores 

emittente;  structura  formae  typicae  persimilis.  Tab.  31,  fig.  1 — 3. 
Exsicc.  Enteromorpha  clathrata  var.  uncinata  Kjellm.  in  Wittr.  et  Nordst. 

Alg.  exsicc.  N:o  131. 

Syn.   Enteromorpha  clathrata  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  3;  Bidr. 

p.  11  (?). 
■>■>  »         f.  uncinata  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  p.  44; 

Algenv.  Murm.  Meer.  p.  50. 
Ulva  micrococca  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  81. 

Anmärkning  rörande  f.  subsalsa.  I  min  afhandling  öfver 

Murmanska  hafvets  algvegetation  har  jag  redan  angifvit,  att 

den  växt,  jag  här  upptog  under  namn  E.  clathrata,  med  hän- 
syn till  struktur  mindre  öfverensstämde  med  den  så  benämnda 

arten  än  med  E.  micrococca  Kiitz.  Jag  stödde  mig  vid  be- 

nämningen af  växten  på  Le  Jolis'  åsigt,  att  vid  artuppfatt- 
ningen inom  slägtet  Enteromorpha  större  vigt  borde  fästas  vid 

morfologiska    än    anatomiska    karakterer.     Denna    åsigt  anser 
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jag    mig   numera    böra    frångå    på    grund   af  de  resultat,  som 
senare  tiders  undersökningar  lemnat. 

Den  ifrågavarande  växten  öfverensstämmer  i  struktur  nära 
med  E.  micrococca.  Habituelt  är  den  visserligen  genom  bålens 

förgrening  olik  denna,  men,  då  grenighetsgraden  är  under- 
kastad stor  vexling  och  då  äfven  typisk  E.  micrococca  stun- 

dom är  grenig,  har  jag  ansett  riktigast  att  betrakta  den  ark- 
tiska växten  såsom  en  form  af  denna  art.  Från  dess  typiska 

form  är  den  skild  derigenom,  att  den  alltid  är  rikare  förgre- 
nad och  att  den  bildar  stora,  oregelbundet  formade,  löst  på 

bottnen  liggande  sammanfiltade  massor. 
LefnadsförhåUanden.  Artens  hufvudform  växer  spridd  inom 

litoralregionen  på  skyddade  ställen,  vidfäst  stenar.  Formen 
subsalsa  är  endast  känd  från  laguner  med  bräckt  vatten.  Den 
uppträder  ofta  i  stora  individmassor  och  ger  åt  vegetationen 
dess  prägel.  Den  öfvervintrar  innesluten  i  is  och  återtar  sin 
utveckling,  sedan  isen  smält.  Af  den  typiska  formen  har  jag 
sett  zoosporbärande  exemplar  i  september. 

Utbredning.  Känd  både  från  polarhafvets  atlantiska  och 
arktiska  område.  Inom  det  senare  synes  den  hafva  en  ganska 
vidsträckt  utbredning  och  har  här  maximum  af  freqvens. 
Nordligaste  fyndorten  är  Treurenbergbay  vid  Spetsbergens 

nordkust,  Lat.  N.  79°  56'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  (f.  typica)  sparsam  och  lokal 

vid  Oxfjord  och  Talvik. 

Grönlandsliafvet :  (f.  subsalsa)  ymnig  i  laguner  vid  Mossel- 
bay  och  Treurenbergbay  vid  Spetsbergens  nordkust. 

MurmansJca  hafvet:  Ryska  Lappmarkens  kust,  (f.  typica); 
No  vaja  Semljas  vestkust,  (f.  subsalsa)  temligen  ymnig  i  laguner 
vid  Besimennajabay  och  Karmakulbay  på  No  vaja  Semljas 
vestkust. 

Sibiriska  Ishafvet:    (f.  subsalsa)  ymnig  vid  Pitlekaj. 

Baffinsbay:    (f.  subsalsa)  Grönlands  vestkust  vid  TessarmiuL 

Gen.   Ulva  (L.)  Wittr. 

Monostr.  p.  9;  L.  Syst.  Nat.  Ed.  10,  p.  1346. 

Ulva  Crassa  Kjellm. 
Spetsb.  Thall.  2,  p.  44. 

Beser,  et  Fig.    Ulva  crassa  Kjellm.  1.  c.  et  t.  3. 

Syn.   Ulva  crassa  Kjellm.  1.  c.  et  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  51. 
»      latissima  Kjellm.  Vinteralgv.  p.  65. 
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Anmärkning  vid  arten.  Sedan  jag  varit  i  tillfälle  att  under- 
söka en  större  mängd  Ulva-formev  från  olika  delar  af  Skandi- 

naviens kust  och  särskildt  från  Norges  nordkust,  har  jag 
funnit,  att  U.  crassa  icke  är  en  så  fristående  art,  som  jag 
trodde,  då  jag  beskref  den.  Den  är  nära  beslägtad  med  U. 
lactuca.  Från  den  skiljer  den  sig  emellertid  genom  större 

tjocklek,  cellernas  större  höjd,  cellrummens  mindre  tvärdia- 
meter och  rikligare  endokrom.  Till  dess  det  har  visat  sigr 

att  dessa  karakterer  icke  äro  användbara  för  artåtskilnad  inom 

£77z;a-slägtet,  anser  jag,  att  U.  crassa  bör  bibehållas  såsom  sär- 
skild art. 

LefnadsförliåUanden.  Växer  sublitoralt  på  3 — 5  famnars 
djup  på  skyddad  kust,  fäst  på  andra  alger  och  på  sten,  all- 

tid i  spridda  exemplar.  Vid  Spetsbergens  kust  finnes  den  ock- 
så under  vintern.  Vid  Mosselbay  fann  jag  unga  individ  af 

den  i  november,  januari  och  april  och  den  23  december  ett 
äldre  zoosporförande  exemplar.  Vid  Spetsbergens  kust  har 
jag  dessutom  tagit  zoosporförande  exemplar  under  juli  och 
augusti,  vid  Novaja  Semljas  vestkust  under  juli. 

Utbredning.  Tillhör  polarhafvets  arktiska  florområde,  men 
synes,  att  döma  af  ett  mycket  fragmentariskt  exemplar,  äfven 
finnas  vid  Norges  nordkust.  Den  är  ingenstädes  funnen  i 
större  individmängd.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Mosselbay 

vid  Spetsbergens  nordkust,  Lat.  N.  79°  53'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Finmarken  vid  Oxfjord; 

endast  ett  ofullständigt  exemplar  funnet. 

Grönlandshafvet :  temligen  allmänt  spridd,  men  alltid  spar- 
sam vid  Spetsbergens  nord-  och  vestkust. 
MitrmansJca  liafvet:  lokal  och  mycket  sparsam  vid  vest- 

kusten  af  Novaja  Semlja. 

Ulya  Lactuca  L. 

Spec.  Pl.  2,  p.  1163. 

Descr.  et  Fig.    Ulva  lactuca  Born.  et  Thur.  Etud.  Phycol.  p.  5  et  t.  2 — 3. 

Syn.    Ulva  latissima  Kleen,  No-rdl.  Alg.  p.  40. 
»  Schiibeler,  in  Heugl.  Eeise,  p.  317  (?). 

linza  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  410(?). 
»       Kleen,  1.  c.  (?). 

LefnadsförliåUanden.  I  Norska  polarhafvet  är  arten  litoral, 
fäst  på  sten,  växande  i  spridda  individ  på  skyddad  kust.  Vid 

Finmarkens  kust  har  jag  funnit  zoospor-(gamet-)förande  exem- 
plar i  september. 
Utbredning.     Med   säkerhet  känd   från  Norska  polarhafvet, 
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vid  lavars  norra  del  den  är  sparsam,  och  från  Baffinsbay. 
Huruvida  U.  latissima  Schiibeler,  anf.  st.,  är  att  hänföra  till 

denna  art,  känner  jag  icke.  Det  är  derför  oafgjordt,  om  arten 
förekommer  i  Murmanska  hafvet.  Sjelf  såg  jag  den  icke  der. 
Dess  hittills  säkert  kända  nordligaste  fyndort  är  Öxfjord  vid 

Finmarkens  kust,  ungefär  Lat.  N.  70°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  antagligen  all- 

män och  temligen  ymnig,  Finmarken,  lokal  och  sparsam  vid 
Öxfjord  och  Tal  vik. 

Murmanska  hafvet:    (?) 

Baffinsbay:  Grönlands  vestkust  nära  Godhavn  enligt 
exemplar  i  Köpenhamns  musei  herbarium. 

Gen.    Monostroma  (T hur.)  Wittr. 

Monostr.  p.  15;  Thur.  Note  s.  Ulv.  p.  29,  sec.  Wittr.  1.  c;  lim.  nmt. 

Monostroma  Latissimum  (Kiitz.)  Wittr. 
Monostr.  p.  33.    Ulva  latissima  Ktitz.  Phyc.  gener.  p.  296. 

Descr.    Monostroma  latissimum  Wittr.  1.  c. 

Fig.  '»  »  »         »      t.  1,  rlg.  4. 
Exsicc.  ■>  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exsicc.  N:o  145. 

Syn.    Monostroma   arcticum    Kleen,    Norell.    Alg.    p.    41;    sec.    spec;  ex 
parte.  (?) 

»  latissimum  Kleen,  Norell.  Alg.  p.  41(?);  ex  parte  (?). 

Anmärkning  vid  synonymiken.  I  Nordl.  Alg.  upptar  Kleen 
M.  latissimum.  De  exemplar  i  hans  samlingar,  som  bära  detta 
namn,  tillhöra  dock  icke  denna  art  utan  M.  saccodeum.  Till 

M.  latissimum  är  deremot  den  växt  att  hänföra,  som  i  samlin- 
garna kallas  M.  arcticum,  af  hvilken  senare  art  deremot  icke 

finnas  några  exemplar.  Det  är  alltså  säkert,  att  M.  latissimum 
verkligen  finnes  i  Nordlanden,  men  deremot  är  det  osäkert, 
om  den  inbegripes  under  detta  namn  i  Nordl.  Alg.  och  tillika 
är  det  ovisst,  om  Kleen  verkligen  funnit  M.  arcticum.  Hans 

uppgift,  att  den  skulle  växa  i  bräckt  vatten,  hvilket  fullkom- 
ligt strider  emot  mina  iakttagelser,  synes  mig  tala  för,  att 

Kleen  sammanblandat  M.  arcticum  och  M.  latissimum.  Möjligt 

är  det  dock  alltid,  att  den  i  Finmarken  på  sina  ställen  ganska 

ymniga  M.  arcticum  finnes  i  Nordlanden  och  att  Kleen s  be- 
stämning är  riktig,  ehuru  sedermera  en  förvexling  af  de  in- 

samlade exemplaren  ägt  rum. 
LefnadsförhåJlanden.  Om  artens  lefnadssätt  i  polarhafvet 

är  intet  med  säkerhet  kändt.  Är  M.  arcticum  Kleen,  Nordl. 

Alg.,  uteslutande  denna  art,  så  skulle  den  i  Nordlanden  liksom 
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ofta  annorstädes  vara  en  brackvattensart,  växande  i  nedre 

delen  af  clen  sublitorala  regionen,  fäst  på  andra  alger. 
Utbredning.     Känd  endast  från  Norska  polarhafvet. 
Fyndort:  Nordlanden:  Sjelf  har  jag  tagit  den  vid  Bodö. 

Möjligen    förskrifva  sig  Kleens   exemplar  från   samma  plats. 

Monostroma  Undulatum  Wittr. 
Monostr.  p.  46. 

Descr.  et  Fig.    Monostroma  undulaturn  Wittr.  1.  c.  et  t.  8,  fig.  9. 

Syn.     Monostroma  undulatum  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  41. 
Ulva  lactuca  Sommerf.  Suppl.  p.  185;  sec.  syn, 

»  »    '     Wg.  Fl.  Lapp.  p.  507;  sec.  spec. 

Lefnadsförhcdlanden.  Funnen  på  sublitoralregionens  öfre 
del,  fäst  på  Corcdlina  officincdis. 

Utbredning.     Endast  känd  från  Norska  polarhafvet. 

Fyndort:  Nordlanden  vid  Kjerring-ön  enligt  exemplar  i 
Wahlenbergs  herbarium. 

Monostroma  Lubricum  Kjellm. 
Spetsb.  Thall.  2,  p.  48. 

Descr.  et  Fig.    Monostroma  lubricum  Kjellm.  1.  c.  et  t.  4,  fig.  8 — 9. 
Syn.    Monostroma  lubricum  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  79. 

Lefnadsförhcdlanden  okända.     Jfr  Kjellm.  anf.  st. 
Utbredning.  Tillhör  polarhafvets  arktiska  florområde,  inom 

hvilket  den  är  funnen  på  åtskilliga  ställen.  Dess  nordligaste 
fyndort  är  Fairhaven  vid  Spetsbergens  nordvestkust,  Lat.  N. 

79°  49'. 
Fyndorter :  GrönJandshafvet :  Fairh  a  ven . 

Murmanska  hafvet :  Sviatoi-Noss  vid  Ryska  Lappmarkens 
kust. 

Baffinsbay:  Grönlands  vestkust  i  Kakortok-fj  orden  enligt 
exemplar  i  Köpenhamns  musei  herbarium. 

Monostroma  Cylindraceum  nob. 

M.  thallo  initio  sacculum  subcylindraceurn,  tenuem,  flaccidum,  flavescen- 
tem,  bullosum,  usque  10  cm.  longum.  diametro  3 — 4  cm.  formante,  demum 
libero,  rima  longiore  vel  breviore  exorta  plus  minus  expanso,  vix  laciniato  ; 

parte  monostromatica  vegetativa  40 — 45  ,«.  crassa;  corpore  chlorophylloso  lumen 
cellulare  in  sectione  thalli  transversa  qvadratum  vel  rectangulare,  10 — 15  p. 
altum  non  vel  fere  explente;  parte  zoosporifera  e  cellulis  lumine  cellulari 
in  sectione  transversa  thalli  elliptico  vel  circulari  constructa.    Tab.  30. 

Beskrifning.  Växten  är  vidfäst  medelst  en  callus  radi- 
calis.     I  början    bar    bålen    form    af  en  nästan   cylindrisk,  på 
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ytan  ojemn,  blädclrig  säck,  hvilken  når  en  längd  af  10  cm.,  med 

en  diameter  af  3 — 4  cm.  Den  har  en  mycket  blekt  grön  eller 
gröngul  färg,  svag  eller  ingen  glans,  är  af  lös  konsistens  och 
slipprig,  så  att  cl  en  vid  konservering  fäster  hårdt  vid  papper. 
Omsider  uppkommer  vid  toppen  en  spricka,  hvilken  sträcker 

sig  mer  eller  mindre  långt  ned,  stundom  nära  till  basen,  hvar- 
vid  bålen  utbreder  sig,  men  flikas  icke  eller  obetydligt.  Då 
den  är  zoosporförande  når  den  en  längd  af  15  cm.  med  en 
nästan  lika  stor  bredd  i  sin  öfre  utbredda  del  (fig.  1). 

Dess  nedersta  del  bildas  af  klubblika  celler  med  starkt 

gelinerade  membraner.  Dessas  skaftändar  bilda  vidfästnings- 
organet.  Klubbhufvudena  äro  spolformiga,  spolformigt  c}7lin- 
driska,  nästan  cylindriska,  utdraget  äggformiga,  deras  cell- 

rum, cler  de  äro  som  tjockast,  5 — 10  ju.  i  genomskärning.  På 
ett  tvärsnitt  intaga  klubbhufvudena  mestadels  bålens  ena,  skaf- 

ten den  andra  kanten.  Denna  del  af  bålen  är  30 — 40 f±.  tjock; 

(lig.  2-3). 
På  ett  par  millimeters  afstånd  från  fästorganet  blir  bålen 

monostromatisk  och  bildas  här  liksom  högre  upp,  så  länge 

den  är  steril,  af  celler,  hvilka  i  tvärgenomskärning  hafva  fyr- 
kantiga cellrum  med  än  skarpvinkliga,  än  något  afrundade 

hörn.  De  äro  än  qvadratiska,  än  rektangulära  och  i  senare 
fallet  med  största  längden  oftast  parallelt  med  bålens  yta.  Den 

monostromatiska  delen  är  40 — 45  ju.  tjock,  cellrummen  10 — 15 
ju.  höga,  väggen  alltså  af  betydlig  tjocklek.  Klorofyllkrop- 

pen fyller  än  hela,  än  endast  en  del  af  cellrummet.  Vid 

bålens  midt  äro  de  vegetativa  cellerna,  sedda  från  ytan,  4 — 5- 
kantiga,  med  mer  eller  mindre  rundade  cellrum  och  med  tjocka 

väggar.  Deras  längsta  diameter  uppgår  till  omkring  20 — 25  /i. 
(fig.  4 — 5).  Den  zoosporförande  delen  af  bålen  är  bildad  af  celler, 
som,  från  ytan  sedda,  hafva  cirkelrunda  cellrum,  10—17  fi.  i  dia- 

meter, med  mycket  tjocka  cellväggar.  I  en  tvär  genomskärning 
äro  cellrummen  antingen  cirkelrunda  eller  cirkelrundt  elliptiska, 

med  längdaxeln  17 — 22  u.,  vinkelrät  mot  bålens  yta  (fig.  6 — 7). 
Lefnadsförhållanden,  Växten  är  litoral,  vidfäst  andra  alger, 

mest  Halosaccion  ramentaceum.  Den  växer  spridd  på  öppen 
kust.  Zoosporförande  exemplar  äro  tagna  i  slutet  af  juli  och 
början  af  augusti. 

Utbredning.  Känd  endast  från  Norska  polarhafvet.  Här 
är  den  sparsam.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Gjesvser,  ungefär 

Lat.  N.  71°. 
Fyndorter.  Finmarken  vid  Maasö  och  Gjesvser,  på  båda 

ställena  lokal  och  sparsam. 
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MONOSTROMA    SåCCODEUM    liob. 

M.  thallo  callo  radicali  adnato.  initio  saccato,  deinde  membranaceo,  in 

lacinias  oblongas,  lanceolatas  vel  o  vätas,  margine  piano  vel  crispo  plus  minus 

decomposito-fisso;  parte  monostromatica  inferne  30 — 40,  superne  25—30  a. 
crassa,  e  cellulis  constructa  a  f rönte  visis  lumina  rotundata,  semicircularia 

vel  3 — 5  angulata  inter  se  membrana  crassiuscula  seperata,  in  sectione  träns 
versa  thalli  visis  lumina  cellularia  verticaliter  elliptica,  15—17  ><.  älta,  8— 10 
lata  prsebentibus;  corpore  chlorophylloso  lumen  cellulare  fere  omnino  explente. 

Tab.  28,  fig.  1—10. 

Syn.  Monostroma  latissimum  Kleen.  Kordl.  Alg.  p.  41 ;  salteni  ex  parte 
fide  herb. 

Beskrifning.  Till  sin  utveckling  liknar  denna  art  M.  Gre- 
vittei  och  äfven  till  yttre  formen  har  den  mycket  gemensamt 
med  denna.  Genom  sin  struktur  är  den  skarpt  skild  från 
den.  Såsom  ung  har  bålen  formen  af  en  ända  till  4  cm.  lång, 

med  en  callus  radicalis  viclfäst,  ellipsoidisk  eller  päron- 
formigt  cylindrisk  säck  eller  blåsa  af  ljust  gräsgrön  färg,  nä- 

stan glanslös,  med  slät  vägg  (fig.-  1 — 2).  Dessa  blåsor  brista 
snart  i  toppen,  breda  ut  sig  och  uppflikas  oftast  efter  hela 
längden.  Fullt  utväxta  nå  flikarna  en  längd  af  ända  till  10 

cm.,  äro  än  fåtaliga  och  hafva  i  så  fall  en  äggrund  eller  ellip- 
tisk  form,  än  talrika  och  då  vanligen  lancettlika  eller  aflånga, 
i  båda  fallen  ofta  mer  eller  mindre  djupt  upprepadt  delade. 

Flikarnas  kant  är  oftast  vågig  eller  krusig  (fig.  3 — 4).  Då 
den  blir  äldre,  löser  den  sig  antingen  helt  och  hållet  från 
sin  fästyta  eller  också  lossna  en  del  flikar,  som  sedermera 
drifva  lösa  omkring  på  vattenytan  eller  ligga  lösa  på  bottnen. 
Sedan  de  blifvit  fria,  tilltaga  cle  ofta  betydligt  i  storlek.  Man 

träffar  dylika  stycken,  som  hafva  en  längd  af  15 — 20  och  en 
bredd  af  omkring  10  cm.  Vid  tilltagande  ålder  antar  växten 
en  blek,  åt  gulgrönt  gående  färg.  Till  konsistensen  är  den 
lös  och  slemmig  och  fäster  i  följd  häraf  vid  konservering 
hårdt  vid  papper. 

Bålens  nedersta  del  närmast  vidfästningsorganet  bildas  af 
klubblika  celler  med  starkt  gelinerade  väggar,  lika  dem  hos 
flera  andra  Monostroma-arter  t.  ex.  M.  arcticum  och  M.  Grevillei. 

Deras  cellrum  äro  efter  sin  största  tvärdiameter  6 — 10  /i.  tjocka. 
Klubbhufvudena  intaga  bålens  midt,  skaften  de  ytliga  delarna 

(fig.  5 — 6).  Bålens  öfriga  del  är  bildad  af  celler  med  ellipsoi- 
diska  eller  äggformiga  cellrum,  h vilkas  längdaxel  är  vinkelrät 
mot  bålens  yta.  Klorofyllkroppen  täcker  hela  cellens  vägg  (fig. 

8).  Nedtill  är  denna  del  af  bålen  30 — 40  //.  tjock,  cellrummen 
15 — 17  fi.  höga   och    8 — 10  ju.  i  tvärdiameter     Vid   bålens   öfre 
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kant  är  tjockleken  något  mindre,  25 — 30  //.,  cellrummen  något 
lägre  och  bredare,  nästan  runda.  De  zoosporförande  cellerna 
hafva  något  tunnare  väggar  än  cle  vegetativa,  mera  lika  tjocka 

mellanväggar  och  något  större  cellrum  (lag.  9 — 10). 
Lefnadsförliållanden.  Växer  inom  litoralregionen  på  öppen 

kust  något  sällskaplig,  ehuru  icke  i  större  individmängd,  fäst 

på  litorala  alger  såsom  Corallina,  Rhodoméla  lycopodioides,  Halo- 
saccion,  Fucaceer  eller  på  maskhus  och  på  sten.  I  början  af 

augusti  har  jag  vid  Finmarkens  kust  funnit  såväl  fullt  ut- 
vuxna, zoosporförande  som  mycket  unga,  knapt  en  millimeter 

höga  exemplar. 
Utbredning.  Hittills  endast  känd  från  Norges  nordkust. 

Dess  nordligaste  fyndort  är  Gjesvaer,  ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter.  Nordlanden,  enligt  exemplar  i  Kleens  herba- 

rium, Finmarken:  Maasö,  lokal,  men  temligen  ymnig,  Gjesvaer, 
lokal  och  sparsam. 

MONOSTROMA    ANGICAVA   llob. 

M.  thallo  callo  radicali  adnato,  initio  vesicam  pyriformem  constituente, 

deinde  expanso,  merabranaceo,  flaccido,  lubrico,  fusco-viride,  demum  palle- 
scente,  parce  laciniato,  margine  piano,  lacerato;  parte  monostromatica  45 — 60 
,«,  crassa,  cellulis  in  sectione  transversa  thalli  lumina  cellularia  verticaliter 

rectangularia,  angulis  rotundatis,  25 — 28  p.  älta,  8 — 10  ,«.  lata  praebentibus, 
corpore  chlorophylloso  cellulas  vegetativas  non  explente.     Tab.  29. 

Beshrifning.  Vidfästningsorganet  en  callus  radicalis.  Såsom 

ung  har  växten  formen  af  en  päronformig  blåsa,  hvilken  nål- 
en längd  af  5  och  en  tvärdiameter  upptill  af  4  cm.  Denna 

brister  i  toppen  och  remnar  ända  till  basen,  h varvid  bålen 

breder  ut  sig  och  uppflikas  under  sin  vidare  tillväxt  oregel- 
bundet. Ett  fullt  utväxt,  zoosporförande  exemplar  i  mina  sam- 

lingar har  en  nästan  njurformig  omkrets,  kanten  flikig  och 
sargad,  men  ej  krusig.  Till  färgen  är  växten  i  yngre  stadium 
mörkgrön,  med  dragning  åt  brunt,  vid  tilltagande  ålder  bleknar 
den.    Den  är  utan  glans,  slemmig  och  af  lös  konsistens  (fig.  1). 

Bålens  nedre  del  bildas  af  klubblika  celler,  hvilka  från 

bålens  ena  yta  sträcka  sig  i  sned  riktning  nedåt  mot  den 
andra.  Klubbhufvudena  äro  långsträckta,  utdraget  omvändt 

äggformiga,  cylindriska  eller  spolformiga,  ofta  krökta  (fig.  2 — 3). 
Den  sterila  monostromatiska  delen  af  bålen  är  45 — 50  ju.  tjock, 
bildad  af  smala  och  höga  celler.  I  bålens  tvärgenomskärning 

visa  sig  cellrummen  vertikalt  rektangulära,  med  starkt  afrun- 
dade  hörn.  Deras  höjd  är  omkring  25,  deras  bredd  8 — 10  /a. 
Endokromet  fyller  icke  cellrummet  (fig.  4 — 5). 
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Bålens  zoosporfö rande  del  har  jag  funnit  55 — 60  fi.  tjock, 
med  cellrummen  25 — 28  jul.  höga  och  vanligen  10  j±.  breda  (fig. 

6 — 7).  *  För  Öfrigt  hänvisas  till  de  citerade  figurerna. 
Arten  hör  till  samma  grupp  af  slägtet  Monostroma  som  de 

båda  föregående,  M.  arciicum  och  M.  Grevillei  m.  fl.  Med  ingen 
af  de  hittills  beskrifna  arterna  kan  den  förvexlas.  Genom  sina 

trånga  och  höga  cellrum  och  tjocka  cellväggar  är  den  lätt  att 
skilja  från  dem  alla. 

Lefnadsförhållanden.  Växte,  der  den  af  mig  anträffades, 
inom  litoralregionen  på  öppen  kust  på  litorala  alger.  I  början 
af  augusti  var  den  zoospor förande. 

Fyndort.  Hittills  endast  känd  från  Norska  polarhafvet, 
der  jag  funnit  ett  fåtal  exemplar  vid  Maasö  i  Finmarken. 

Monostroma  Gbevillei  (Thur.)  Wittr. 
Monostr.  p.  57.     Enteromorpha  Grevillei  Thur.  Note  s.  Ulv.  p.  25. 

Descr.    Monostroma  Grevillei  Wittr.  1.  c. 

Fig.  »  »        t.  4,  fig.  14. 
Exsicc.  >  »         Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exsicc.  N:o  434. 

Syn.  Monostroma  Grevillei  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  79. 
Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  41. 

Lefnadsförhållanden.  Förekommer  temligen  sällskaplig,  fäst 
på  sten  inom  litoralregionen  på  skyddad  kust  eller  träffas 
liggande  lös  på  bottnen  inom  sublitoralregionens  öfre  del. 

Exemplar  tagna  i  Nordlanden  af  Kleen  under  juni  och  bör- 
jan af  juli  äro  zoosporförande. 
Utbredning.  Tillhör  endast  den  närmast  norr  om  Atlanten 

liggande  delen  af  polarhafvet.  Sitt  freqvensmaximum  når  den 

vid  Norges  nordvestkust.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Ham- 

merfest,  Lat.  N.  70°  40'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  Tromsö  amt 

vid  staden  Tromsö,  Finmarken  vid  Hammerfest. 

Hvita  hafvet:  vid  Solowetzki-öarna. 
Baffinsbay:  Grönlands  vestkust  vid  Julianeshaab. 

Monostroma  Aecticum  Wittr. 
Monostr.  p.  44. 

Descr.    Monostroma  arcticum  Wittr.  1.  c. 

Fig.  »  s  t.  2.  fig.  8. 
Exsicc.  »  »         Kjellm.  in  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exsicc.  N:o  144, 

Syn.  Monostroma  arcticum  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  41.(?) 

Tillägg  till  artbesJcrifningen.  Med  hänsyn  till  utvecklingen 

öfverensstämmer    arten    med    de    fyra  närmast  föregående  ar- 
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terna,  Såsom  mycket  ung  har  bålen  form  af  en  nästan  klot- 
for mig,  päronformig  eller  cylindrisk  blåsa,  h vilken  omsider 

brister  och  remnar  ända  till  basen.  Bålen  utbreder  sig  här- 
efter och  uppflikas.  Fullt  utvecklad  har  den  en  något  åt 

brunt-  gående  färgton. 
LefnadsförhåUanden.  En  litoral  alg,  fäst  på  Balaner  eller 

strandalger,  såsom  Bhodoméla  lycopodioides,  Halosaccion,  Gigar- 
tina,  Wwdymenia,  gamla  i^cws-stammar.  Den  håller  sig  till 
öppen  kust  och  uppträder  på  sådana  ställen,  der  h  af  v  et  ligger 

hårdt  på,  ofta  sällskaplig,  i  betydlig  individmängd.  Zoospor- 
förande  exemplar  voro  vanliga  vid  Finmarkens  kust  i  slutet 
af  augusti. 

Utbredning.  Känd  från  Norges  nordkust.  Vid  Finmarks- 
kusten är  den  ymnig.  Nordligaste  fyndorten  är  Gjesvser,  un- 

gefär Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden  vid  Bodö  (?) 

(Jfr  under  M.  latissimum),  Finmarken:  Maasö  och  Gjesvser,  på 
båda  ställena  ymnig. 

Monostroma  Leptodeemum  Kjellm. 
Algenv.  Murm.  Meer.  p.  52. 

Descr.  et  Fig.     Monostroma  leptodermuni  Kjellm.  1.  c.  et  t.  1.  p.  28 — 24. 

LefnadsförhåUanden.  Endast  en  gång  anträffad  och  då 

funnen  uppkastad  på  stranden.     Känd  endast  steril. 

Fyndort:  Miirmanska  hafvet:  Matotschkin  Schar  vid  No- 
vaja  Semlja. 

Monostroma  Fuscum  (Post.  et  Kupr.)  Wittr. 

Monostr.  p.  53.  Ulva  fusca  Post.  et  Kupr.  111.  Alg.  p.  21. 
Descr.     Monostroma  fuscum  Wittr.  1.  c. 

Fig.  *  »  »       t.  4,  fig.  ]3. 
Exsicc.  Ulva  sordida  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  120. 

Monostroma  fuscum  Kjellm.  in  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exsicc.  N:o  143. 

Syn.    Monostroma  fuscum  Gobi,  Algenn.  Weiss.  Meer.  p.  79. 
Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  p.  49;  Algenv.  Murm. 

Meer.  p.  52. 
»        Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  41. 

Wittr.  1.  c. 

Ulva  sordida  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  413. 

LefnadsförhåUanden,  Inom  Ishafvet  alltid  sublitoral,  växan- 
de spridd  på  öppen  kust  på  4 — 5  famnars  djup,  vidfäst 

andra    alger    eller    sten.     Vid    Norges    polarhafskust    har   jag 



TEG  A-EXPEDITIONENS  VETENSKAPLIGA  ARBETEN.  369 

träffat  den  dels  på  den  sublitorala  regionens  öfre  del  nära 

ebbranden,  dels  på  betydligt  (10 — 15  famnars)  djup,  fäst  på 
stenar,  på  snack-  eller  musselskal,  både  på  öppen  och  skyddad 
kust.  Ofta  finner  man  den  här  drif vande  lös  på  vattenytan  i 
stora  massor  eller  uppkastad  på  stranden.  Vid  Spetsbergens 
kust  äro  zoosporförande  exemplar  samlade  i  augusti. 

Utbredning.  Arten  har  sitt  freqvensmaximum  i  Norska 
polarhafvet.  I  öfriga  delar  af  polarhafvet  är  den  sparsam  och 

har  här  ringa  utbredning.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Fair- 

haven  vid  Spetsbergens  nordvestkust,  Lat.  N.  79°  49'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  ymnig,  Fin- 

marken vid  Maasö,  Gjesvser  och  Talvik,  allestädes  ymnig  och 
temligen  allmän. 

Grönlandshafvet :    Spetsbergens  nordvestkust,  sällsynt. 
MurmansJca  ha/vet:  Ryska  Lappmarkens  kust,  No  vaja 

Semljas  vestkust,  här  endast  ett  par  fragmentariska  exemplar 
funna  uppkastade  på  stranden. 

Hvita  liafvet:    antagligen  allmän. 

Baffinsbay :  Grönlands  kust  enligt  exemplar  i  Köpenhamns 
musei  herbarium  utan  närmare  angifven  lokal. 

MONOSTBOMA    CfilSPATUM   nob. 

M.  fronde  callo  radicali  adnato,  menibranacea,  obovata,  obscure  viridi 

nigrescente.  margine  lacerato  et  crispo,  inferne  170,  superne  50  y.  crassa; 

parte  rnonostroinatica  e  cellulis  in  sectione  frondis  transversa  lumina  qva- 

drangularia  35  ,«.  älta,  15—35  ,«.  lata  praebentibus  contexta.    Tab.  28,  fig.  11—13. 

Beskrifning.  Arten  hör  till  samma  sektion  af  slägtet  Mo- 
nostroma  som  31.  fuscum  och  M.  Blyttii.  Jag  har  endast  funnit 
tre  exemplar,  hvilka  alla  öfverensstämma  på  det  närmaste. 
Det  största  af  dem  är  af  bildad  t  i  naturlig  storlek  (tan.  28,  fig. 

11).  Det  är  4  cm.  långt  och  upptill,  der  dess  bredd  är  störst, 

1,5  cm.  bredt.  Till  omkretsen  är  det  liksom  de  öfriga  om- 
vändt  äggrundt.  Kanten  är  sargad  och  starkt  krusig,  färgen 
mörkgrön,  nästan  svartgrön,  svartnande  vid  växtens  torkning. 
Vidfästningsorganet  utgöres  af  en,  i  förhållande  till  växten, 
stor  callus  radicalis.  Stipes  är  kort,  men  distinkt  (fig.  11): 
Större  delen  af  bålen  är  bildad  af  klubbformiga  celler  med  i 

genomskärning  nästan  fyrkantiga  klubbhufvuden.  Dessa  in- 
taga bålens  ena,  skaften  den  andra  ytan  (fig.  13).  Upptill 

är  bålen  monostromatisk,  bildad  af  i  genomskärning  fyrsidiga 
celler,  h vilkas  bredd  är  lika  stor  som,  eller  mindre  än  höjden. 
Cellrummens  hörn  äro  svagt  afrundade.  Endokromet  täcker 

icke   hela    väggen.     Ytterväggen   är  jemförelsevis    tunn.     Vid 
Bd  III.  24 
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öfre  kanten  är  bålen  50  f±.  tjock;  cellrummens  höjd  uppgår 

här  till  35  p..,  deras  bredd  till  15 — 35  a.  Ännu  vid  midten  är 
bålens  tjocklek  öfver  150  fi.  Från  ytan  sedda  äro  cellerna 

4 — 6-kantiga,  med  tunna  mellanväggar. 
Lefnadsförhållanden.  De  exemplar,  jag  äger,  upphemtades 

med  bottenskrapa  från  den  sublitorala  regionens  nedersta  delr 
från  ungefär  20  famnars  djup.  De  voro  fästa  vid  stenar. 
Alla  voro  sterila.     De  togos  i  midten  af  augusti. 

Fyndort:  Norska  polarhafvet :   Finmarken  vid  Maasö. 

Monostroma  Blyttii  (Aresch.)  Wittr. 
Monostr.  p.  49.    Ulva  Blyttii  Aresch.  in  Fr.  Sum.  Veg.  p.  129. 

Descr.    Monostroma  Blyttii  Wittr.  1.  c. 
>  »         Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  42. 

Fig.  »        Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  t.  4,  fig.  1—7. 
Exsicc.  »  »        Kjellm.   in   Aresch.   Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  425 

et  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exsicc.  N:o  44. 

Syn.    Monostroma  Blyttii  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  p.  49;  Algenv.  Murm. 
Meer.  p.  52. 

»       Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  42;  excl.  syn. 
Ulva  Blyttii  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  412. 

»      fusca     J.  G.  Ag.  Grönl.  Alg.  p.  110;  fide  spec. 
>  lactuca(?)  J.  G.  Ag.  Spets.  Alg.  Progr.  p.  2;  Bidr.  p.  11  (?). 

»       (?)  Lindbl.  Bot.  Not.  p.  158  (?). 
»      latissima  (?)  Ashm.  Alg.  Hayes,  p.  96  (?). 

»    Croall,  Fl.  Disa  p.  461  (?). 
»  »  »    Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  144;  Alg.  Cumberl.  p- 

239;  Alg.  Nares,  p.  7  (?). 
>  rigida  Sommerf.  Suppl.  p.  185. 

Anmärkning  vid  synonymiken.  Jag  har  antagit,  att  den  för 

Baffinsbay  uppgifna  Ulva  latissima  är  denna  art,  emedan  £7. 
latissima,  ehuru  angifven  af  Croall  och  Dickie  såsom  allmän 
vid  Baffinsbay^  kuster,  fullständigt  saknas  i  Köpenhamns  musei 

samlingar  från  Grönland,  i  hvilka  deremot  Monostroma'  Blyttii, 
som  h varken  Dickie  eller  Croall  anger  från  Baffinsbay,  fin- 

nes i  en  stor  massa  synnerligen  yppiga,  om  U.  latissima  er- 
inrande exemplar. 

Levnadsförhållanden.  I  det  egentliga  Ishafvet  vid  Spets- 
bergens och  Novaja  Semljas  kuster  är  arten  alltid  sublitoral, 

växande  spridd  på  3 — 5  famnars  djup,  såväl  på  öppen  som 
skyddad  kust,  oftast  fäst  på  småsten,  stundom  på  alger. 
Vid  Norges  nordkust  är  den  deremot  enligt  regeln  litoral, 
mestadels  uppträdande  inom  denna  regions  öfre  del  och  med 
förkärlek  i   klipphålor,  i  hvilka    Mijtilus   edidis  i  större  mängd 
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uppehåller  sig,  såväl  på  öppen  som  skyddad  kust,  i  salt  eller 
något  bräckt  vatten,  fäst  på  sten  eller  alger.  Stundom  träffas 
den  dock  äfven  här  inom  sublitoralregionen,  men  ligger  då 
lös  på  bottnen.  Dylika  exemplar  hafva  stundom  en  betydlig 
storlek.  Mina  samlingar  innehålla  ett  sådant,  som  är  30  cm. 
långt  och  40  cm.  bredt.  Då  den  förekommer  på  sådana  ställen, 

bäck-  och  elfmynningar,  der  vattnet  är  något  bräckt,  får  växten 
en  gulgrön  färg  och  lösare  konsistens.  Vid  Skandinaviens 
kust  lefver  den  mestadels  sällskaplig  och  bidrar  i  väsentlig 

grad  till  vegetationsprägeln  inom  litoralregionen.  Vid  Spets- 
bergens kust  har  jag  funnit  zoosporförande  exemplar  i  juli, 

vid  Finmarkskusten  i  augusti. 
Utbredning.  Tillhör  de  norr  om  Atlanten  liggande  delarna 

af  polarhafvet.  Vid  Norges  kust  uppträder  den  i  stor  ymnig- 
het och  så  synes  äfven  vara  fallet  i  Baffmsbay.  Dess  säkert 

kända  nordligaste  fyndort  är  Fairhaven  vid  Spetsbergens  nord- 

vestkust,  Lat.  N.  79°  49'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  temligen  all- 

män, Tromsö  amt  vid  Renö,  Finmarken,  allmän  och  ymnig 
vid  Maasö,  Gjesvser  och  Mageröns  sydkust,  mera  sparsam  vid 
Oxfjord  och  Talvik. 

Grönlandshafvet :  Längs  Spetsbergens  vest-  och  nordvest- 
kust,  temligen  allmän,  men  icke  ymnig;  den  allmännaste  af 

Spetsbergens   Ulvaceer. 

MurmansJca  hafvet:  vestkusten  af  No  vaja  Semlja  och  Wai- 
gatsch,  temligen  allmän,  men  ej  ymnig. 

Baffmsbay:  Cumberland  Sound  (?),  allmän;  antagligen  all- 
män och  ymnig  vid  Grönlands  vestkust,  högt  mot  norr.  Om 

den  växt,  som  Ashmead  kallat  Viva  latissima  (? ) ,  såsom  jag 
antar,  är  denna  art,  så  skulle  den  vara  anträffad  ända  till 

norr  om  78:de  breddgraden.  Jag  har  sett  exemplar  från  Tes- 
sarmiut,  Nanortalik,  Julianeshaab,  Godthaab,  Sukkertoppen  och 
Holstenborg. 

Gen.   Diplonema  novum  nomen. 

Typ.  Ulva  percursa  Le  Jol.  Liste  Alg.  Cherb.  p.  55. 

Diplonema  Percursum  (A g.) 

Conferva  percursa  Ag.  Syn.  Alg.  p.  87. 

f.  typica  nob. 
f.  thalli  diametro  longiore   20 — 25  fi.  crasso;   cellulis  in  seotione  longi- 

tudinali  rectangularibus,  membranis  tenuioribus. 
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Exsicc.    Tetranema  percursum  Aresch.  Alg.  Scancl.  exsicc.  K":  o  125. 
Enteromorpha  percursa  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exsicc.  Ko  140. 

f.  crassiuscida  nob. 

f.  thallo  cliametro  longiore  30 — 35  /(.  crasso;  celluns  in  sectione  longi- 
tudinali  subquadratis,  membranis  crassioribus. 

Syn.   Enteromorpha  confervoides  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Bidr.  p.  11. 
»  percursa  Croall,  Fl.  Disa  p.  463. 
»  »         Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  143. 
»  »         Kjellm.  Algeuv.  Murm.  Meer.  p.  51. 

Scytosiphon  compressus  y  Lindbl.  Bot.  Not.  p.  157. 
»  »  y  confervoides  Sommerf.  Spitsb.  Fl.  p.  232. 

Ulva  percursa  Sommerf.  Suppl.  p.  187. 

Anmärkning.  Jag  är  fullt  ense  med  Areschoug,  att 

Agardhs  Conferva  percursa  bör  anses  såsom,  typ  för  ett  sär- 
skildt  slägte,  då  Viva,  Monostroma  och  Enteromorpha  uppfattas 
såsom  slägten.  Då  emellertid  Areschougs  namn  på  detta 
slägte  utsäger  om  den  dit  hörande  växten  en  karakter,  som 
den  icke  äger,  nämligen  att  den  skulle  vara  fyrsidig,  bildad 
af  i  genomskärning  fyra  celler,  föreslår  jag,  att  detta  olämpliga 
namn  utbytes  mot  Biplonema.  Jag  har  redan  (i  Algenv.  Murm. 
Meer.  sid.  51)  angifvit,  att  alla  de  undersökningar,  jag  företagit 
af  exemplar  från  skilda  håll,  äfven  af  dem,  som  Areschoug 
i  sitt  exsiccatverk  utdelat  under  namn  Tetranema  percursum, 

bekräfta  Le  Jolis'  och  Kiitzings  uppgifter,  att  växten  är 
bandformig,  i  tvärsnitt  elliptisk,  bildad  af  tvänne  celler  (Jfr 
Kjellm.  anf.  st.  tafl.  1,  tig.  25).  Bory  har  redan  för  Conferva 
percursa  bildat  ett  eget  slägte  Percursaria  (Jfr  Le  Jolis,  Liste 
Alg.  Cherb.  sid.  55).  Upptagandet  af  denna  benämning  skulle 

tvinga  till  förändring  af  växtens  äldre  artnamn,  då  namn- 
kombinationen  Percursaria  percursa  är  omöjlig. 

Vid  närmare  jemförelse.  mellan  svenska  och  arktiska 
exemplar  af  arten  visar  sig  en  rätt  märkbar  olikhet  emellan 
dem.  De  förra  äro  smalare,  med  i  förhållande  till  bredden 

längre  celler,  hvilkas  väggar,  då  cellerna  äro  i  vegetativt  sta- 
dium, äro  mycket  tunna.  De  arktiska  äro  omkring  en  tredje- 

del tjockare  än  de  andra,  ofta  greniga,  bygda  af  tjockväggiga, 
korta  celler,  i  längdgenomskärning  qvadratiska  eller  stundom 
t.  o.  m.  rektangulära,  med  längdaxeln  i  bålens  tvärriktning. 
För  denna  form  föreslår  jag  benämningen  crassiuscida. 

Lefnadsförhcdlanden.  Växer  i  laguner  och  samlingar  af 
bräckt  vatten  i  mer  eller  mindre  betydliga  individrnassor, 

både  på  öppen  och  skyddad  kust.  Vid  No  vaja  Semlja  har 
jag  funnit  den  zoosporförande  i  slutet  af  juni  månad. 
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Utbredning.  Känd  från  polarhafvet  norr  om  Atlanten. 
Dess  nordligaste  fyndort  är  Stans  Foreland  i  den  Spetsbergska 

ögruppen,  ungefär  Lat.  N.  78°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  enligt  Sommer- 

felt  och  exemplar  i  Kl e ens  herbarium  (f.  typica). 
Gronlandshafvet :    Spetsbergens  kust. 
Murmanska  hafvet:  temligen  ymnig  i  Karmakulbay  vid 

No  vaja  Semljas  vestkust  (f.  crassiiiscida). 

Baffinslxiy:  Grönlands  vestkust:  Jakobshavn,  Disco-ön, 
Whale  Islands.  I  Köpenhamns  musei  herbarium  finnas  exem- 

plar af  arten  från  Grönland,  utan  närmare  angifven  lokal. 

Gen.  Prasiola  (A g.)  Lagerst. 

Monogr.  p.  9;   Ag.  Spec.  Alg.  1,  p.  416;  char.  mut. 

Prasiola  Stipitata  Suhr. 

in  Jess.  Monogr.  p.  16,  sec.  Lagerst.  1.  c.  p.  36. 

Descr.    Prasiola  stipitata  Lagerst.  1.  c. 
Exsicc.        »  »  Wittr.  et  Xordst.  Alg.  exsicc.  N:q  435. 

LefnadsförhåUanden.     Växer    på   klippor  vid  hafsstranden. 

Fyndort:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden  vid  Lödingen,  en- 
ligt exemplar  utdelade  af  Foslie  i  Wittr.  et  Nordst.  Alg. 

exsicc.  under  ofvan  angifvet  nummer. 

Fam.  Confervacese  (Ag.)  Wittr. 
Pl.  Scand.  p.  16.     Confervse  genuinaB  Ag.  Syst.  Alg.  p.  XXV;  gen.  excl. 

Gen.  Spongomorpha  Ktitz. 

Phyc.  gener.  p.  273. 

Spongomorpha  Spinescens  Kiitz. 

Spec.  Alg.  p.  418. 

Descr.     Spongomorpha  spinescens  Ktitz.  1.  c. 
Fig.  »  »  »       Tab.  Phyc.  4.  t.  75. 
Exsicc.  »  Kjellm.  in  Wittr.   et  Nordst.  Alg.  exsicc. 

N:0  115. 

Tillägg  till  artbeskrif ningen.  Till  Kutzings  beskrifning  af 
arten  kan  jag  lägga,  att  växten  bildar  mycket  täta,  vanligen 

alldeles  klotformiga  eller  nedtryckt  klotformiga,  till  färgen  ljus- 
gröna bollar,  sammansatta  af  omvändt  pyramidlika,  i  spetsen 
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tvärhuggna  knippen.  Karakteristiska  för  arten  äro  de  tal- 
rika böjda  eller  spiralformiga,  tornlika  grenarna,  som  jämte 

rhizoiderna  sammanfästa  de  särskilda  grensystemen  och  bål- 
knippena till  täta  massor. 

LefnadsförhåUanden.  En  litoral  alg,  växande  sällskaplig  i 

större  individmassor  på  öppen  kust,  vidfäst  andra  alger,  of- 
tast Gigartina  mamillosa,  stundom  Halosaccion  rametaceum.  I 

juli  har  jag  träffat  zoosporförande  exemplar  vid  Finmarks- 
kusten. 

Utbredning.  Endast  känd  från  Norska  polarhafvet,  der  den 
på  ett  ställe  var  mycket  ymnig  och  förekom  allmänt  på  för 

den  tjenliga  lokaler.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Gjesvser,  unge- 

fär Lat.  N.  71°. 
Fyndort:  Norska  polarhafvet:  Finmarken  vid  Maasö,  tem- 

ligen  lokal  och  sparsam,  Gjesvser,  allmän  och  ymnig. 

Spongomorpha  arcta  (Dillw.)  Kiitz. 
Spec.  Alg.  p.  417.     Conferva  arcta  Dillw.  Brit.  Conf.  Suppl.  p.  67. 

Descr.     Conferva  arcta  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  426. 

Fig.        Cladophora  arcta  Harv.  Phyc.  Brit,  t.  135. 

Spongomorpha  arcta         Kiitz.  Tat).  Phyc.  4,  t.  74. 
»  centralis       »  »  »       4,  t,  80. 

»  cymosa         »  »  »       4,  t.  74. 

Cladophora  coinosa  »  *  »       3,  t.  79. 
»  sacculifera         »  »  » .     3,  t.  81. 

»  stricta  .  »  »       3,  t.  80. 

»  vaucheriseformis  »  »       3,  t,  78. 
Exsicc.   Cladophora  (Conf.)  arcta  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  129,  334,  335. 

Spongomorpha  arcta  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exsicc.  N:o  114,  316,  413. 

Syn.  Cladophora  arcta  Croall,  Fl.  Disc.  p.  461. 

»  »      Dickie,    Alg.    Sutherl.    1,    p.    143;  Alg.  Cumberl. 

p.  239. »       Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  85. 

»  »       Kjellm.  Vinteralgv.  p.  65;  Spetsb.  Thall.  2,  p.  55; 
Algenv.  Murm.  Meer.  p.  54. 

»  »      Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  45. 

»      Wittr.  in  Heugl.  Eeise,  p.  284. 
polaris  Harv.  New.  Alg.  p.  334. 

Conferva  arcta  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p.  2;  Bidr.  p.  11;  Till. 

p.  38. »  centralis  J.  G.  Ag.  Grönl.  Alg.  p.  110. 

»  glomerata  marina  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Bidr.  p.  11. 

fi.      »        Lindbl.  Bot.  Not.  p.  158. 

Anmärkning  rörande  artappfattningen.  Arten  tages  här  i  den 
vidsträckta  omfattning,  som  Are  sch  o ug,  anf.  st.,  ger  den.  Den 

inbegriper    då  åtskilliga  former,  hvilka  väl  kunna  synas  tern- 
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ligen  olika  och  äfven  blifvit  beskrifna  såsom  olika  arter.  Så 

höra  under  arten  i  denna  uppfattning  Conferva  arcta  Har  v., 

C.  centralis  Lyngb.  och  kanske  alla  af  den  Cladophor «-grupp, 
hvilken  Ku  t  z  in  g  (i  Spec.  Alg.)  kallar  Comosce,  men  åtmin- 

stone Cl.  strida,  Cl.  comosa,  Cl.  vauchericeformis  och  Cl.  saccu- 
lifera.  Enligt  Areschoug  och  Harvey  är  o  de  dock  att  anse 

för  samma  art  i  olika  utvecklingsstadier  och  under  olika  for- 
mer. Under  dessa  två  stora  auktoriteters  mening  måste  jag 

för  tillfället  underordna  min  egen. 
Lefnadsförhållanden.  Inom  Norska  polarhafvet  är  arten 

litoral,  i  öfriga  delar  af  polarhafvet,  så  vidt  jag  känner,  van- 
ligen sublitoral,  växande  på  2 — 10  famnars  djup,  i  hvardera 

fallet  än  epifytisk  på  andra  alger,  än  och  oftast  fäst  på  sten, 
pålar  o.  d.  Den  trifves  både  på  öppen  och  skyddad  kust, 

■såväl  i  fullt  salt  som  i  något  bräckt  vatten.  Vid  Norges 

nordkust  växer  den  mestadels  sällskaplig  i  större  individmas- 
sor, i  det  egentliga  Ishafvet  har  jag  alltid  funnit  den  växa  i 

enstaka  exemplar.  Vid  ett  tillfälle  har  jag  träffat  en  med  Con- 
ferva centralis  närmast  öfverensstämmande  form  ligga  lös  på 

bottnen  inom  sublitoralregionen.  Vid  Spetsbergens  nordkust 
förekommer  växten  året  om,  äfven  under  vintern.  Under 

denna  tid  fann  jag  aldrig  några  yppiga  individ  af  den,  men 

dock  fullt  lifskraftiga  och  stadda  i  utveckling.  Kraftigast  ut- 
vecklar den  sig  här  dock  under  sommarmånaderna.  Zoospor- 

förande  exemplar  har  jag  funnit  i  augusti  vid  Spetsbergens 
och  Finmarkens  kust. 

Utbredning.  En  i  polarhafvet  vidsträckt  utbredd  art.  Sitt 

freqvensmaximum  har  den  vid  Norges  nordkust.  Dess  nord- 
ligaste säkra  fyndort  är  Low  Island  vid  Spetsbergens  nordkust, 

Lat.  N.  80°  20'.' Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden;  Tromsö  amt 
vid  Tromsö,  Renö  och  Karlsö ;  Finmarken:  Maasö,  Gjesvser, 
Mageröns  sydkust,  Talvik,  öfverallt  allmän  och  ymnig. 

Grönlandshafvet :  Beeren  Eiland,  Spetsbergens  nord-  och 
Testkust,  allmänt  utbredd,  men  mycket  sparsam. 

Murmanska  hafvet:  flerestädes,  men  mycket  sparsam  vid 
Testkusten  af  Novaja  Semlja  och  Waigatsch. 

Hvita  hafvet:  Solowetzki-öarna. 
Karisha  hafvet:  sparsam  i  Aktinia- viken. 

Baffinsbay:  Cumberland  Sound,  allmän,  Grönlands  vest- 
kust,  antagligen  allmänt  utbredd.  Känd  från  Tessarmiut,  Na- 
nortalik,  Kakortok,  Julianeshaab,  Ameralik,  Neuherrnhut,  Godt- 
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haab,  Holstenborg,  Egeclesminde,  Godhavn,  Claushavn,  Sakkak,. 
Rittenbenk,  Whale  Islands. 

Spongomorpha  Lanosa  (Roth)  Kiitz. 
Spec.  Alg.  p.  420.    Conferva  lanosa  Roth,  Cat.  Bot.  3,  p.  291. 

f.  typica. 

Beser.  Conferva  uncialis  c  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  428. 
Fig.  Spongomorpha  lanosa  Kiitz.  Tat).  Phyc.  4,  t.  83. 
Exsicc.  Conferva  lanosa  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  181  et  228. 

f.  uncialis  Fl.  Dan.  (T hur.). 

in  Le  Jol.  Liste  Alg.  Cherb.  p.  63.     Conferva  uncialis  Fl.  Dan.  t.  771. 

Descr.    Conferva  uncialis  a  et  b  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  427  et  428. 
Fig.         Spongomorpha  uncialis  Kiitz.  Tab.  Phyc.  4,  t.  80. 
Exsicc.  Conferva  uncialis  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  130. 

Syn.    Cladophora  lanosa  Kjellm.  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  54. 

Dickie,    Alg.  Sutherl.  2,  p.  192;  Alg.  CumberL 

p.  239. »  uncialis  Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  143. 
»         Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  45. 

Conferva  »         Sommerf.  Suppl.  p.  196. 

Lefnaclsförhållanden.  I  Norska  polar  h  af  ve  t  merendels  lito- 
ral,  stundom  (f.  typica)  sublitoral.  De  få  exemplar  af  artens 
hufvudform,  som  jag  funnit  inom  det  egentliga  Ishafvet, 

växte  på  sublitoralregionens  djupare  delar.  Den  typiska  for- 
men är  epifytisk  på  andra  alger,  f.  uncialis  är  fäst  på  sten 

eller  på  pålar,  i  förra  fallet  än  på  ställen,  som  blottas  vid  ebb, 

än  i  klipphålor,  som  under  ebben  äro  vattenfylda.  Båda  for- 
merna förekomma  både  på  öppen  och  skyddad  kust,  mesta- 

dels sällskapliga,  ehuru  i  polarhafvet  icke  i  någon  större  in- 
dividmängd. Zoosporförande  exemplar  äro  funna  vid  Norges 

kust  under  augusti  och  september,  vid  Novaja  Semljas  vest- 
kust  vid  midten  af  juli. 

Utbredning.  Känd  från  polarhafvet  norr  om  Atlanten. 
Maximum  af  freqvens  når  den  vid  Norges  nordvestkust. 

Nordligaste  fyndorten  är  Lat.  N.  73G  20'  vid  Grönlands  vestkust. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  båda  formerna  allmänna 

vid  Nordlanden,  Finmarken:  Gjesvser  (f.  uncialis)  ymnig,  Tal- 
vik, f.  typica  ymnig,  f.  uncialis  sparsam. 
Murmansha  hafvet:  (f.  typica)  sällsynt  vid  Novaja  Semljas 

ostkust. 

Baffinsbay:    Cumberland    Sound    (f.    typica)    ymnig,    Grön- 
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lands    vestkust,    f.    unciaUs    vid    Omenak   och   i  Whale  Sound, 

f.  typica  vid  Lat.  N.  73°  20'. 

Gen.   Cladophora   Kiitz. 

Phyc.  gener.  p.  262. 

Cladophora  Rupestris  (L.)  Kiitz. 

Phyc.  gener.  p.  270.     Conferva  rupestris  L.  Spec.  Pl.  p.  1167. 

Beser,  et  Fig.     Cladophora  rupestris  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  180. 
Exsicc.    Conferva  rupestris  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  126. 

Syn.    Cladophora  rupestris  Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  143. 

»  ■»         Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  84. 
»  »  Kjellm.  Algenv.  Murm.  Meer.  p.  53. 

Conferva  »         J.  G.  Ag.  Grönl.  Alg.  p.  110. 
»  »         Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  420, 
»  »         Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  75. 

Post,  et  Eupr.  111.  Alg.  p.  II. 
Wg.  Fl.  Lapp.  p.  512. 

LefnadsförhåUanden,  Vanligen  litoral,  växande  inom  Fncace- 
formationen,  stundom  sublitqral,  fäst  på  sten,  mera  sällan 

epifytisk  på  alger.  Den  förekommer  både  på  öppen  och  skyd- 
dad kust,  men  blir  yppigare  och  mera  typiskt  utvecklad  på 

ställen  utsatta  för  öppna  hafvet.  Den  är  sällskaplig,  men 

förekommer  icke  i  synnerligen  stora  individmassor.  Zoospor- 
fö  rande  exemplar  äro  funna  vid  Finmarkskusten  i  slutet  af 

augusti. 
Utbredning.  Känd  från  polarhafvet  norr  om  Atlanten. 

Maximum  af  freqvens  har  den  i  Norska  polarhafvet.  Dess 
nordligaste  fyndort  är  No  vaja  Semljas  vestkust. 

Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordland  en,  allmän  och 

ymnig,  Tromsö  amt  vid  Tromsö  och  Renö,  Finmarken,  tem- 
ligen  allmän  och  ymnig  vid  Maasö,  Gjesvser,  Oxfjord  och 
Talvik. 

Murmanska  hafvet:  Ryska  Lappmarkens  och  Cisuralska  Sa- 
mojedlandets  kust,  vestkusten  af  Novaja  Semlja  enligt  Gobi, 

vestkusten  af  Waigatsch,  från  senare  stället  endast  ett  exem- 
plar kändt. 
Hvita  hafvet:   temligen  allmän  och  ymnig. 

Baffinsbay:  Grönlands  vestkust  vid  Fiskernäs,  Sukker- 
toppen,  Claushavn  och  Godhavn. 

Cladophora  Diffusa  (Roth)  Harv. 
Phyc.  Brit.  t.  130.     Conferva  diffusa  Roth,  Cat.  Bot.  3,  p.  207. 
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Descr.  et  Fig.     Cladophora  diffusa  Harv.  1.  c. 

Syn.    Cladophora  diffusa  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  p.  54;  Algenv.  Murm. 
Meer.  p.  54. 

Lefnadsförhällanden.  Växer  sublitoralt  på  2—5  famnars 
djup,  på  grus-  och  sandbotten,  spridd  på  öppen  kust.  Alla 
exemplar  från  polarhafvet,  jag  sett,  hafva  varit  sterila.  De 
äro  samlade  under  juli,  augusti  och  september. 

Utbredning.  Förekommer  ingenstädes  i  polarhafvet  i  större 
mängd.  Ymnigast  har  jag  funnit  den  vid  Finmarkskusten, 
men  äfven  här  är  den  sällsynt.  Utom  polarhafvet  norr  om 

Atlanten  är  den  icke  känd.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Fair- 

haven  vid  Spetsbergens  nordvestkust,  Lat.  N.  79°  49'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Finmarken,  lokal  och  spar- 
sam vid  Maasö. 

Grönland  shaf vet :    Spetsbergens  nordvestkust,  sällsynt, 
Murmansha  hafvet:  Novaja  Semljas  vestkust,  uppkastad  på 

stranden  vid  Matotschkin  Schar. 

Cladophora  Glaucescens  (Griff.)  Harv. 

Phyc.  Brit,  t.  196.     Conferva  glaucescens  Griff.  in  Harv.  Man.  p.  139. 

Descr.    Cladophora  glaucescens  Harv.  Phyc.  Brit,  1.  c. 

Fig.  »   ,  »  Kiitz.  Tab.  Phyc.  4,  t,  24. 

Syn.    Cladophora  sericea  Kleen,  jSTordl.  Alg.  p.  45. 
Conferva  glomerata  /3  marina  Wg.  Fl.  Lapp.  p.  513. 

Anmärkning  vid  arten.  Habituelt  är  denna  art  temligen 
olika  under  olika  utvecklingsstadier  och  på  olika  växtlokaler. 
Genom  sin  betydliga  groflek,  sina  jemförelsevis  korta  celler, 

hvilka  bibehålla  ungefär  samma  längd  i  förhållande  till  tjock- 
leken i  olika  delar  af  bålen,  genom  sina  raka,  under  en  spetsig 

vinkel  utgående,  mot  spetsen  starkt  afsmalnande  grenar  och 

sina  långa,  ur  starkt  metamorfoserade  grenar  utgångna  zoospo- 
rangie-(gametangie-)kedjor  kan  den  dock  alltid  igenkännas  och 
skiljas  från  närstående  arter. 

Lefnadsförhällanden.  Arten  är  litoral,  växande  dels  på 
sådana  ställen,  som  blottas  vid  ebb,  dels  i  klipphålor  och 

andra  fördjupningar,  som  under  ebben  äro  fylda  med  hafs- 
vatten.  I  början  är  den  alltid  fäst  vid  något  föremål,  helst 
mindre  stenar,  och  förblifver  vidfäst  hela  sitt  lif,  då  den 

växer  på  ställen  utsatta  för  häftigt  vågsvall.  Om  den  der- 
emot  förekommer  på  lugna,  skyddade  ställen,  i  synnerhet  i 

vattengropar  med  grusbotten  —  der  den  ofta  har  en  längd  af 

en  fot  och  clerutöfver  —  löser  den  sig  slutligen  från  sitt  fäste 
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och  bildar  sedermera  löst  på  bottnen  liggande  eller  på  vatten- 
ytan flytande  massor,  som  ej  sällan  äga  högst  betj^dlig  storlek. 

Den  är  anträffad  både  på  öppen  och  skyddad  knst.  I  juli  och 
augusti  är  den  vid  Norges  nordkust  zoosporförande. 

Utbredning.  Känd  endast  från  Norges  nordvest-  och  nord- 

kust.   Dess  nordligaste  fyndort  är  Gjesvaer,  ungefär  Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden  enligt  talrika 

exemplar  i  Kleens  herbarium,  Finmarken,  ymnig  vid  Gjes- 
vser  och  Tal  vik. 

Cladophora  Gracilis  (Griff.)  Har  v. 
Phyc.  Brit.  t.  18.     Conferva  gracilis  Griff.  sec.  Harv.  1.  c. 

Beser.    Cladophora  gracilis  Farl.  New  Engl.  Alg.  p.  55. 
Harv.  1.  c. 

Mg.  »  »        Kiitz.  Tab.  Phyc.  4,  t.  23. 
»  vadorum    »  »  »       4,  t.  20. 

Syn.    Cladophora  gracilis  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  45. 

Anmärkning  vid  artbestämningen.  Jag  anser  det  utom  allt 
tvifvel,  att  den  växt,  jag  här  åsyftar,  är  identisk  med  den, 
hvilken  under  namn  C.  gracilis  och  C.  vadorum  beskrifvits  och 

afbi]dats  af  de  citerade  "författarne.  Den  kommer  nära  C. 
glaucescens,  men  är  genom  väsentliga  karakterer  skild  från 

den.  Huru  den  förhåller  sig  till  den  växt,  hvilken  af  skandi- 
naviska algologer  vanligen  benämnts  C.  gracilis  och  som  jag 

under  detta  namn  utdelat  under  N:o  119  i  Wittr.  et  Nordst. 

Alg.  exsicc,  måste  jag  för  tillfället  lemna  oafgjordt.  I  lefnads- 
sätt  afviker  denna  mycket  från  den  C.  gracilis,  som  här  är  i 
fråga. 

Lefnadsförliållanden.  Vid  polarhafskusten  har  jag  alltid 
funnit  växten  i  vattenfylda  fördjupningar  på  grusstränder. 
I  början  är  den  vidfäst  och  har  då  sitt  typiska  utseende. 
Äldre  bildar  den  lösa,  orediga  massor  och  liknar  då,  såsom 
Farl  o  w  (anf.  st.)  riktigt  angifvit,  föga  en  C.  gracilis.  Mera 

öfverensstämmer  den  då  med  en  C.  crispata,  sådan  denna  af- 
bildats  af  Kutzing,  Tab.  Phyc.  4,  tan.  40,  fig.  1  A.  Kleen 
anger  om  den,  att  han  funnit  den  fäst  på  andra  alger  i  öfre 
delen  af  den  sublitorala  regionen.  Så  synes  den  också  växa 

vid  Englands  kuster  (Jfr  Harv.  Phyc.  Brit.  tan.  18).  Vid  Frank- 
rikes och  New  Englands  kust  uppträder  dock  arten  på  samma 

sätt  som  vid  Finmarkskusten  och  det  synes  också  vara  det 

vanliga,  »In  stagnis  marinis  et  submarinis»  säger  Kutzing 

helt  allmänt  om  den  (Jfr  Spec.  Alg.  sid.  403).    Växten  är  säll- 
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skaplig.  Zoosporförande  exemplar  har  jag  funnit  vid  Fin- 
markskusten i  början  af  september.  ^ 

Utbredning.  Känd  från  Norska  polarhafvet  och  Baffinsbay. 
Dess  nordligaste,  säkert  kända  fyndort  är  Gjesvaer,  ungefär 

Lat.  N.  71°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordland  en,  temligen  all- 

män, Finmarken,  lokal  och  ej  ymnig  vid  Gjesvser  och  Talvik. 

Baffinsbay:  Grönland,  enligt  exemplar  i  Köpenhamns  mu- 
sei  herbarium. 

Cladophora  Crispata  (Roth)  Rabenh. 
Fl.  Eiir.  Alg.  p.  333  et  336.     Conferva  crispata  Roth. 

Om  denna  art,  som  är  funnen  i  Hvita  hafvet  af  K.  von 

Baer,  hänvisas  till  G  o  bi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  sid.  85. 

Gen.   Rhizoclonium  Kutz. 

Phyc.  gener.  p.  261. 

Rhizoclonium  Rigidum  Gobi. 

Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  85. 

Descr.    Ehizoclonium  rigidum  Gobi,  1.  c.  p.  86.  . 
Exsicc.  Conferva  fracta  f.  longissima  subsimplex  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc. 

N:o  273. 

Syn.    Cladophora  fracta  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  45. 

Lefnadsförhällanden.  Växer  i  laguner  eller  i  fördjupningar 
inom  litoralregionen,  i  början  vidfäst,  sedan  löst  flytande  i 

massor  af  obestämd  form  på  vattenytan.  Den  lefver  sällskap- 
ligt.    Om  dess  förökning  känner  jag  intet. 

Utbredning.  Anmärkt  i  polarhafvet  norr  om  Atlanten. 
Ännu  på.  Spetsbergen  förekommer  den  i  stor  individmängd 
och  yppigt  utvecklad.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Adventbay 

vid  Spetsbergens  vestkust,  Lat.  N.  78°  15'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  allmän  enligt 

Kleen,  Finmarken  vid  Mageröns  sydkust,  ymnig. 

Grönlandshafvet :  ymnig  i  lagunerna  i  Adventbay  på  Spets- 
bergens vestra  kust. 

Hvita  hafvet:    ön  Golaja — Koschka. 

Rhizoclonium  Pachydermum  Kjellm. 
Algenv.  Murm.  Meer.  p.  55. 

f.  typiea. 

Descr.  et  Fig.     Rhizoclonium  pachydermum  Kjellm.  1.  c.  et  t.  1,  fig.  26 — 28. 
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-  f.  temiis  nob. 

f.  quam  f.  typica  tenuior  et  ramosior;  ramis  cauloideis  30 — 40  p.  crassis, 
e  cellulis  membrana  tenuiore  contextis,  rhizoideis  crebris. 

Anmärkning  rörande  artens  former.  I  Köpenhamns  musei 

herbarium  finnes  i  betydlig  mängd  en  Bhizoclonium  från  Grön- 
land, hvilken  så  nära  öfverensstämmer  med  den  af  mig  be- 

skrifna  Bh.  pachydermum  från  No-vaja  Semlja,  att  den  svårligen 
kan  anses  artskild  från  denna.  Den  är  mycket  grenig,  t. 

o.  m.  mer  än  typisk  Bh.-  pachydermum,  med  två  slags  grenar, 
talrika  rhizoidgrenar,  vanligen  bildade  af  flera  än  tre  celler, 

och  temligen  sparsamma  cauloidgrenar,  som  utsända  rhizoid- 
grenar och  till  och  med  en  eller  annan  cauloidgren  af  högre 

ordning.  Den  sympodiala  hufvudaxeln  är  betydligt  gröfre  än 
biaxlarna  och  afslutas  nedåt  med  en  omvändt  konisk,  i  spetsen 
skifformigt  utbredd  cell.  Hufvudaxelns  celler  hafva  mycket 
tjocka,  tydligt  skiktade  väggar.  Från  hufvudformen  skiljer 
den  sig  hufvudsakligen  genom  sina  smalare  cauloidgrenar, 

som  vanligen  endast  är  o  30 — 40  ta.  i  diameter.  Deras  cellväggar 
äro  något  tunnare  än  hos  f.  typica,  ehuru  de  dock  äfven  hos 
f.  tennis,  särskildt  i  cauloidgrenarnas  nedre  delar,  äro  mycket 
tjockare  än  hos  det  största  antalet  kända  Bhizoclonier. 

Lefnadsförhållanden.  Tillhör  litoralregionen.  Vid  Novaja 
Semlja  fann  jag  den  bilda  ett  glest  lager  på  klipphällar  i  Öfre 
vattenmärket.  Sedermera  har  jag  vid  Sibiriens  nordkust  träffat 

den  i  laguner  med  något  bräckt  vatten,  bildande  löst  på  bott- 
nen liggande  mattor.     Endast  sterila  exemplar  kända. 
Utbredning.  Arten  synes  hafva  en  vidsträckt  utbredning 

inom  det  arktiska  området.  Är  antagligen  cirkumpolär.  Dess 

nordligaste  fyndort  är  Karmakulbay  vid  Novaja  Semljas  vest- 

kust,  ungefär  Lat.  N.  72°  30'. 
Fyndorter:  Murmanska  hafvet:  Novaja  Semljas  vestkust, 

sparsam  vid  Karmakulbay. 
Sibiriska  Ishafvet:    Pitlekaj. 

Baffinsbay:  Grönlands  vestkust  utan  närmare  angifven 
lokal. 

Rhizoclonium  Riparium  (Roth)  Har  v. 

Phyc.  Brit.  t.  238.     Conferva  riparia  Eoth,  Cat.  Bot,  3,  p.  216. 

Descr.     Conferva  implexa  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  434. 
Fig.        Rhizoclonium  riparium  Harv.  1.  c. 
Exsicc.  Conferva  implexa  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  136. 

Syn.    Conferva  arenosa  Croall,  Fl.  Disc.  p.  46  (?). 
»  obtusangula  Sommerf.  Suppl.  p.  195. 
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Syn.   Rhizoclonium  litoreum  Zeller,  Zweite  d.  Polarf.  p.  82  (?). 
»  riparium  Dickie,  Alg.  Ciimberl.  p.  239. 
>  »  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  46. 

Anmärkning  vid  arten.  Den  växt,  jag  här  kallat  Rh.  ripa- 
rium, synes  mig  närmast  öfverensstämma  med  den,  hvilken 

Areschoug,  anf.  st.,  beskrifvit  under  namn  Conferva  implexa. 
Den  boreala  och  arktiska  formen  är  något  gröfre  och  har  något 
tjockare  cellväggar  än  den  af  Areschoug  i  Alg.  Scand.  exsicc. 
utdelade  och  är  något  mindre  böjd  och  har  vanligen  färre 

rhizoidgrenar,  än  den  citerade  figuren  i  Harv.  Phyc.  Brit.  an- 
ger. Dessa  karakterer  vexla  dock  n^cket  äfven  hos  samma 

exemplar. 
LefnadsförhåTlanden.  ^äxer  på  litoralregionens  öfversta  del. 

eller  t.  o.  m.  något  ofvan  denna  regions  Öfre  gräns,  strat- 
formigt  utbredd  öfver  klipphällar,  som  blottas  vid  ebb,  än 
ensam,  än  tillsammans  med  åtskilliga  andra  algarter,  mestadels 
Rhodochorton  JRothii.  Den  är  sällskaplig  och  trifves  såväl  på 

öppen  som  skyddad  kust.  Vid  Finmarkens  kust  har  jag  fun- 
nit zoosporförande  exemplar  under  senare  delen  af  augusti 

månad. 

Utbredning.  Känd  från  polarhafvet  norr  om  Atlanten. 
Maximum  af  freqvens  når  den  vid  Norges  kust.  Nordligaste 
fyndorten  är  Fairhaven  vid  Spetsbergens  nordvestkust,  Lat. 

N.  79°  49'. Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden  på  sina  ställen 
omkring  Saltenfjorden,  ymnig  enligt  Sommerfelt,  Tromsö 

amt,  temligen  ymnig  vid  Tromsö,  Finmarken,  lokal  men  ym- 
nig vid  Maasö,  Gjesvser  och  Öxfjord. 

Grönlandshafvet:  Spetsbergens  nordvest-  och  vestkust,  lo- 
kal men  temligen  jannig,   Grönlands  ostkust  (?). 
MurmansJca  hafvet:  No  vaja  Semljas  vestkust,  lokal,  temligen 

ymnig. 
Baffinsbay:  Cumberland  Sound,  temligen  allmän,  Grön- 

lands vestkust  vid  Frideriksdal  och  Tessarmiut.  Äfven  vid 

Jakobshavn,  om  Conferva  arenosa  Croall  är  denna  art, 

Gen.    Chaetomorpha  Kiitz. 

Phyc.  Germ.  p.  203. 

Chaetomorpha  Melagonium  (Web.  et  Mohr.)  Kiitz. 

1.  c.  p.  204.    Conferva  melagonium  .Web.  et  Mohr.  Reise,  p.  194. 
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f.  typica. 
Beser.  Conferva  melagonium  Web.  et  Mohr.  1.  c. 

Fig.  Chgetomorpha  Picquotiana  Kiitz.  Tab.  Phyc.  8,  t.  58. 

Exsicc.  »  melagonium  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exsicc.  N:o  415. 

f.  rupincola  Are  sch. 

Conferva  melagonium  var.  rupincola  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  275,  a. 

Descr.     Conferva  melagonium  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  99.  A. 

Fig.         Chgetomorpha  melagonium  Kiitz.  Tab.  Phyc.  ?>,  t.  61. 
Exsicc.   Conferva  melagonium  var.  rupincola  Aresch.  1.  c. 

Syn.    Chaetomorpha  melagonium  Dickie,  Alg.  Cumberl.  p.  239. 

*  »  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  87. 
»  »  Kjellm.  Algenv.  Murm   Meer.  p.  56. 

»  ->  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  45. 
>  Zeller,  Zweite  d.  Polarf.  p.  83. 

Conferva  linum  Post.  et  Rupr.  111.  Alg.  p.  II,  Cfr.  Gobi,  1.  c. 

»  melagonium    J.    G.    Ag.    Progr.  p.  2;  Bidr.  p.  11;  GrönL 

Alg.  p.  110. 
Croall,  Fl.  Disc.  p.  461. 

Dickie,    Alg.    Sutherl.    1,  p.    143;  2,  p.  192; 

Alg.  Walker,  p.  86. 

»  »  Eaton,  Liste,  p.  44. 

Kjellm.  Vinteralgv.  p.  65;  Spetsb.  Thall.  2, 
p.  56;  Kariska  hafvets  Algv.  p.  29. 

»  >  Lindb.  Bot,  Not,  p.  158. 

Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  148. 
Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Fenn.  p.  75. 
Wittr.  in  Heugl.  Eeise,  p.  284. 

Lefnadsförhållanden.  Formen  rupincola  är  litoral,  växande 
i  klipphålor  eller  på  sandbetäckta  klipphällar.  Hufvudformen 

är  deremot  alltid  sublitoral,  förekommande  på  2 — 15  famnars 
djup,  helst  på  grusbotten.  Den  växer  än  på  öppen,  än  på 
skyddad  kust,  fäst  på  sten  eller  (mera  sällan)  på  alger.  Jag 
har  alltid  träffat  den  spridd,  men  de  större  massor  af  den, 

som  hemförts  från  Grönland,  synas  ange,  att  den  här  åtmin- 
stone stundom  uppträder  sällskaplig.  Vid  Spetsbergens  nord- 

kust är  den  stadd  i  utveckling  under  hela  vintern.  Vid  Fin- 
marken har  jag  sett  zoosporförande  exemplar  i  juli. 

Utbredning.  Cirkumpolär.  Maximum  af  fr eq vens  synes 

den  hafva  i  Baffinsbay.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Discovery- 

bay  i  Smith  Sound,  Lat    N.  81°  41'. 
Fyndorter:  Norska  polarliafvet :  Nordlanden  (f.  typica  och  f. 

rupincola)  lokal  och  sparsam,  Finmarken  .vid  Maasö,  f.  rupin- 
cola temligen  allmän  och  ymnig,  f.  typica  lokal  och  sparsam. 
Grönlandshafvet :  (f.  typica)  allmänt  utbredd  men  ej  ymnig 

vid  Spetsbergens  kust,  Sabine-ön  vid  Grönlands  ostkust. 



384  KJELLMAK,   NO  BBA  I SHAFVETS  ALGFLOBA. 

Murmanska  ha/vet:  Eyska  Lappmarkens  och  Cisuralska  Sa- 
mojedlandets  kust,  allmänt  utbredd  men  sparsam  vid  vest- 
kusten  af  Novaja  Semlja  och  Waigatsch  (f.  typica). 

Kariska  hafvet:  Uddebay,  Kap  Palander  och  Aktiniaviken 

•(f.  typica). 
Amerikanska  Ishafvet:  Port  Kennedy,  Assistancebay,  Beechey 

Island. 

Baffinsbay :  Cumberland  Sound,  allmän,  Kap  Boven,  Grön- 
lands vestkust,  antagligen  allmänt  utbredd  och  ymnig.  Jag 

har  sett  f.  typica  från  Tessarmiut,  Friderikshaab^  Neuherrn- 
hut  och  Godhavn.  Dessutom  uppgifves  den  för  Jakobshavn, 
Rittenbenk,  Whale  Sound  och  Discoverybay. 

Ch^etomorpha  Wormskioldii  (Fl.  Dan.),  nob. 
Conferva  Wormskioldii  Fl.  Dan.  t.  1547. 

Descr.  et  Fig.    Conferva  Wormskioldii  Lyngb.  Hydr.  Dan.  p.  158;  t,  55. 

Lefnadsförhållanden.  Växer  enligt  påskrift  på  etiketter  af 
J.  Vahl  »ad  saxa  et  rupes  in  summo  refluxu  maris». 

Utbredning.     Känd  endast  från  Baffinsbay. 
Fyndort:  I  Köpenhamns  musei  herbarium  finnas  exemplar 

tagna  vid  Godthaab.  Enligt  Fabricius  skall  den  förekomma 
»sat  vulgaris  ad  litora  maris  Groenlandici  (Jfr  Lyngb.  anf.  st). 

Ciletomorpha  Linum  (Roth)  Kiitz. 
Phyc.  Germ,  p.  204.     Conferva  linum  Roth,  Cat,  Bot.  3,  p.  257. 

Descr.    Chgetomorpha  linum  Kiitz.  Sj>ec.  Alg.  p.  378. 

Fig.  »  »       Tab.  Phyc.  3,  t.  55. 

Syn.    Chgetomorpha  linum  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  87. 

Lefnadsförhållanden.     Härom  är  intet  känclt. 

Fyndort:    Hvita  hafvet:    vid  Solowetzki-öarna  enligt  Gobi, 
anf.  st. 

CHiETOMORPHA  Tortuosa  (Dillw.)  Kleen. 

Nordl.  Alg.  p.  45.     Conferva  tortuosa  Dillw.  Brit.  Conf.  Syn.  p.  46. 

Descr.  et  Fig.     Conferva  tortuosa  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  433  et  t.  3.  f.  G. 
Exsicc.  »  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  29. 

Syn.    Chsetomorpha   tortuosa   Dickie,   Alg.    Cumberl.    p.    240  (?)    Nonne 
Rhizoclonii  spec. 

»  »  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  45;  fide  spec. 

Conferva  »  Sommerf.  Suppl.  p.   196  (?)  Nonne  Khizo- 
clonii  spec. 

Lefnadsförhållanden.  Jag  har  funnit  denna  art  endast  i 

laguner   på    skyddad  kust,  bildande  täta,  löst  på  bottnen  lig- 



VEGA-EXFEDITIONENS    VETENSKAPLIGA   ARBETEN.  385 

gande  eller  på  vattenytan  flytande  massor  af  betydlig  storlek. 

Det  förefaller  mig  derför  osannolikt,  att  Sommerfelts  Con- 
Jerva  tortuosa,  som  skall  växa  »supra  arenam  in  rimis  rupium», 
är  denna  art.  Möjligen  är  den  liksom  Chcetomorpha  tortuosa 
Dickie  (anf.  st.)  en  art  Bhizoclonium.  Exemplaren  i  Kleens 
samlingar  af  Chcetomorpha  tortuosa,  sådan  jag  uppfattar  den, 
hafva  växt  på  lokaler  lika  dem,  på  h vilka  jag  funnit  växten. 
Endast  sterila  exemplar  kända  från  polarhafvet. 

Utbredning.  Finnes  i  Norska  polarhafvet  och  i  Baffmsbay. 
Dess  nordligaste  hittills  med  säkerhet  kända  förekomstort  är 

Tal  vik  i  Altenfjorden,  ungefär  Lat.  N.  70°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordianden  i  Lofoten,  Fin- 

marken, lokal,  men  ymnig  vid  Tal  vik. 

Baffinsbay :  Grönlands  vestkust  vid  Julianeshaab  och  God- 
havn;  Kikerton  Islands  (?). 

Chcetomorpha  Septemtrionalis  Foslie. 

Aret.  Havalg.  p.  10. 

Descr.  et  Fig.     Chcetomorpha  septemtrionalis  Foslie  1.  c.  et  t.  2,  fig.  13. 
Exsicc.  »  »  Foslie  in  Wittr.  et  Nordst.  Alg. 

exsicc.  N:o  416. 

Lefnadsförhållanden.   Förekommer,  enligt  Foslie,  inom  sub- 
litoralregionen,  på  död  botten,  på  8—12  famnars  djup. 

Fyndort:    Norska  polarhafvet :    Finmarken  vid  Gjesvser. 

Gen.   Ulothrix   Kiitz. 

Alg.  Dec.  N:o  144;  sec.  Spec.  Alg.  p.  845. 

Ulothrix  (?)  Spha^elari^:  (Foslie)  nob. 
Chaetomorpha  SphacelariaB  Foslie,  Aret.  Havalg.  p.  11. 

Lefnadsförhållanden.     Växer  epifytisk  på  Sphacélaria  aretica. 
Fyndort:    Norska  polarhafvet :    Finmarken  vid  Honingsvaäg. 

Ulothrix  Submarina  Kiitz. 

Spec.  Alg.  p.  349. 

Syn.    Ulothrix  submarina  Gobi,  Algenfl.  Weiss.  Meer.  p.  88. 

Fyndort:  Hvita  hafvet  vid  Golaja — Koschka.  (Jfr  Gobi, 
anf.  st.) 

Ulothrix  Discifera  Kjellm. 
Spetsb.  Thall.  2,  p.  52. 

Descr.  et  Fig.    Ulothrix  discifera  Kjellm.  1.  c.  et  t.  5,  fig.  10—14. 
Bd  in.  25 
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Lefnadsförhållanden,  Litoral,  fäst  på  klipphällar,  växande 
tillsammans  med  Enteromorpha  compressa,  Calothrix  scopulorum 
och  Chcetophora  maritima :  hittills  anträffad  i  ringa  mängd  och 

steril. 

Utbredning.  Endast  känd  från  östra  delen  af  Grönlands- 
hafvet.  Nordligaste  fyndorten  är  Fairhaven  vid  Spetsbergens 

nordvestkust,  Lat.  N.  79°  49'. 
Fyndorter:  Grönlandshafvet :  Fairhaven  och  Duympoint  vid 

Spetsbergens  kust,  lokal,  mycket  sparsam. 

Gen.   Urospora  Are  sch. 

Obs.  Phyc.  1,  p.  15. 

Urospora  Penicilliformis  (Roth)  Are  sch. 

Obs.  rhyc.  2,  p.  4.     Conferva   penicilliformis  Roth,  Cat.  Bot.  3,  p.  271. 

Dcscr.    Urospora  penicilliformis  Aresch.  1.  c. 
Fi<].        Lyngbya  Carmicheelii  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  186, A. 

Outlerise  »  »         »      t.  836. 

»         speciosa  »  ^>         »      t.  186,  B. 
Conferva  Youngeana      »  »  »      t.  328. 

Exsicc.  Conferva  speciosa  Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  132,  185. 
»         hormoides    »  »  »  »    133,  186. 

Hormiscia  flacca  »  *    •      •*  »  >     342. 

Urospora  mirabilis       ».-■.»»  »  >     840. 
»  penicilliformis  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exsicc.  N:o  417,  418. 

Syn.    Conferva  hormoides  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Progr.  p,  2;  Bidr.  p.  11. 

Lindbl.  Bot"  Not.  p.  158. »  »  Wittr.  in  Heugl,  Keise,  p.  284. 
>         Youngeana  Croall,  El.  Diso,  p.  461. 

Lyngbya  Carmichselii  Croall,  1.  c.  p.  461. 
t         flacca  >         »     »   462. 

»         speciosa  »         *     »     •> 
Urospora  mirabilis  Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  46. 

»  penicilliformis   Kjellm.   Spetsb.    Thall.  2,  p.  55;  Algenv. 
Murm.  Älcer.  p.  56. 

Lefnadsförhållanden.  Litoral,  vanligen  växande  på  stenar 
och  klippor,  hvilka  blottas  under  ebben,  stundom  i  klipphålor, 
hvilka  ligga  inom  eller  något  ofvan  litoralregionen.  Den 
växer  sällskaplig,  i  betydliga  individmassor  och  trifves  både 

på  öppen  och  skyddad  kust,  men  föredrar  den  förra.  Vid 
Spetsbergen  har  jag  funnit  zoosporförande  exemplar  i  midten 

af  juli,  vid  Novaja  Semlja  i  slutet  af  juli,  vid  Norges  polar- 
hafskust  under  augusti  månad. 

Utbredning.  Arten  är  antagligen  cirkuinpolär.  Ännu  är 
den  dock  icke  känd  från  Sibiriska  och  Amerikanska  Ishafven. 
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Maximum  af  freqvens  har  den  vid  Norges  nordkust.  Dess 

nordligaste  fyndort  är  Treurenbergbay  vid  Spetsbergens  nord- 

kust, Lat.  N.  79°  56'. 
Fyndorter:  Norska  polar  hajvä :  Nordlandcn,  allmän,  Fin- 

marken, lokal  men  ymnig  vid    Maasö. 

Grönlandshafvet :  Spetsbergens  nord-  och  sydostkust,  lokal 
och  sparsam. 

Kariska  ha/vet:   Kjellmans  öar,  sparsam. 
Bafjinsbay:  Grönlands  kust  vid  Frideriksdal,  Nanortalik, 

Sermilik,  Julianeshaab,  Godthaab.  Dessutom  funnen  flytande 
i  hafvet  på  åtskilliga  ställen  utanför  kusten.  (Jfr  Croall, 
anf.  st.  och  Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  sid.  143.) 

(?)  Gon.   Bulbocoleon   Pringsh. 
Morph.  Meeresalg.  p.  8. 

Bulbocoleon  Piliferum  Pringsh. 

i.  (-. 
Descr,  et  Fig.    Bulbocoleon  piliferum  1.  c.  et  t.  1. 

Syn,    Bulbocoleon  piliferum  Oienk.  Bericht.  p.  24. 

Lefnadsförhållanden.  Lefver  endofytisk  i  andra  alger.  Jag 
har  funnit  den  i  Dumontia  jiliformis  och  Myrionema  strangulans, 
Endast  sterila  exemplar  har  jag  sett. 

Utbredning.  Funnen  inom  polarhafVet  i  Nordlandcn  vid 
Norges  kust  och  i  11  vita  hafvet.  Några  bestämda  fyndorter 

kan  jag  ej  ange. 

Fam.  Derbesiacese  T  hur. 

in  Le  Jol.  Liste  Alg.  Oherb.  p.  14. 

Gen.   Derbesia   Solier. 

Ann.  d.  So.  p.  158. 

Derbesia  Marina  (Lyngh.)  Solier. 
1.  c.    Vauoheria  marina  Lyn^h.  Ilydr.  Dan.  p.  79. 

Descr.  et  Fi<j.    Derbesia  marina  Solier,  1.  c  et  t.  '>,  fi#.  1 — 17. 

Lefnadsförhållanden.  I  polarhafvet  växande  pä  den  sub- 
litorala  regionens  djupare  delar,  pä  10—20  famnars  djup,  fäst 
på  Lithothamnion   sorijerum    och    koraller.     Jag  har  funnit  den 
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endast  på  öppen  kust  och  i  ringa   individmängd.     I  slutet  af 
augusti  hade  den  nästan  mogna  zoosporangier. 

Utbredning.     Endast  känd  från  Norska  polarhafvet. 
Fyndort:    Finmarken  vid  Gjesvser. 

Fam.  Bryopsideae  T  hur. 

in  Le  Jol.  Liste  Alg.  Cherb.  p.  14. 

Gen.   Bryopsis    Lam  o  ur. 

Ess.  p.  281. 

Bryopsis  Plumosa  (Huds.)  Ag. 

Spec.  Alg.  1,  p.  448.    Ulva  plumosa  Lluds.  Fl.  Angl.  p.  571. 

Descr.  et  Fig.    Bryopsis  plumosa  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  3. 
Exsicc.  »  »         Aresch.  Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  422. 

Syn.   Bryopsis  plumosa  Ashm.  Alg.  Hayes,  p.  96. 
Croall,  Fl.  Disc.  p.  460. 

>  *         Kleen,  Nordl.  Alg.  p.  40. 

LefnadsförhåUanden.  Vid  Norges  polarhafskust  växer  den 
i  klipphålor  inom  litoralregionen,  spridd,  fäst  på  sten  eller 

Lithothamnion  polymorphum.  De  norska  exemplaren,  som  sam- 
lats i  juli  och    augusti,    äro   sterila,   mycket  svagt  utvecklade. 
Utbredning.  Känd  från  Norska  polarhafvet  och  Baffinsbay. 

I  den  senare  hafssträckan  går  den  högt  mot  norden.  Enligt 
Ashmead  skall  den  vara  funnen  i  Smith  Sound  mellan 

78—82°  nordlig  bredd. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Nordlanden,  temligen  säll- 

synt vid  Fleinvaer  och  Röst. 

Baffinsbay :  Grönlands  vestkust  utan  närmare  angifven 
lokal;  Smith  Sound. 

Fam.  Oharaciaceae  (Nä g.)  Wittr. 

Gotl.  och  Öl.  Alg.  p.  32;  Nseg.  Gått.  einz.  Alg.  p.  64;  excl.  gen. 

Gen.   Characium   Al.  Braun. 

in  Ktitz.  Spec.  Alg.  p.  208. 

Characium  Maeinum  nob. 

Descr.  et  Fig.    Characium  spec.  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  p.  57  et  t.  4,  fig.  10. 
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Levnadsförhållanden.  Af  denna  växt,  för  hvilken  jag  nu 
anser  mig  böra  föreslå  ett  namn,  har  jag  funnit  endast  ett 
exemplar.  Det  var  fäst  på  Fylaiella  litoralis  och  hade,  då  det 
i  oktober  månad  togs,  mogna  zoosporer. 

Fyndort:  Grönlandshafvet :  Mosselbay  vid  Spetsbergens 
nordkust. 

Gen.    Codiolum   Al.  Brann. 

Alg.  unic.  p.  19. 

Codiolum  Longipes  Foslie. 

Aret.  Havalg.  p.  11. 

Descr.  et  Fig.    Codiolum  longipes  Foslie  1.  c.  et  t.  2,  fig.  4. 

Exsicc.  »  »  »       in  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exsicc.  N.-o  458. 

Tillägg  till  artbeskrif ningen.  Skaftet  öfvergår  icke  alltid  så 
utan  gräns  i  klubbhufvudet,  som  Foslies  figurer  utvisa.  Bland 
de  exemplar,  som  Foslie  godhetsfullt  lemnat  mig,  finnas 
flera,  som  med  hänsyn  till  klubbhufvudets  form  sluta  sig 
nära  till  C.  gregarium  Al.  Bra  un.  Jag  har  ansett  mig  böra 
påpeka  detta,  emedan  det  visar,  att  C.  longipes  är  en  från  C. 
gregarium  mycket  ringa  differentierad  art. 

Lefnadsförhållanden.  Funnen  fäst  på  en  för  vågsvall  ut- 
satt jernpelare,  »investiens  columnam  ferream  maris  undis 

expositam»,  Foslie.  Zoosporförande  individ  har  jag  ej  sett, 

men  de  exemplar,  h vilka  Foslie  utdelat  i  anförda  exsiccat- 
verk,  äro  nära  zoosporbildningsstadiet.  Då  dessa  insamlats  i 

början  af  september,  torde  man  kunna  antaga  växtens  zoospor- 
bildningstid  vara  senare  delen  af  denna  månad. 

Fyndorter :   Norska  polarhafvet:    Finmarken  vid  Gjesvser. 

Codiolum  Pusillum  (Lyngb.)  Kjellm. 
in  Foslie,  Aret.  Havalg.  p.  12.  Vaucheria  pusilla  Lyngb.  Hydr.  Dan. 

p.  791. 
Descr.     Codiolum  pusillum  Foslie  1.  c. 
Fig.  »  »  >     t.  2,  fig.  1. 

Vaucheria  pusilla  Lyngb.  1.  c.  t.  22,  fig.  B. 
Exsicc.   Codiolum  pusillum  Foslie  in  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exsicc.  N:o  457. 

Anmärkning  vid  arten.  De  norska  exemplaren  afvika  i 
någon  mån  från  dem,  h vilka  förvaras  i  Köpenhamns  musei 
herbarium,  af  Lyngbye  bestämda  till  Vaucheria  pusilla.  På 
de  förra  är  klubbhufvudet  längre  i  förhållande  till  skaftet  än 
hos  de  senare.  Dessa  hafva  visserligen  ofta  klubbhufvudet 

längre,  dock  aldrig,  såsom  Foslie  uppger  för  norska  exemplar, 
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li/2 — 3  gånger  längre  än  skaftet,  men  också  ofta  ungefär  lika 
långt  eller  till  och  med  kortare  än  skaftet.  Arten  är  genom 
sin  betydliga  längd,  genom  klubbhufvudets  form  och  ringa 
v  tjocklek  i  förhållande  till  längden  igenkännelig  från  slägtets 
öfriga  arter. 

Lefnadsförhållanden.  Bekläder  såsom  ett  tunt  öfverdrag 
för  vågsvall  utsatta  klippor  inom  litoralregionens  nedre  del. 
Den  växer  liksom  öfriga  arter  af  slägtet  sällskaplig  i  stora 
individmassor.  Jag  känner  endast  sterila,  i  slutet  af  augusti 
samlade  exemplar. 

Fyndort:    Norska  polarhafvet :    Finmarken  vid  Gjesveer. 

CODIOLUM    NORDENSKIÖLDIANUM   Kjellm. 

Spetsb.  Thall.  2,  p.  56. 

Beser,  et  Fig.    Codiolum  Nordens kiöldianum  Kjellm.   1.  c.  et  t.  5,  fig.  1 — 9. 
Exsicc.  »  »  »in  Aresch.  Alg.  Scand. 

exsicc.  N:o  425  et  Wittr.  et 

Nordst.  Alg.  exsicc.  N:o  51. 

Anmärkning  vid  arten.  Då  jag  beskref  denna  växt  efter 
exemplar  från  Spetsbergen,  var  med  säkerhet  endast  en  art  af 
slägtet  känd,  den  af  slägtets  grundläggare,  Al.  Braun,  sjelf 
beskrifna  C.  gregarium.  Från  denna  art  var  den  spetsbergska 
skild  i  så  väsentlig  grad,  att  den  måste  betraktas  såsom  en 
egen  art.  En  annan  art  af  samma  slägttyp  var  emellertid 
redan  långt  förut  beskrifven  och  afbildad,  ehuru  detta  undgått 
både  Al.  Braun  och  mig.  Efter  offentliggörandet  af  min 

uppsats  om  Spetsbergens  alger  började  jag  förmoda,  att  Lyng- 
byes  Vaucheria  pusilla  var  en  Codiolum,  och  denna  förmodan 
fick  jag  bekräftad,  då  jag  för  några  år  sedan  hade  tillfälle  att 

genomgå  Lyngbyes  i  Köpenhamns  museum  förvarade  alg- 
samlingar. Denna  Codiolum  sluter  sig  närmare  till  C.  Norden- 

slciöldianum  än  till  C.  gregarium.  Samma  växt  träffade  seder- 
mera Foslie  i  Finmarken.  Denne  algolog  upptäckte  här  der- 

jämte  en  annan  Codiolum,  som  han  beskref  under  namn  C. 

longipes,  hvilken  står  emellan  C.  gregarium  och  C.  Norden- 
skiöldianum.  Den  förra  liknar  den  med  hänsyn  till  storlek 
och  förhållandet  mellan  längden  på  klubbhufvudet  och  stipes, 
den  senare  åter  med  hänsyn  till  klubbhufvudets  form.  Af  ven 
jag  har,  efter  det  jag  beskref  C.  NordensMöldianum,  funnit  en 
Codiolum  vid  Finmarkskusten,  hvilken  jag  utdelat  under  detta 
namn  i  ofvan  citerade  exsiccatverk.  Fullt  lik  den  spetsbergska 
är  denna  växt  icke.  Den  är  större  än  denna  och  har  icke  alltid 

förhållandet  mellan  klubbhufvudets  och  skaftets  längd  sådant, 
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som  de  spetsbergska  exemplaren.  Den  torde  vara  att  be- 
trakta såsom  en  mellanform  mellan  den  spetsbergska  C.  Norden- 

sMöldianum  och  C.  longipes  från  Norges  nordkust.  På  sista 
tiden  har  ännu  en  form  af  slägtet  blifvit  iakttagen.  Den  är 

funnen  vid  Nord- Amerikas  nordostkust.  Enligt  hvad  Foslie 
i  bref  meddelat  mig,  kan  den  identifieras  med  C.  longipes, 
ehuru  den  afviker  något  från  denna,  Mig  synes  den  sluta 
sig  närmare  än  C.  longipes  till  C.  gregarium.  Häraf  framgår 
alltså,  att  det  under  senare  tid  visat  sig,  att  slägtet  Codiolum  i 
de  nordiska  hafven  äger  ett  betydligt  antal  former,  hvilka  äro 
endast  svagt  differentierade  och  möjligen  rättast  att  betrakta 
såsom  former  af  samma  art.  Det  är  synbarligen  ett  slägte  stadt 
i  artbildning.  Ännu  torde  emellertid  de  urskilda  arterna  böra 
bibehållas,  till  dess  flera  former  blifvit  upptäckta  på  andra 

håll,  hvilket  säkerligen  skall  inträffa,  sedan  en  gång  uppmärk- 
samheten blifvit  skarpare  riktad  på  dessa  små,  lätt  förbisedda 

alger.  De  sista  fynden  gifva  vid  handen,  att  de  ej  äro  några 
sällsyntheter  och  att  de  äga  en  vidsträckt  utbredning  såväl 

vid  gamla,  som  nya  verldens  kust.  Jag  fattar  här  C.  Norden- 
sMöldianum  så,  att  den  inbegriper  såväl  spetsbergsformen  som 

finmarksformen.  Den  når  en  längd,  som  vanligen  ej  öfver- 
stiger  600  a.  Klubbhufvudets  tjocklek  uppgår  vanligen  till 

25 — 50  /i.,  stundom,  på  exemplar  från  Finmarken,  till  70  y.. 
Klubbhufvudet  är  i  de  flesta  fall  längre,  stundom  lika  långt 

som  eller  något  kortare  än  skaftet  och  har  en  utdraget  om- 
vändt  äggrund  form. 

Lefnadsförhållanden.  Bildar  jämte  TJrospora  penicilliformis 
ett  tunt  öfverdrag  på  stenar  inom  litoralregionen,  på  öppen 
kust.  Den  växer  sällskaplig,  i  betydliga  individmassor.  Vid 
Spetsbergens  nordkust  har  jag  funnit  zoosporförande  exemplar 
i  juli,  vid  Norges  Finmarkskust  mot  slutet  af  augusti. 

Utbredning.  Känd  från  Norska  polarhafvet  och  östra  Grön- 
landshafvet.  Dess  nordligaste  fyndort  är  Duympoint  vid  Spets- 

bergens nordkust,  Lat.  N.  79°  30'. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet:  Finmarken  vid  Maasö,  lokal 

men  ymnig. 
Grönlandshafvet :  Spetsbergens  nordkust,  Duympoint,  lokal, 

föga  ymnig. l 

1  Genom  misstag  har  uppgifvits,  att  den  under  N.o  425  i  Alg.  Scand. 
exsicc.  utdelade  C.  Nordeyiskiöldianum  skulle  förskrifva  sig  från  Insidce  Spets- 
bergenses.  Så  är  icke  fallet.  Växten  är  tagen  vid  Norges  nordkust  vid 
Maasö  i  Finmarken  på  samma  ställe  och  vid  samma  tid,  som  de  i  Wittr.  et 
Nordst.  Alg.  exsicc.  N:o  51  utdelade  exemplaren. 
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Gen.   Chlorochytrium   Cohn. 

Biol.  Pflanz.  1,2,  p.  102. 

Chl.  (?)  Inclusum  nob. 

Chl.  in  statu  vegetativo  sphaericum  vel  subsphsericum  in  planta  gesta- 
trice  omnino  inclusum,  evolutione  zoosporarum  instante  paullulo  prolongk^ 
tum,  depresso-conicum,  ampullpeforme,  ovoideum  vel  ellipsoideum,  demum 
vertice  apiculato  telam  corticalera  plantse  gestatricis  penetrante  nuduin, 

ostiolo  formato  zoosporas  emittens.     Tab.  31,  fig.  8 — 17. 

Beskrifnlng.  Växten  lefver  endofytisk  i  Sarcophyllis  ardica 

och  ligger  i  de  flesta  fall  nära  värdplantans  yta,  stundom  i 

dess  midt  (fig.  8).  Såsom  vegetativ  är  den  fullständigt  inne- 
sluten i  värdplantan,  täckt  åtminstone  utaf  dess  kortikallager, 

stundom  omgifven  af  dess  af  greniga  celltrådar  bildade  midt- 
lager  (fig.  9).  Den  har  då  en  sphserisk  eller  nästan  sphserisk 

form  och  håller  80 — 100  ju.  i  diameter.  Till  färgen  är  den. 
gulgrön.  Den  tunna  cellväggen  är  jemntjock.  Kromatoforen 

är  tunn,  utbredd  utefter  hela  väggen.  Vid  tiden  för  zoospor- 
bildningen  förlänges  cellen  i  riktning  mot  värdplantans  när- 

maste yta  och  antar  en  ägglik,  ellipsoidisk,  kort  kägellik  eller 

flasklik  form  (fig.  12 — 15).  Membranen  förtjockas  i  synnerhet 

på  den  utåt  vettande  sidan  och  här  bildar  sig  ett  kort,  kägel- 
likt  cellulosutskott,  hvilket  antagligen  medverkar  vid  kortikal- 
lagrets  genombrytande.  Växten  antar  en  mera  mättad  gul- 

grön färg,  den  färgade  plasmamassan  ökas  och  afdelas  slut- 
ligen i  ett  stort  antal,  tätt  packade  zoosporer.  Innesluten  i 

värdplantan  har  växten  såväl  i  vegeterande  som  zoospor- 
förande  stadium  ett  större  eller  mindre  antal  olikartade  ut- 

bugtningar,  synbarligen  uppkomna  i  följd  af  det  hinder,  som  den 
omgifvande  väfnaden  ställer  mot  dess  likformiga  utsträckning 
(fig.  9,  11,  16).  Zoosporerna  utkomma  genom  en  i  cellens  öfver 

näringsplantan  utskjutande  spets  genom  cellväggens  upplös- 
ning bildad,  öppning  (fig.  16).  Om  zoosporernas  bygnad,  gro- 

ning  och  vidare  utveckling  känner  jag  intet,  emedan  jag  haft 
tillfälle  att  undersöka  endast  torkade  exemplar.  De  individ r 
som  ligga  i  värdplantans  centrala  del,  nå  enligt  regeln  en  vida 
betydligare  storlek  än  de  öfriga.  Deras  längsta  diameter  kan 

uppgå  till  275  ju.  Deras  membran  är  starkt  likformigt  för- 
tjockad.  Möjligen  är  detta  ett  hvilstadium,  som  af  bry  tes,  då 

dessa  individ  vid  värdplantans  upplösning  frigöras.  Jag  har 
med  tvekan  hänfört  denna  växt  till  slägtet  Chlorochytrium,  med 
hvars    andra    arter    den    har   mycket  gemensamt.     Att  säkert 
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bestämma,  till  hvilket  slägte  den  rätteligen  hör,  kan  först  ske, 
då  dess  utvecklingshistoria  blir  känd. 

Lefnadsförl lättanden.  Alla  exemplar  af  Sarcophyllis  ardica, 

jag  undersökt,  på  hvilka  longituds-  och  latitudsgrader  och  på 
hvilka  tider  af  året  de  varit  tagna,  hafva  innehållit  denna 
endofyt  i  större  eller  mindre  mängd.  Ymnigast  och  kraftigast 
utvecklad  fans  den  i  exemplar  af  Sarcophyllis  ardica,  tagna 
under  vintermånaderna,  särskildt  i  december.  Den  var  då  så 

talrik,  att  den  kunde  räknas  i  hundratal  på  ett  par  qvadrat- 
millimeters  yta  af  värdplantan.  Vid  denna  tid  är  den  rikligt 
zoosporförande.  Dock  tror  jag  mig  ha  funnit  zoosporförande 
exemplar  äfven  under  sommaren. 

Fyndorter:  Växten  har  samma  utbredning  som  Sarcophyllis 
ardica.  På  alla  de  ställen,  der  jag  funnit  denna,  har  jag  också 
träffat  CM.  inclusum. 

Fam.   Palniellacese  (Näg.).  Wittr. 
Pl.  Scand.  p.  19;  Näg.  Gått,  einz.  Alg.  p.  61;  lim.  mut. 

Gen.    Chlorangium   Cienk. 
Bericht.  p.  23. 

Chloraxgium  Marinum  Cienk. 

1.  c.  et  t,  1,  lig.  7—9. 

Denna  art  uppgifves  för  Hvita  hafvet  af  Cienk  o  w  sky. 
(Jfr  anf.  st.) 

Serien   Nostochineae  (A g.)  Näg. 

sub.  nom.  Nostocacese  Algensyst.  p.  132;  Ag.  Syst.  Alg.  p.  XV;  lim.  mut. 

Fam.  Rivulariacese  Har  v. 

in  Engl.  Fl.  5,  p.  262. 

Syn.    Calotrichese  Thur.  Nostoch.  p.  10. 

Gen.    Rivularia    (Roth)  Thur. 

Nostoch.  p.  5;  Roth,  Cat.  Bot.  3,  p.  332;  char.  emend. 

Rivularia  Hemispilerica  (L.)  Are  sch. 

Alg.  Scand.  exsicc.  Ser.  1,  N:o  47.  Tremella  hemisphaerica  L.  Spec.  Pl.  2, 
p.  1158;  sec.  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  437. 
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Descr.  et  Fig.     Rivularia  atra  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  239. 
Exsicc.  »  hemisphserica  Aresch.  1.  c. 

Syn.   Rivularia  hemisphserica  Foslie,  Aret.  Havalg.  p.  9. 
Linkia  atra  Sommerf.  Suppl.  p.  201. 

Lefnadsförhållanden.  Växer  i  öfre  delen  af  litoralregionen 

på  skyddad  kust,  sällskaplig,  men  i  ringa  individmängd.  I 

hormogoniebildning  stadda  exemplar  har  jag  tagit  i  Finmar- 
ken i  början  af  september. 
Utbredning.  Känd  från  Norges  nordkust  och  Grönlands 

vestkust.  Nordligaste  fyndorten  är  Talvik  i  Finmarken,  unge- 
fär Lat.  N.  70°. 
Fyndorter:  Norska  polarhafvet :  Nordlanden,  enligt  exemplar 

i  Kleens  herbarium,  Finmarken  vid  Talvik,  lokal  men  tem- 
ligen  ymnig. 

Baffinsbay :  Grönlands  vestkust  vid  Tessarmiut,  Ameralik 
och  Pikitsok,  enligt  exemplar  i  Köpenhamns  musei  herbarium. 

Rivularia  Microscopica  Dickie. 

Alg.  Sutherl.  2,  p.  193. 

Descr.    Rivularia  microscopica  Dickie,  1.  c. 

Lefnadsförhållanden.  Funnen  växande  på  Enteromorpha 
compressa. 

Fyndort:  Amerikanska  Ishafvet:  Assistancebay,  »and  other 
localities»,  enligt  Dickie  anf.  st. 

Gen.    Calothrix   (Ag.)  Thur. 

Nostoch.  p.  5;  Ag.  Syst.  Alg.  p.  XXIV;  char.  mut. 

Calothrix  Harveyi  nob. 

Descr.  et  Fig.     Calothrix  fasciculatus  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  58.  A. 

Anmärkning  vid  arten.  Jag  delar  den  mening,  Are  sch  o  ug 

uttalat  i  Phyc.  Scand.  (sid.  439),  att  Agardhs  C.  scopulorum 
och  C.  fascicidata  äro  former  (eller  utvecklingsstadier)  af  samma 
art,  C.  scopidoram  Web.  et  Mohr.  Från  denna  växt  är  utan 
tvifvel  C.  fascicidata  Harv.  artskild.  Denna  har  jag  funnit  i 

Finmarken  och  föreslår  här  för  den  namnet  C.  Harveyi.  Har- 
veys  beskrifning  af  växten  är  tillfredsställande.  Endast  det 
bör  iakttagas,  att  liksom  det  af  C.  scopidoram  Web.  et  Mohr 

gifves  en  yppig,  mycket  grenig  och  en  mindre  yppig,  föga  gre- 
nig  form,  så  är  också  G.  Harveyi  stundom  nästan  enkel,  stun- 

dom rikgrenig. 

Lefnadsförhållanden.     Växten   bildar    täta    mattor    af   flera 
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fots  omkrets  på  multnande  trävirke  i  öfre  vattenmärket.  I 
polarhafvet  känd  endast  från  skyddad  kust.  Då  jag  i  början 
af  september  samlade  den,  var  den  stadd  i  hormogoniebildning. 

Fyndort:  NorsJca  polarhafvet :  Finmarken  vid  Talvik,  lokal 
men  ymnig. 

Calothrix  Scopulorum  (Web.  et  Mohr)  A  g. 
Syst.  Alg.  p.  70.     Conferva  scopulorum  Web.  et  Mohr,  Eeise,  p.  195. 

Descr.    Calothrix  scopulorum  Aresch.  Phyc.  Scand.  p.  438. 
»  »  »         Alg.  Scand.  exsicc.  N:o  139. 

Syn.    Schizosiphon  scopulorum  Kjellm.  Spetsb.  Thall.  2,  p.  58. 
Algen  v.  Murm.  Meer.  p.  57. 

Lefnadsförhållanden.  I  polarhafvet  bildar  arten  i  förening 
med  åtskilliga  andra  alger,  Rhodochorton  Rothii,  Chcetophora 

maritima,  Urospora  penicilliformis  och  Codiohim-arter  m.  fl.  ett 
tunt  stratum  öfver  stenar  inom  litoralregionens  öfre  del. 
Den  är  visserligen  här  icke  sparsam,  men  förekommer  aldrig 
i  större  individmassor.  Den  är  funnen  både  på  öppen  och 
skyddad  kust.  Exemplar  stadda  i  hormogoniebildning  har 
jag  samlat  vid  Spetsbergens  kust  i  juli  månad. 

Utbredning.  Känd  från  polarhafvet  norr  och  nordost  om 
Atlanten.  Sitt  freqvensmaximum  når  den  vid  Norges  kust. 

Nordligaste  fyndorten  är  Fairhaven  vid  Spetsbergens  nord- 

vestkust,  Lat.  N.  79°  49'. 
Fyndorter:  NorsJca  polarhafvet:  Finmarken  vid  Maasö  och 

Gjesvaer,  temligen  allmän  och  ymnig. 

Grönlandshafvet :  temligen  allmän  men  sparsam  vid  Spets- 
bergens vestkust. 

Murmanska  hafvet:  lokal  och  sparsam  vid  vestkusten  af 
No  vaja  Semlja  och  Waigatsch. 

Calothrix  Confervicola  Ag. 
Syst.  Alg.  p.  70. 

Descr.  et  Fig.     Calothrix  confervicola  Born.  et  Thur.  Not.  algol.  1,  p.  8  et  t.  3. 

Syn.    Calothrix  confervicola  Gobi,  AlgenfL  Weiss.  Meer.  p.  88. 

Lefnadsförhållanden.     Funnen  fäst  på  Phloeospora  tortilis. 

Fyndort:  Hvita  hafvet:  Solowetzki-öarna  (Jfr  Gobi,  anf.  st.). 

Fam.  Oscillariacese  (Ag.)  Wittr. 
Pl.  Scand.  p.  53.     Oscillatorinse  Ag.  Syst.  Alg.  p.  XXIV;  lim.  mut. 

Gen.   Lyngbya   (A g.)  Thur. 

Nostoch.  p.  4;  Ag.»Syst.  Alg.  p.  XXV;  char.  emend. 
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Lyngbya  Semiplena  (Har v.)  nob. 

Descr.  et  Fig.     Calothrix  semiplena  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  309.     Cfr.  Symploca 
Harveyi  Thur.  Nostoch.  p.  8. 

Lefnadsförhållanden.  Funnen  växande  på  pålvirke  inom 
litoralregionen,  på  skyddad  kust,  i  ringa  individmängd. 

Fyndort:  NorsJca  polarhafvet :  Finmarken  vid  Talvik,  lokal,, 

sparsam. 

Gen.    Oscillaria   (B o  se.)  Thur. 

Nostoch.  p.  4  et  7;  Bosc.  sec.  Thur.  1.  c. 

Oscillaria  Subsalsa  Ag. 

Oscillatoria  subsalsa  Ag.  Syst.  Alg.  p.  G6. 

Descr.    Oscillaria  subsalsa  Kiitz.  Spec.  Alg.  p.  246. 
Fig.  »  *  »       Tab.  Phyc.  1,  t.  42,  fig.  5. 

Lefnadsförhållanden.  Växer,  enligt  påskrift  på  en  etikett, 
»in  fossis  submarinis». 

Fyndort:  Baffinsbay:  Tessarmiut  vid  Grönlands  kust,  enligt 
exemplar  i  Köpenhamns  musei  herbarium. 

Gen.    Spirulina   Turp. 

sec.  Thur.  Nostoch.  p.  7. 

Spirulina  Tenuissima  Kiitz. 

Phyc.  gener.  p.  183. 

Descr.    Spirulina  tenuissima  Farl.  New  Engl.  Alg.  p.  31. 
Fig.  >  >  Harv.  Phyc.  Brit.  t.  105,  C. 

Lefnadsförhållanden.  De  exemplar,  jag  haft  till  undersök- 
ning, hafva  växt  tillsammans  med  föregående  i  gropar  med 

bräckt  vatten,  bland  multnande  alger. 

Fyndort:  Baffinsbay:  Tessarmiut  vid  Grönlands  kust,  enligt 
exemplar  tagna  af  Wormskiold. 

Osäkra  arter. 

Halosaccion  dumontioides  Dickie,  Alg.  Cumberl.  p.  239. 
Ceramium  tenuissimum  J.  G.  Ag.  Spetsb.  Alg.  Bidr.  p.  11 
Ectocarpus  Durkeei  (?)  Dickie,  Alg.  Sutherl.  1,  p.  142. 
Cladophora  Inglefieldii       »  »  »         1,  p.  143. 
Conferva  serea  -  »  s        2,  p.  192. 
Gleocapsa  spec.  Cienk.  Bericht.  p.  22. 
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Haughton,  S.  Geological  account  of  the  arctic  archipelago,  drawn 

up  principally  from  the  specimens  collected  by  Captain  F. 

L.  M'Clintock  from  1849  to  1859.  —  The  Voyage  of  the 

»Fox»  in  the  Arctic  Seas  by  Captain  M'Clintock.  Appen- 
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—  1862.     (Hohenack.  Alg.  Mar.) 

Hildebr  andsson,  H.  H.  Observations  météorologiques  faites  par  l'Ex- 
pédition  de  la  Vega  du  Cap  Nord  a  Yokohama  par  le  dé- 

troit  de  Benring.  —  Vega-Expeditionens  Vetenskapliga  Iakt- 
tagelser bearbetade  af  deltagare  i  resan  och  andra  forskare. 

Band.   1.    Stockholm  1882.  — (Hildebrandsson,  Obs.  Météor.) 
Hooker,  W.  J.  The  British  Flora.  Vol.  2.  London  1853.  (Hook. 

Brit.  Fl.) 

Hudson,  G.     Flora   Anglica.  Ed.  2.     Londini  1778.    (Huds.  Fl.  Angl.) 

Jensen,  J.  A.  D.  Astronomiske  Observationer  foretagne  i  en  Del  af 

Holstenborgs  og  Egedesmindes  Distrikter  og  Undersögelser 

över  Vandets  Saltholdighed.  —  —  Meddelelser  om  Grön- 

land udgivne  af  Commissionen  for  .Ledeisen  af  de  geolo- 
giske  og  geographiske  Undersögelser  i  Grönland.  Ilefte  2. 

Kjöbenhavn   1881.   —  (Jensen,  Grönl.  Meddel.). 

Johnston,  G.  A.  History  of  British  Sponges  and  Lithophytes.  Edin- 
burgh  1842.     (Johnston,  Brit.   Spong.  Lith.). 

Kiej)ert,  H.  Uebersichts-Karte  der  Nordpolar-Länder.  Neue  berichtigte' 
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Kjellman,    F.    R.     Bidrag  till  kännedomen  om  Skandinaviens  Ectocar- 
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Ect.  och  Tilopt.) 

»  Förberedande    Anmärkningar    om  algvegetationen  i  Mossel- 
bay  enligt  iakttagelser  under  vinterdraggningar,  anstälda  af 

Svenska    polarexpeditionen     1872 — 1873.    —    Öfversigt    af 

Kongl.  Vetenskaps- Akademiens  Förhandlingar  1875,  N:o  5. 
Stockholm.     (Kjellm.  Vinteralg  v.) 

*  Om  Spetsbergens  marina  klorofyllförande  Thallophyter  1,2. 

Bihang   till   Kongl.  Svenska  Vetenskaps-Akademiens  Hand- 
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Westkiiste    von    Nowaja    Semlja    und  Wajgatsch.   —  Nova 

acta  regise  Societatis  scientiarum  Upsaliensis.  Ser.   3. — Up- 
salise  1877.   —  (Kjellm.  Algenv.  Murm.  Meer.) 

»  Redogörelse  för  Provens  färd  från  Dicksons  hamn  till  Norge 

samt    för    Kariska    hafvets    växt-    och   djurverld.  —  Redo- 



404 KJELLMAN,  KOREA   ISUAFVETS  ALGFLORA. 
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birien år  1875  af  A.  E.  Nordenskiöld.  —  Bihang  til^  Kongl. 
Svenska  Vetenskaps- Akademiens  Handlingar.  Band  4,  N:o  1. 
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nisk tidskrift.    Ser.   3.    Band  3.    Köpenhamn  1879.    (Kjellm. 

Isl.  Alg. 
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navise.  4.     Lund  1880.  —  (Kjellm.  Pl.  Scand.) 

Kleerij    E.     Om   Nordlandens  högre  Hafsalger.  —  Öfversigt  af  Kongl. 

Vetenskaps-Akademiens  Förhandlingar  1874,  N:o    9.  Stock- 

holm. —  (Kleen,  Nordl.  Alg.) 

Koldeivey,    K.     Meerestemperaturen    und    Strömungen;  Ebb-  und  Flut- 

beobachtungen.  —  Die  Zweite  Deutsche  Polarfahrt  o.  s.  v. 
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Kiltzing,    F.    T.     Ueber    Ceramium    Ag.  —  Linnsea  von  Schlechtendal 

Vol.   5.     Halle   1841.  —  (Ktitz.  Linnsea.) 

»  Phycologia  generalis.  Leipzig  1843.  —  (Ktitz.  Phyc.  gener.) 

»  Tabulse    Phycologicse    1 — 19.    Nordhausen    1845  — 1869.    — 
(Kiitz.  Tab.  Phyc.) 

»  Diagnosen   und  Bemerkungen  zu  neuen  öder  kritischen  Al- 

gen. —  Botanische  Zeitung  1847.  —  (Ktitz.  Bot.  Zeit.  1847.) 
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nommés  Zoophytes.     Caen   1816.  —  (Lamour.  Hist.  Polyp.) 
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—  (Lyngb.  Hydr.  Dan.) 
Magnus,  P.  Die  Botanischen  Ergebnisse  der  Nordseefahrt  von  21.  juli 
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zur  Untersuchung  der  deutschen  Meere  in  Kiel,  II.  Berlin 
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Mårtens,    F.     Journal    d'un    Voyage  au  Spitsbergen  et  au  Groenlandt. 
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W.  och  Sodan,  Th.     Herbarium  Musei  Fennici.     Helsingfors 

1859.  —  (Nyl.  et  Ssel.  Herb.  Penn.) 
Die  neuern  Algensysteme  und  Versuch  zur  Begriindung 

eines  eigenen  Systems  der  Algen  und  Plorideen.  Neuen- 

burg  1847.   —  (Näg.  Algensyst.) 

G-attungen    einzelliger  Algen.  Ztirich   1849.  —  (Nfeg-,  Grått, 
einz.  Alg.) 

Morphologie    und    Systematik    der    Ceramiaceen.     Sitzungs- 

berichte  königl.  bayer.  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Mim- 

chen   1861.     Band  2.     Mimenen   1861.   —  (Näg.   Ceram.) 
S.     Reise    clurch    verschiedene    Provinzen    des   Russischen 
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Pringslieim,  N.  Beiträge  zur  Morphologie  der  Meeres-Algen.  Separat- 

aftryck    ur    Abhandlungen   der  königl.  Akademie  der  Wis- 

Nylander, 

Nägeli,    ( 

Pallas,    P. 
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senschaften  zu  Berlin    1861.    Berlin  1862.  (Pringsh.  Morph. 
Meeresalg.) 

Rabenhorst,    L.     Flora    Europsea    Algarum  aquse   dulcis  et  submarinse. 

Sectio  3.     Lipsise   1868.  —  Rabenh.  Fl.  Eur.  Alg.) 

»  Die  Algen  Sachsens  respective  Mittel-Europas.   —  (Rabenh. 
Alg.  Eur.) 

Rink,  jff.     Grönland  geographisk  og  statistisk  beskrevet.     Kjöbenhavn 

1857.  —  (Rink,  Grönland.) 

Rosanoff,  S.  Recherches  anatomiques  sur  les  Mélobésiées.  —  Mémoires 
de  la  société  impériale  des  Sciences  naturelles  de  Cherbourg. 

Torne  12.     Cherbourg  1866.  —  (Rosan.  Melob.) 

Roth,    A.    W.     Tentamen    Florse    germanicge.     Lipsise   1788 — 1800.  — 
(Roth,  Fl.  Germ.) 

»  Catalecta    Botanica    1 — 3.     Lipsise    1797 — 1806.   —  (Roth, 
Cat.  Bot.) 

Ruprecht,  F.     Tange  des  Ochotischen  Meeres.  —  Reise  in  den   äusser- 
sten    Norden    und    Osten    Sibiriens  von  A.  Th.  v.  Midden- 

dorff.     Band    1,    Theil   2.     S:t   Petersburg  1848.   —  (Rupr. 
Alg.  Och.) 

Scliubeler,     Algse  (Novaja-Semljas.)  —  Reisen  nach  dem  Nordpolarmeer 
in    den  Jahren    1870   und    1871   von  M.  Th.  von  Heuglin. 

Theil    3.      Braunschweig    1874.    —    (Schubeler    in    Heugl. 
Reise.) 

Schrenk,    A.    G.     Reise    durch    die  Tundren  der  Samojeden.     Theil  2. 

Dorpat  1854.   —  (Schrenk,  Ural.  Reise. 
Scoresby,   W.     An  Account  o.  s.  v.     (Se  under  Brown.) 

Solier,    A.    J.  J.     Mémoire  sur  deux  Algues  zoosporées  devant  former 

un    genre    distinct,    le   genre  Derbesia.  —  Extrait  des  An- 

nales   des  Sciences  naturelies,     Torne  7.      1847.    —  (Solier, 
Ann.  d.  Se.) 

Solms-Laubacli,    Graf  zu.     Die   Corallinenalgen  des  Golfes  von  Neapel 

und  der  angrenzenden  Meeres-Abschnitte.  —  Fauna  und  Flo- 
ren   des    Golfes    von    Neapel    o.   s.  v.     Se  under  Berthold. 

—  Leipzig  1881. 

Sommerfeltj  Chr.     Supplementum  Morse  lapponicse  quam  edidit  D:r  G. 

Wahlenberg.     Christianise   1826.   —  (Sommerf.  Suppl.) 

»  Bidrag  til  Spitsbergens  og  Beeren-Eilands  Flora  efter  Her- 

barier,    medbragte    af    M.    Keilhau.  —  Magazin  for  Natur- 
videnskaberne.     2    Rsekkes    1   Bind.     Christiania  1832.  — 

(Sommerf.  Spitsb.  Fl.) 

Sporer,  J-     Novaja  Semlä  in  geographischer,  naturhistorischer  und  Volk- 

wirthschaftlicher  Beziehung,  Ergänzungsheft  N:o  21  zu  Pe- 
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termanns    Geographische    Mittheilungen.     Gotha    1867.    — 
(Sporer,  Nov.  Semlä.) 

Stackhouse,    J.     Description    of    Ulva  punctata.  —  Transactions  of  the 

Linnean  Society.     Vol.   3.     London   1797.    — (Stackh.  Linn. Träns.) 

»  Nereis  Britannica.     Ed.    2.     Oxonii  1816.  —  (Stackh.  Ner. Brit.) 

Stuxberg,  A.  Evertebratfaunan  i  Sibiriens  Ishaf.  Förelöpande  Medde- 

lande. —  Vega-expeditionens  vetenskapliga  iakttagelser  o.  s.  v. 

(Se  under  Hildebrandsson.)  —  (Stuxberg,  Vega-exp.) 

Suhr,  J.  N.  von.  Beiträge  zur  Algenkunde. — Flora.  Jahrg.  23.  Band 

1,  N:o  19.   -   (Suhr,  Flora  1840). 
Timret,  G.  Essai  de  Classification  des  Nostochinées.  —  Extrait  des 

Annales  des  Sciences  naturelles.  Ser.  6,  Torne  1.  —  (Tkur. 
Nostoch.) 

Tournefort,  ■  J.  P.  Institutiones  rei  Herbarise.  Torne  3.  Paris  1719. 
—  Tourn.  Inst.  Herb.) 

Turner,  D.     Description    of  four  new  Species  of  Fucus.  —  Transactions 
of  the  Linnean  Society.     Vol.   6.     London   1802. 

»  Fuci,    sive    plantarum    Fucorum   generis  a  botanicis  ascrip- 

tarum   icones,  descriptiones  et  historia.    Vol.   1 — 4.  Londini 
1808—1819. 

Vnger,  F.  Beiträge  zur  näheren  Kenntniss  des  Leithakalkes"  nament- 
lich  der  vegetabilischen  Einschliisse  und  der  Bildungsge- 
schichte  desselben.  —  Denkschriften  der  kaiserlichen  Aka- 

demie  der  Wissenschaften.  Band.  14.  Wien  1858.  — 

(Unger,  Leitha-Kalk.) 

Wahlenberg,    G.     Flora  lapponica.     Berolini  1812.   —  (Wg.  Fl.  Lapp.) 
Weber,  F.  und  MohrJ  D.  M.  H.  Naturhistorische  Reise  durch  einen 

Theil  Schwedens.   Göttingen  1804.  —  (Web.  et  Mohr,  Eeise.) 

Wijkander,  A.  Observations  météorologiques  de  1'Expédition  arctique 
Suédoise  1872 — 1873.  —  Kongl.  Svenska  Vetenskaps- Aka- 

demiens Handlingar  Band  12,  N:o  7.  Stockholm  1875.  — 
(Wijkander,  Obs.  Météor.) 

Witirock,    V.    B.     Försök    till   en   Monographi  öfver  Algslägtet  Mono- 

stroma.     Stockholm  1866.  —  (Wittr.  Monostr.) 

»  Om    Gotlands    och    Ölands    sötvattensalger.    —  Bihang  till 

Kongl.    Svenska  Vetenskaps-Akademiens  Handlingar.    Band 

1,  N:o   1.     Stockholm  1872.  —  (Wittr.  Gotl.  och  Öl.  Alg.) 

Algge    (Spetsbergens.)   —  Reisen  o.  s.  v.   von  Heuglin.    (Se 

under  Schiibeler.)  —  (Wittr.  in  Heugl.  Reise.) 

»  On    the    development    and    systematic    arrangement    of  the 

PithophoraceEe,    a   new  order  of  Algse.   —  Nova  acta  regise 
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Societatis    scientiarum  Upsaliensis.     Ser.   3.     Upsalise  1877. 

—  (Wittr.   Pithoph.) 

Wittr  ock,     V.    B.     Chlorophyllophycese   och  Nostocacese.  —  Enumeran- 

tur    Plantse    Scandinavise    4.     Lund    1880.    —  (Wittr.    Pl. 
Scand.) 

»  et    Nordstedt,    O.     Algge    aquse    dulcis    exsiccatse    prsecipue 
Scandinavicse,   quas  adjectis  algis  marinis  chlorophyllaceis  et 

phycochromaceis    distribuerunt.      1 — 10.    Upsalise  et  Holmise 
1877  —  1880. 

Zanardini,    G.     Saggio    di  classificazione  naturale  della  Ficee,  aggiunti 

nuovi    studii  sopra  1'Androsace  degli  antichi  con  tavola  mi- 
niata  ed  enumerazione  di  tutte  le  specie  scoperte  e  raccolte 

dall'  autore  in  Dalmazia.     Venezia  1843.  — (Zanard.  Sagg.) 
Zéller,    G.     Algen.    —    Die    Zweite  Deutsche  Polarfahrt  o.  s.  v.     (Se 

under  Borgen.)  —  (Zeller,  Zweite  d.  Polarf.) 



Förklaring  af  figurerna. 

Taflan  1. 

Lithothamnion  soriferum .. 

Fig.  1.     Ungt  individ.     {. 

»  2.     Ett  något  äldre  individ,  sedt  ofvanifrån.     {. 

»  3.     Samma  individ,  sedt  underifrån,     -|. 
»  4.     Fullvuxet  individ.     }. 

»  5.     Hälft  af  ett  yngre  individ,  sedt  från  klyfningsj^tan.      ]. 

»  6 — 10.     Grensystem  af  olika  utbildning.     T. 
»  11.     Gren  med  sporangiekonceptakler.     f. 

»  12.     Del  af  ett  transversalt  slipsnitt  af  en  gren.     \°. 

»  13.     Del  af  ett  mediant  slipsnitt  af  en  gren.     4T°.   ■ 

»  14.     Del   af   ett   bland   de  yttre  koncentriska  lagren  i  ett  trans- 

versalt slipsnitt.     iJ~. 

»  15.     Del  af  det  centrala   lagret  i  ett  transversalt  slipsnitt.     4-J°. 

»  16.     Del  af  ett  väfnadslager  i  ett  mediant  slipsnitt.     4y°. 
17.     Del  af  ett  ytligt  tangentialt  slipsnitt. 

400 

T   • 

18.     Del  af  taket  på  ett  sporangiekonceptakel,  befriad  från  kalk. 
400 

T    • 

19.     Sporangium.      3y 300 

Taflan  2. 

Lithothamnion  glaciale. 

Fig.  1.     Äldre,  fullvuxet  individ,  sedt  ofvanifrån.     \. 
i 

T- 

2.     Samma,  sedt  underifrån. 

Taflan  3. 

Lithothamnio n  glaciale. 

Fig.  1.     Ungt  individ,  omslutande  en  del  af  en  sten. 

£.     Något  äldre  individ,  fullständigt  omklädande  en  sten. 

3.     Del  af  ett  äldre  individ  i  genomskärning.     \. 
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Fig -.  4. 

» 5. 

» 6. 
» 7. 

» 8. 
» 9. 

» 10. 
» 11. 

Gren  med  sporangiekonceptakler,  sedd  ofvanifrån.     \. 

Del  af  ett  transversalt  slipsnitt  af  en  gren.     4T°. 

40 

i  • 

Del  af  ett  mediant  slipsnitt  af  en  gren. 

Del  af  ett  bland    cle   yttre    koncentriska    lagren   i    ett    trans- 

versalt slipsnitt.     4j°. 

Del  af  det  centrala  lagret  i  ett  transversalt  slipsnitt,     ̂ f0. 

Del  af  ett  väfnadslager  i  ett  mediant  slipsnitt.     4x°. 

Del  af  ett  ytligt,  tangentialt  slipsnitt.     40J). 
Del  af  taket  på  ett  sporangiekonceptakel,   befriad  från  kalk. 

400 

»    12—14.     Sporangier.     4f°. 

Taflan  4. 

Lithothamnion  intermedium. 

Fig.    1.     Fullvuxet  individ.     }-. 

»       2.     Hälft  af  ett  äldre  individ,  sedt  från  klyfningsytan.     ]-. 
»       3.     Gren  med  sporangiekonceptakler.     f. 

»       4.     Del  af  ett  transversalt  slipsnitt  af  en  gren.     \°. 

»       5.     Del  af  ett  mediant  slipsnitt  af  en  gren.      \°. 

»       6.     Del   af   ett   bland   de   yttre   koncentriska   lagren   i    ett  trans- 

versalt slipsnitt.     4}-°. 
»       7.     Del  af  det  centrala  lagret  i  ett  transversalt  slipsnitt. 

»       8.     Del  af  ett  väfnadslager  i  ett  mediant  slipsnitt.     4j°. 

»       9.     Del  af  ett  ytligt,  tangentialt  slipsnitt.     45°. 

400 

10.     Sporangium.     4J°. 

Taflan  5. 

Lithothamnion  alcicorne.     Fig.  1 — 8. 

Fig.    1.     Äldre,  utvuxet  individ.     -}-. 

»       2.     Gren  med  sporocarpie-  och  sporangiekonceptakler.     f. 

»       3.     Del  af  ett  mediant  slipsnitt  af  en  gren.     \°. 

»       4.     Del  af  ett  transversalt  slipsnitt  af  en  gren.     4T°. 

*       o.     Del    af    ett    bland   de   yttre  koncentriska  lagren  i  ett  trans- 

versalt slipsnitt.     4j°. 
»       6.     Del  af  det  centrala  lagret  i  ett  transversalt  slipsnitt.     4f°. 

»       7.     Del  af  ett  väfnadslager  i  ett  mediant  slipsnitt.     40;0. 

»       8.     Sporangium.     4J°. 

Lithothamnion  norvegicum.     Fig.  9 — 10. 

Fig.     9.     Exemplar  från  Norges  nordvestkust.     j. 

10.     Exemplar  från  Norges  sydvestkust. 
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Lithotliamnion  fcecandum.     Fig.  11 — 19. 

Fig*  11.     Del  af  ett  exemplar,  utbredt  öfver  en  sten.     \. 

»      12.     Stycke  af  den  krustformiga  bålen,  bärande  sporangiekoncep- 
takler,  sedt  ofvanifrån.     f. 

»      13.     Vertikalt  tangentialt  slipsnitt.     \°. 

»      14.     Del  af  bålens  basalsystem  i  radialt  slipsnitt.     4y°. 

»      15.     Del  af  bålens  förtjockningssystem.     4-J0. 

»      16.     Del  af  ett  horisontalt  tangentialt  ytligt  slipsnitt.     40f0. 
»      17.     Genomskärning  af  en  med  ett  sporangiekonceptakel  försedd 

del  af  bålen.     10-°. 
»      18.     Del  af  taket  på  ett  sporangiekonceptakel,  befriad  från  kalk. 

400 

T   • 

»      19.     Sporangium.     4f. 

Taflan  6. 

Lithotliamnion  fiavescens.     Fig.  1 — 7. 

Fig.  1.     Stycke  af  en  bål,  beklädande  Lithotliamnion  compactum.  \. 

»      2_.     Sporangiekonceptakel,  sedt  ofvanifrån.     4T°. 
»      3.     Radialt   slipsnitt,    med  ett  invuxet  sporangiekonceptakel.  Af 

sporangierna  återstå  endast  de  gelinerade  toppstyckena.  4r°. 
Radialt  slipsnitt  af  bålens  undre  del. 400 

400 
»      5.     Del  af  ett  horisontalt  tangentialt  ytligt  slipsnitt. 

»      6.     Del  af  taket  på   ett   sporangiekonceptakel,  befriad  från  kalk. 
400 

Lithotliamnion  compactum.     Fig.  8 — 12. 

Fig.    8.     Ett  stycke  af  en  krustkomplex  med  en  ung  krusta  på  ytan.    }. 

»       9.     Vertikalt  slipsnitt  af  en  äldre  krustkomplex.     4T° . 
400 

10.  Del  af  bålens  basalsystem  i  radialt  slipsnitt. 

11.  Del  af  bålens  förtjockningssystem.     4}°. 
12.  Del  af  ett  ytligt  horisontalt  tangentialt  slipsnitt. 

400 

T  • 

Taflan  7. 

Rlwdomela  virgata. 

Fig.    1.     Första  årets  växt  i  sommardrägt.    }-. 
»       2.     Första  årets  växt  i  höstdrägt.     j. 

»       3.     Del  af  en  gren  med  sporocarpieställningar,  utvecklade  under 

vintern.     -}. 

»       4.     Sporocarpieställning.     4T°. 
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41) Fig.    5.     Antheridieställning. 

»       6.     Tetrasporangieställning.      4T°- 
»       7.     Del   af  ett   tvärsnitt   af  en   äldre  växts  hufvudaxel  nära  ba- 

sen.   \°. 
Del  af  ett   mediant   längdsnitt   af  en  äldre  växts  hufvudaxel 

nära  basen.     8T°. 

Taflan  8. 

Rhodomela  subfusca. 

Fig.    1.     Första  årets  växt  i  sommar-  och  höstdrägt.    -}-. 
»       2.     Första  årets  växt  i  vinterdrägt.     j. 

»       3.     Sporocarpiebärande  del  af  växten.     \. 

»  4.  Del  af  ett  tvärsnitt  af  en  äldre  växts  hufvudaxel  nära  ba- 

sen.   8T°. 
»  5.  Del  af  ett  mediant  längdsnitt  af  en  äldre  växts  hufvudaxel 

nära  basen.     \°. 

Taflan  9. 

Fig.    1.     Rhodomela  lycopodioides  f.  typica  ft  läxa.     -}-. 
»       2.     Rhodomela  lycopodioides  f.  typica  y  tenera. 

»       3.     Rhodomela  lycopodioides  f.  setacea.     -}. 

Taflan  10. 

Rhodomela  lycojwdioides  f.  flagellaris.     Fig.  1 — 2. 

Fig.  1.     Habitusfigur.     \. 

»      2.     Del  af  ett  tvärsnitt  af  bålens  hufvudaxel  nära  basen.     8T°. 

Delesseria  comjmbosa.     Fig.  3. 

Fig.  3.     Habitusfigur.     \. 

Taflan  11. 

Hmnescliaria  polygyna. 

Fig.  1.     Vertikalsnitt  af  en  vegetativ  del  af  bålen.     8T°. 

»  2.     Vertikalsnitt  af  en  cystidiebärande  del  af  bålen.     sf. 

»  3.     Stycke  af  det  vegetativa  systemet.     *J°. 

»  4 — 6.     Cystidiebärande  stycken  af  bålen.     4f°. 

»  7.     Grensystem,  hvars  ena  axel  af  slutas  med  en  trichogyn  (?).    4y°. 
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Fig.  8.     Grenar  med  talrika  laterala  trichogyner  (?).      5y°. 

»      9.     Grensystem  med  outvecklade  tetrasporangier  (?).      *J°. 

Taflan  12. 

Chantransia  efflorescens  f.  tennis.     Fig.  1 — 2. 

Fig.  1.     Del  af  ett  sporbärande  exemplar.     \°.  ■  , 

»      2.     Sporbärande  gren.     4x°. 

Bhodopkyllis  dichotoma.     Fig.  3. 

Fig.  3.     En  i  det  inre  af  djupa  fjordar  förekommande  form.     -}. 

Halosaccion  ramentaceum  f.  robusta.     Fig.  4. 

Fig.  4.     Tetrasporangiebärande  exemplar.     \. 

Taflan  13. 

Halosaccion  ramentaceum  f.  robusta.     Fig.  1 — 2. 

Fig.  1.     Ett  individ,   hvars   »ramenta»   efter  tetrasporangiernas  mognad 
till  största  delen  upplösts.     \. 

»      2.     Del  af  ett  individ,  med  nya  ramenta  utskjutande  från  resterna 

af  de  förut  upplösta.     ]-. 

Halosaccion  ramentaceum  f.  subsimplex.     Fig.  3. 

Fig.  3.     Habitusfigur.     -}. 

Halosaccion  ramentaceum  f.  ramosa.     Fig.  4. 

Fig.  4.     Habitusfigur 

200 

1     ' 

Taflan  14. 

Sarcoplnjllis  arctica.     Fig.  1 — 3. 

Fig.  1.     Äldre,  utvuxet  individ.     \. 

»      2.     Tvärsnitt  af  en  procårpiebärande  del  af  bålen. 

»      3.     Tvärsnitt  af  en  sporocarpiebärande  del  af  bålen.     4f. 

Kallymenia  septemtrionalis.     Fig.  4 — 6. 

Fig.  4.     Ungt  exemplar.      }. 

»      5.     Äldre,   antagligen  fullvuxet  individ,     j. 
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Taflan  15. 

Ptilota  pectinata  f.  integerrima.     Fig.  1. 

Fig.  1.     Del  af  ett  äldre,  utvuxet  exemplar.     }. 

Ptilota  pectinata  f.  litoralis.     Fig.  2 — 5. 

Fig.  2.     Habitusfigur.     \. 

»      3.     Del  af  ett  grensystem  af  sista  ordningen.     2T°. 

»      4.     Tvärsnitt   af  en   utvuxen   gren  af  näst  sista  ordningen.     2f°. 
»      o.     Tvärsnitt  af  en  bland  bålens  gröfsta  och  äldsta  axlar. 

1  2  5 

i  • 

Ptilota  pectinata  f.  typica.     Fig.  6. 

Fig.  6.     Tvärsnitt  genom  en  utvuxen  gren  af  näst  sista  ordningen. 

Geramium  rubrum  f.  squarrosa.     Fig.   7. 

Fig.  7.     Del  af  ett  tetrasporangiebärande  exemplar.     \. 

Rhodochorton  intermedium.     Fig.  8. 

Fig.  8.     Del  af  ett  utvuxet  exemplar,     j. 

Rhodochorton  Rothii  f.  globosa.     Fig.  9 — 13. 

Fig.    9.     Exemplar,  sedt  från  ytan.     f.  , 

»     10.     Del  af  bålens  basallager.     3x°. 

»     11.     Grensystem,  utgående  från  basallagret.  4r°- 
»     12.     Nedre  delen  af  ett  dylikt  grensystems  hufvudaxel. 

o 
i 

3  00 

13.     Öfre  delen  af  en  gren  af  sista  ordningen. 

Taflan  16. 

Antithamnion  Pylaiscei  f.  norvegica.     Fig.  1. 

Fig.  1.     Öfre  delen  af  ett  utvuxet  individ.     8jK 

Antithamnion  borecde  f.  typica.     Fig.  2 — 3. 

Fig.  2.     Nedre  delen  af  ett  första  ordningens  grensystem. 

3.     Toppen  af  ett  dylikt. 

Antithamnion  boreale  f.  corallina.     Fig.  4 — 5. 

Fig.  4.     Nedre  delen  af  ett  första  ordningens  grensystem.     \° 

»      5.     Toppen  af  ett  svagt  dylikt.     8r°. 

Rhodochorton  mesocarpum  f.  penicilliformis.     Fig.  6 — 7. 

Fig.  6.     Del  af  ett  tetrasporangiebärande  exemplar.     8T°. 

»      7.     Grenstycke  med  tetrasporangier.      3J°, 
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Taflan  17. 

Diploderma  amplissimum.  Fig.  1 — 3. 

Fig.  1 — 3.     Växten  i  olika  åldersstadier.     -}-. 

Porphyra  dbyssicola.     Fig.  4. 

Fig.  4.     Utvuxet  individ.     J-. 

Taflan  18. 

Diploderma  amplissimum.     Fig.  1 — 8. 

1      • 

Fig.  1.     Del  af  bålens  bas,  sedel  från  ytan.     3y°. 

»      2.     Tvärsnitt  af  samma  del.     3?°. 

»      3.     Bålens  sterila  del,  sedd  från  ytan.     3?°. 
»      4.     Tvärsnitt  af  ett  90  cm.  långt  exemplar  vid  bålens  midt 

»  5.  Tvärsnitt  vid  midten  af  det  på  tan.  1 7  fig.  3  afbildade  exem- 

plaret.    3f . 
»      6.     Sporocarpiebärande  del  af  växten,  sedd  från  ytan.     3j°. 

»  7.  Sporocarpie-  och  antheridiebärande  del.  af  växten,  sedd  från 

ytan.      3?-°. »      8.     Tvärsnitt  af  densamma.     3x°. 

Diploderma  miniatum.     Fig.  9. 

Fig.  9.     Tvärsnitt  af  bålens  sterila  del.     3{°.     , 

PorpJiyra  abyssicola.     Fig.  10 — 11. 

Fig.  10.     Del  af  bålen  med  sporocarpier  under  utveckling.     3J°. 

»      11.     Tvärsnitt  af  densamma.     3j°. 

Taflan  19. 

Fucus  miclonensis.     Fig.  1 — 2. 

Fig.  1.     Exemplar  af  växten  från  Nordlanden.     \. 

»      2.     Exemplar  från  Finmarken.     -}-. 

Fucus  filiformis  f.  Gmelini.     Fig.  3. 

Fig.  3.     Eeceptakelbärande  exemplar  från  Finmarken.     }-. 

Taflan  20. 

Maria  dolicliorliachis. 

Ungt  exemplar  af  växten  i  naturlig  storlek. 
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Taflan  21. 

Alaria  dolickorhachis. 

Fig.  1.     Äldre  exemplar  af  växten.     \. 

»      2.     Sporophyll.     }. 

Taflan  22.  . 

Alaria  oblonga. 

Fig.  1.     Mycket  unga  individer.     \. 

»      2.     Äldre,  men  ännu  icke  sporofyllbärande  individ.     {. 

»      3.     Gammalt  individ  med  zoosporangieförande  sporofyller,     h. 

»      4.     Sporofyll  med  utbildad  sorus.     -}-. 

Taflan  23. 

Alaria  elliptica. 

Fig.  1 — 2.     Exemplar  af  olika  ålder.     \. 

Taflan  24. 

Phyllaria  lorea. 

Fig.  1.     Ungt  exemplar.     \. 

»      2.     Något  äldre  individ.     \. 
»      3.     Utvuxet  individ  med  sorus  under  utveckling.     J. 

Taflan  25. 

Phyllaria  dermatodea.     Fig.  1 — 4. 

Fig.  1.     Tvärsnitt  af  stipes  hos  ett  ungt  exemplar  med  en  krans  tjock- 

väggiga,    rörformiga  celler   på  gränsen  mellan  midtel-  och 
niéllanlagret.     f. 

»      2.     En   del   af    samma    tvärsnitt;    m   de  tjockväggiga  rörformiga 

cellerna.     2j°- 
»      3j  4.     Delar  af  tvänne  sådana  celler.      y1. 

Phyllaria  lorea.     Fig.  o — 6. 

Fig.  o.     Inre  delen  af  ett  tvärsnitt   af   stipes   hos  ett  äldre  exemplar, 

med   långa,  rörformiga,  men  tunnväggiga  celler  (m).     2j°. 

»      6.     Tvärsnitt  af  laminan  med  ett  cryptostoma.      1x°- 

Laminaria  saccharina  f.  grandifolia.     Fig.  7. 

Fig.   7.     Del  af  ett  tvärsnitt  af  laminan   med   en  slemlakun  (1.).      1j°. 
Bd  III. 27 
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Laminaria  nigripes.     Fig.  8 — 10. 

Fig.    8.     Yttre  delen  af  ett  tvärsnitt  genom  stipes  med  slemlakuner.     5T°. 
Exemplaret    från    Spetsbergen,   af  J.   G.  Agardh  bestämdt 

till  L.  nigripes. 

»       9.     Del  af  samma  tvärsnitt  med  tre  slemlakuner  (1.).     1f°. 

»     10.     En  del  af  ett  tvärsnitt  af  laminan  med  en  slemlakun.    1f°. 

Maria  dolichorhachis.     Fig.  11 — 18. 

Fig.  11.     Del  af  ett  tvärsnitt  af  stipes.     3T5. 
»      12.     Tvärsnitt  af  stipes  nära  basen  hos  ett  äldre  exemplar.     \. 

»      13.     Tvärsnitt  af  den  äldre,  icke  sporofyllbärande  delen  af  rachis 

hos  samma  exemplar,     j. 

»      14.     Tvärsnitt   af  den   sporofyllbärande    rhachisdelen   hos  samma 
exemplar.     \. 

»      15.     Tvärsnitt  af  rhachis,  der  den  öfvergår  i  kostan.     j. 

»      16.     Tvärsnitt  af  kostan  vid  midten  af  laminan.     j. 

»      17.     Zoosporangium.     4y°. 

»      18.     Parafys.     4f°. 

Alaria  esculenta  f.  typica.     Fig.  19. 

Fig.  19.     Tvärsnitt  af  kostan  vid  laminans  midt.    Exemplar  från  Nor- 
ges vestkust.     f. 

Alaria  membranacea.     Fig.  20. 

Fig.  20.     Tvärsnitt  af  kostan  vid  laminans  midt  på  ett  exemplar  från 

Norges  Finmarkskust.     \. 

y    Alaria  oblonga.     Fig.  21 — 24. 

Fig.  21.     Tvärsnitt  af  stipes  och 

»      22.     tvärsnitt    af    den    sporofyllbärande    rhachisdelen    på    samma 
individ,     j. 

»      23.     Tvärsnitt  af  kostan  hos  ett  ungt, 

»      24.     hos  ett  äldre  exemplar.     {• 

Alaria  elliptica.     Fig.  25 — 26. 

Fig.  25.     Tvärsnitt  af  kostan  hos  ett  ungt, 

»      26.     hos  ett  äldre  exemplar.     \. 

Taflan  26. 

Scytosiphon  attenuatus.     Fig.  1 — 5. 

Fig.  1.     Flera  från  samma  fästeyta  utgående  individer.     \. 

»      2.     Ett  frigjordt  individ.     }. 
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Fig.  3.     Tvärsnitt  af  bålväggen  med  gametangier  (zoosporangia  multi- 

locularia).     4y°. 
»      4.     Längdsnitt    af   bålväggen    med    gametangier   och   s.  k.  para- 

fyser.     4f°. 
»      5.     Nedre  delen  af  ett  hår.     4$°. 

Lithoderma  fatiscens.     Fig.  6 — 7. 

Fig.  6.     Tvärsnitt  af  en  zoosporangieförande  del  af  bålen.     4f°. 

»      7.     Gametangie-ställning.     4f°. 

Lithoderma  lignicola.     Fig.  8 — 11. 

Fig.    8.     Ett  trästycke,  beklädt  af  växten.     }. 

»       9.     Del  af  bålens  basallager.     4f°. 

»     10.     Radialt  tvärsnitt  af  bålen.     4J°. 

»     11.     Horisontalt  tangentialsnitt  af  bålen.     4j°. 

Dictyosiphon  corymbosus  f.  abbreviata.     Fig.  12 — 15. 

Fig.  12.     Ett  äldre,  zoosporangiebärande  individ.     \. 

»      13.     En  del  af  ett  tvärsnitt  af  bålens  hufvudaxel  nedtill.    2f°. 

»      14.     Del  af  en  zoosporangiebärande  gren,  sedd  från  ytan.    1^°. 

»      15.     En  del  af  ett  tvärsnitt  af  den  samma.    2J°. 

Chorda  filum  f.  crassipes.     Fig.  16. 

Fig.  16.     Utvuxet  exemplar.     -}-. 

Phloeospora  pumila.     Fig.  17. 

Fig.  17.     Bålens  nedre  del  med  rhiziner.     8T°. 

Taflan  27. 

Fylaiella  varia.     Fig.  1 — 12. 

Fig.  1.     Del  af  ett  sterilt  individ.     4T°. 

»      2 — 12.     Zoosporangier,  utvecklade  på  olika  sätt.     2f5. 

Fylaiella  nana.     Fig.  13 — 15. 

Fig.  13.     Vegetativ  del  af  bålen.     2f5. 
»      14.     Del   af  en  vertikal  cellrad,  uppbärande  tvänne  gametangier, 

(zoosporangia  multilocularia)  af  hvilka  det  ena  är  tomt.    2f 5. 

»      15.     Delar   af   vertikala  cellrader,  bärande  zoosporangier  (?).    2f5. 

Taflan  28. 

Monostroma  saccodeum.     Fig.  1 — 10. 

Fig.  1 — 2.  Unga,  ännu  blåsformiga  individer.     }• 

>      3 — 4.  Äldre,  utvuxna,  habituelt  något  olika  individer.     \. 
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Fig.  5.  Bålens  nedersta  del,  sedd  från  ytan.     *f°. 

6.  Tvärsnitt  af  samma  del.     4x°. 

7.  Ett  stycke  af  den  vegetativa  delen  af  bålen.     4f°. 

8.  Tvärsnitt  af  den  samma.     4^°. 

9.  Ett  stycke  af  bålens  zoosporförande  del.     4j°. 

10.  Tvärsnitt  af  den  samma.     4y°. 

Monostroma  crispatum.     Fig.  11 — IS. 

Fig.  11.     Habitusfigur.     \. 

»      12.     Tvärsnitt  af  bålens  öfversta  del.     4f°. 

»      13.     Längdsnitt  af  bålens   nedre  del.     4f°. 

Taflan  29. 

Monostroma  angicava. 

Fig.  1.  Tvänne  från  samma  fästeyta  utgående  exemplar,  det  ena  (ned- 

till till  höger)  ungt,  det  andra  fullt  utvuxet,  zoospor- 
förande.    j. 

»      2.     Bålens  nedersta  del,  sedd  från  ytan.     4^°. 

»3.     Tvärsnitt  af  den  samma.    4£°. 

»      4.     Stycke  af  bålens  vegetativa  del,  sedd  från  ytan.     4f°. 

»      5.     Tvärsnitt  af  den  samma.     4f°. 
»      6.     Stycke  af  den  zoosporförande  delen  af  bålen. 

»      7.     Tvärsnitt  af  den  samma.     4j°. 

Taflan  30. 

Monostroma  cylindraceum. 

Fig.  1.  Utvuxet,  zoosporförande  exemplar.     \. 

»  2.  Bålens  nedersta  del,   sedd  från  ytan.     4f°. 

»  3.  Tvärsnitt  af  den  samma.     45°. 

»  4.  Stycke  af  bålens  vegetativa  del,  sedd  från  ytan.     4f°. 

»  5.  Tvärsnitt  af  den  samma.     4?°. 

»  6.  Stycke  af  bålens  zoosporförande  del.     4f°. 

y>  7.  Tvärsnitt  af  den  samma.     4j°. 

Taflan  31. 

Enteromorpha  micrococca  f.  sahsalsa.     Fig.  1 — 3. 

Fig.  1.     En  del  af  ett  individ.     4T°. 
2.     Ett  stycke  af  bålväggen,  sedd  från  ytan. 

400 

T   • 

3.     Tvärsnitt  af  den  samma.     4f 

400 
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Chcetophora  pellicula.     Fig.  4 — 7. 

Fig.  4.     Ett  nedliggande  grensystem  med  ensidigt  utgående  grenar.   4f°. 

»      5.     Ett  uppstigande  grensystem.     4f°. 

»      6.     Hårbärande  grenspets.     4J°. 

»      7.     Del  af  en  gren  med  zoosporangier.     4j°. 

CJilorochytriiim  inclusum.     Fig.  8 — 17. 

Fig.    8.     Tvärsnitt  af  Sarcophyllis  arctica  inneslutande  Chlorochytrium 

inclusum.     5f. 
»  9.  Ett  i  bålen  af  S.  arctica  inneslutet  individ  i  vegetativt  sta- 

dium.    2f. 

»     10.     Ett  ur  samma  växt  utprepareradt  dylikt  individ.     2f°. 

»  11.  I  bålen  af  samma  växt  inneslutna  zoospor. -(garnet.-  ?)förande 
exemplar,  som  nästan  genomträngt  kortikallagret  men  ännu 

icke  öppnat  sig.     2j°. 
»     12 — 15.     Utprepareradt,  zoospor.-(gamet.-?)förande  individ.     2£°. 

»  16.  Ett  i  S.  arctica  inneslutet  individ,  som  genomträngt  kortikal- 

lagret och  öppnat  sig  för  att  utsläppa  zoosporerna(game- 

terna?).     2f . 
»  17.  Ett  antagligen  i  hvilstadium  inträdt  exemplar,  som  legat 

djupt  inneslutet  i  bålen  af  S.  arctica.     2-}-°. 



Register. 

Sid. 

Agarum  (Bory)  Post.  et  Eupr    278. 
Turneri  Post.  et  Eupr    278. 

Aglaozonia  Zanard    335. 
parvula  (Grev.)  Zanard    336. 

Aglaozoniacese  Thur    335. 
Ahnfeltia  (Fr.)  J.  G.  Ag    210. 

plicata  (Huds.)  Fr    210. 
Alaria  Grev    265. 

Despreauxii  J.  G.  Ag    266. 
dolichorhachis  Kjellm    271. 
elliptica  Kjellm    277. 
esculenta  (L.)  Grev    265. 

f.  australis  Kjellm    265. 
f.    mussefolia    De    la     Pyl. 

(Kjellm.)    265. 
esculenta  Harv    271. 
esculenta  Kleen    266. 

esculenta  auct    269,  270. 
grandifolia  J.  G.  Ag    270. 
membranacea  J.  G.  Ag    269. 
muscefolia  Kjellm    269. 
oblonga  Kjellm    274. 
Pylaii  (De  la  Pyl.)  J.  G.  Ag.  266. 
Pylaii  J.  G.  Ag    269. 

Antithamnion  (Näg.)  Thur    225. 
americanum  (Harv.)  Farl    231. 
boreale  Gobi  (Kjellm.)    226. 

f.  Corallina  Eupr.  (Kjellm.)  226. 
f.  lapponica  Eupr.  (Kjellm.)  226. 

corallina  Kjellm    226. 
floccosum  (Mall.)  Kleen    225. 
plumula  auct    226. 
Pylaissei  (Mont.)    225. 

f.  norvegica  Kjellm    225. 
AphanarthroncladostephusJ.  G.  Ag.  142. 
Ascophyllum  noclosum  Gobi    244. 
Asperococcus  Lamour    307. 

bullosus  Lamour    308. 

echinatus  (Mert.)  Grev    308. 
Turneri  Dickie     308. 

Sid. 

Atomaria  dentata  Eupr    138. 

Bangia  Lyngb.  (Ktitz.)    241. 
arctica  Foslie         241. 

fuscopurpurea  (Dillw.)  Lyngb.  241. 
Laminarice  Post.  et  Eupr.  ...  335. 

Bryopsidese  Thur    388. 
Bryopsis  Lamour     388. 

plumosa  (Huds.)  Ag    388. 
Bulbocoleon  Pringsh    387. 

piliferum  Pringsh    387. 
Calliblepliaris  ciliata  auct    185. 
Callithamnion  (Lyngb.)  Thur    223. 

americanum  auct    231. 

arbuscula  (Dillw.)  Lyngb    224. 
corallina  Eupr    227. 
corymbosum  (Sm.)  Lyngb    224. 

floridulum  auct    232. 
Hookeri  (Dillw.)  Ag    223. 

lapponicum  Eupr    227. 
plumula  J.  G.  Ag    227. 

polyspermum  Bonnem    223. 
Rothii  auct    232. 
roseum  (Eoth)  Harv    224. 

sparsum  Dickie    234. 
spinulosum  J.  G.  Ag    232. 

Callophyllis  Ktitz    203. 
laciniata  (Huds.)  Kutz    203. 

Calothrix  (Ag.)  Thur    394. 
confervicola  Ag    395. 
Harveyi  Kjellm    394. 
scopulorum(Web.etMohr)Ag.  395. 

Capsicarpella  sphcesrophora  Kleen  341. 
Castagnea  (Derb.  et  Sol.)J.  G.  Ag.  312. 

divaricata  (Ag.)  J.  G.  Ag    312. 
virescens  auct    312. 
Zosterce  Kleen    312. 

Ceramiaceee  (Ag.)  Hauck    212. 
Ceramium  (Lyngb.)  Harv    213. 

acanthonotum  Carm    216. 
f.  coronata  Kleen      217. 
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Sid. 
Ceramiuru  circinatum  Kiitz    214. 

diaphanum  Kleen    213,  214. 
Deslongchampii  Chauv    213. 
rubrum  (Huds.)  Åg    214. 

f.  decurrens  J.  G.  Ag    214. 

f.  pedicellata  Duby     214. 
f.  prolifera  J.  G.  Ag    214. 

f.  squarrosa  Harv    215. 
tenuissimum  J.  G.  Ag    396. 

virgatum  Post.  et  Rupr    215. 
Chaetoniorpha  Kiitz    382. 

linum  (Roth)  Kiitz    384. 

melagonium   (Web.    et  Mohr) 
Kiitz    382. 

f.  rupincola  Aresch    383. 
septemtrionalis  Foslie     385. 
tortuosa  (Dillw.)  Kleen    384. 
Wormskioldii  Fl.  Dan    384. 

Chsetophora  Schrank    352. 

maritima  Kjellm    352. 

pellicula  Kjellm    352. 
Chaetophoracese  (Harv.)  Wittr   352. 
Chsetopteris  Kiitz    337. 

plumosa  (Lyngb.)  Kiitz    337. 
Champiacese  J.  G.  Ag    193. 
Chantransia  (DC.)  Fr    166. 

Daviesii  (Dillw.)  Thur    167. 
Daviesii  Gobi     166. 

efflorescens  (J.  G.  Ag.)  Kjellm.  166. 

f.  tenuis  Kjellm    166. 

secundata  (Lyngb.)  Thur    168. 

virgatula  (Harv.)  Thur    167. 
f.  Farlowii  Kjellm    167. 

Characiaceae  (Näg.)  Wittr    388. 
Characium  Al.  Bräun       388. 

marinum  Kjellm    388. 

spec.  Kjellm    388. 
Chlorangium  Cienk    393. 

marinum  Cienk    393. 

Chlorochytrium  Cohn    392. 

inclusum  Kjellm    392. 

Chlorophyllophyceas    (Rabenh.) 
Wittr    352. 

Chondrus  (Stackh.)  J.  G.  Ag    212. 

crispus  (L.)  Lyngb    212. 

e  pumilus  Lyngb    185. 
membranifolius  Post.  et  Rupr.  207. 
truncatus  Post.  et  Rupr    207. 

Chorda  (Stackh.)  Lamour    305. 
filum  (L.)  Stackh.    305. 

f.  crassipes  Kjellm    305. 

Sid. 

Chorda  f.  subtomentosa    Aresch.  305. 

lomentaria  auct    320. 

tomentosa  Lyngb    307. 

Chordaria  (Ag.)  J.  G.  Ag    309. 
divaricata  Gobi    310. 

divaricata  Kleen     312. 

flagelliformis  Mull    310. 
f.  chordaeformis  Kjellm    310. 
f.  ramusculifera  Kjellm    310. 

f.  subsimplex  Kjellm    310. 
var.  J.  G.  Ag    333. 

Chordariacese  (Ag.)  Farl    309. 

Chylocladia  (Grev.)  J.  G.  Ag    193. 
arcticulata  (Huds.)  Grev    193. 

clavellosa  (Turn.)  Grev    193. 

Ciliaria  fusca  Rupr    185. 

Cladophora  Kiitz    377. 
arcta  auct    374. 

crispata  (Roth)  Rabenh    380. 
diffusa  (Roth)  Harv    377. 

fracta  Kleen      380. 
glaucescens  (Griff.)  Harv    378. 
gracilis  (Griff.)  Harv    379. 
Inglefieldii  Dickie       396. 

lanosa  auct    376. 

polaris  Harv    374. 
rupestris  (L.)  Kiitz    377. 
sericea  Kleen    378. 

uncialis  auct    376. 

Cladostephus  (Ag.)  J.  G.  Ag.-    336. 
spongiosus  (Lightf.)  Ag    336. 

Coccotylus  Brodicei  Zeller       207. 
Codiolum  Al.  Braun    389. 

longipes  Foslie     389. 
Nordenskiöldianum  Kjellm...  390. 

pusillum  (Lyngb.)  Kjellm    389. 
Coilonema  Aresch    329. 

chordaria  Aresch    329. 
f.  bahusiensis  Aresch    329. 

f.  simpliciuscula  Kjellm.  ...  321. 
Ekmani  Aresch    329. 

Conferva  cerea  Dickie    396. 
arcta  J.  G.  Ag    374. 
arenosa  Croall    381. 

atropurpurea  Wg    241. 
atrorubens  Wg    163. 
centralis  J.  G,  Ag    374. 

diaphana  Wg    215. 
fucicola  auct    314. 

glomerata  marina  J.  G.  Ag. . .  374. 

glomerata   j3   marina   Lindbl.  374. 
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sid. 

Conferva  glomerata  /3  marina  Wg.  378. 
hormoides  auct    386. 
linum  Post.  et  Kupr.    383. 
litoralis  auct    346. 
Moralis  Wg    342. 
melagonium  auct    383. 
nigra  R.  Br    160. 
obtusangula  Sommerf    381. 
pennata  Wg    337,  339. 
polymorpha  auct    159. 
rupestris  auct    377. 
siliquosa  Sommerf    342. 
strida  Wg    153. 
tortuosa  Sommerf    384. 
uncialis  Sommerf    376. 

WormsJdoldii  Lyngb    384:. 
Youngeana  Croall      386. 

Confervaceae  (Ag.)  Wittr    373. 
Corallina  (Tourn.)  Lamour    114. 

officinalis  L    114. 

f.  flexilis  Kjellm    114. 
f.  robusta  Kjellm    114. 

Corallinacese  (Lamour.)  Hauck.  ...  114. 
Cruoria  (Fr.)  J.  G.  Ag    182, 

pellita  (Lyngb.)  Fr    182. 
Cystoclonium  Ktitz    202. 

purpurascens  (Huds.)  Kiitz.  ..  202. 
f.  dendroidea  Kjellm    202. 

Delesseria  (Lamour.)  J.  G.  Ag. ...  169. 
alata- (Huds.)  Lamour    172. 
fi  angustifolia  Lyngb    173. 
angustis.sima  (Turn.)  Griff.  ...  172. 
angustissima  Croall     172. 
Bserii  Rupr    170. 
corymbosa  J.  G.  Ag    172. 
Montagnei  Kjellm    173. 
sanguinea  Aresch    184. 
sinuosa  (Good.  et  Woodw.) 

Lamour    175. 

f.  lingulata  Ag.       175. 
f.  quercifolia  Turn    175. 

rostrata  (Lyngb.)  J.  G.  Ag.  ...  169. 
Delesseriaceae  J.  G.  Ag    169. 
Derbesia  Solier     387. 

marina  (Lyngb.)  Solier      387, 
Derbesiacese  Thur    387. 
Desmarestia  (Lamour.)  Grev    324. 

aculeata  (L. )  Lamour    324. 
inanis  Post.  et  Rupr    324. 
viridis  auct    325. 

Desmarestiaceae  (Thur.)  Kjellm...  324. 

Sid. 
Desmia  aculeata  Lyngb    324. 
Dichloria  Grev    325. 

viridis  (Mull.)  Grev    325. 

Dictyosiphon  (Grev.)  Aresch    330. 
corymbosus  Kjellm    330. 

f.  abbreviata  Kjellm.  ./    330. 
f.  elongata  Kjellm    330.. 

foeniculaceus  (Huds.)  Grev...  333.. 
f.  flaccida  Aresch    333. 

foeniculaceus  a  Aresch.   ,    332. 
foeniculaceus  Zeller     325. 
(Coil.)  Finmarkicum  Foslie...  330. 

hippuroides  Kjellm    330. 
hipuroides  (Lyngb.)  Kiitz.  ...    332. 

f.  ■fragilis  (Harv.)  Kjellm.  ...  332. 
hispidus  Kjellm    334. 
spec.  Kjellm    327. 

Diploderma  Kjellm    236. 
amplissimum  Kjellm    236. 
miniatum  {Ag.)  Kjellm    237. 

Diplonema  Kjellm    371. 
percursum  (Ag.)  Kjellm    371. 

f.  crassiuscula  Kjellm    372. 
Dumontia  (Lamour)  J.  G.  Ag    200. 

contorta  Rupr    200. 
nliformis  (Fl.  Dan.)  Grev    200. 

Lepechini  Post.  et  Rupr    196. 
ramentacea  auct    196. 

sobolifera  Dickie    196. 
Dumontiacese  J.  G.  Ag    194. 
Ectocarpaceas  (Ag.)  Thur    341. 
Ectocarpus  (Lyngb.)  Kjellm    342. 

confervoides  (Roth)  Le  Jol.  ..  342. 
f.  arcta  Kiitz.  (Kjellm.)    342. 
f.  hiemalis  Crouan  (Kjellm.)  342. 

f.  penicillata  Ag    342. 
f.  siliculosa  Dillw.  (Kjellm.)  342. 

f.  spalatina  (Kiitz.)  Kjellm.  342. 
crinitus  Croall    346. 

Draparnaldioides  Crouan    344. 
Durkeei  Dickie     396. 
fasciculatus  Harv    344. 

firmus  Wittr    346. 
Landsburgii  Dickie     348. 
Lebelii    Aresch.?   f.    borealis 

Kjellm    345. 
litoralis  auct    346,  347. 

Ncegelianus  Gobi     342. 
ochraceus  Zeller     347. 

ovatus  Kjellm    345. 
siliculosus  auct      342. 
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Sid. 

Ectocarpus  polycarpus  Kleen    345. 

pygrnseus  Aresch    344. 
reptans  Crouan     346. 
terminalis  Kiitz    345. 

tomentosus  (Huds.)  Lyngb....  344. 
Vido  vichii  Wittr    348. 

Elachista  Duby    :    314. 

flaccida  Dickie    315. 
fucicola  (Vell.)  Aresch    314. 
lubrica  Rupr    315. 

Encoelieae  (Kiitz.)  Kjellm    307. 

Enteromorpha  (Link)  Harv    353. 
clathrata  (Roth)  Grev    353. 

f.  Agardhiana  Le  Jol    353. 

clathrata  J.  G.  Ag    357,  359. 

f.  uncinata  Kjellm    359. 

complanata  Kiitz    358. 
f.  prolifera  Kjellm    358. 

compressa  (L.)  Link    356. 
f.  capillacea  Kiitz    356. 

f.  prolifera  Ag    356. 
f.  ramosa  Ahln    356. 

a.  Ahlnerii  Kjellm    356. 

/3.  abbreviata  Kjellm    356. 

/.  elongata  Kjellm    356. 

confervoides  J.  G.  Ag    372. 
intestinalis  (L.)  Link    354. 

f.  attenuata  Ahln    354. 

f.  cornucopia?  Lyngb    354. 
intestinalis  J.  G.  Ag    357. 

f.  compressa  Kjellm    357. 
micrococca  Kjiitz    359. 

f.  subsalsa  Kjellm    359. 

minima  Näg    358. 

f.  glacialis  Kjellm    358. 
percursa  auct    372. 
ramulosa  Zeller      334. 
tubulosa  Kiitz    359. 

f.  pilifera  Kiitz.  (Ahln.)    359. 
Erytrotrichia  Aresch    242. 

ceramicola  (Lyngb.)  Aresch.  . .  242. 

Eudesme  J.  G.  Ag    312. 
virescens  (Carin.)  J.  G.  Ag. ...  312. 

Euthora  J.  G.  Ag    186. 

cristata  (L.)  J.  G.  Ag    186. 

f.  angustata  Lyngb    186. 

Fastigiaria  furcellata  Gobi    201 . 
Florideae  (Lamour.)  Berth    114. 

Fucacese  (Ag.)  J.  G.  Ag    242, 
Fucodium  canalkulatum  Kleen...  263. 

Fucodium  nodosum  J.  G.  Ag    244. 

Sid. 

Fucoidese  (Ag.)  J.  G.  Ag    242. 
Fucus  (Tourn.)  Dcsne  et  Thur. ...  245. 

alatus  auct    173. 

aculeatus  auct    324. 
albus  Gunn    210. 

barbatus  Gunn    196. 
canaliculatus  auct    238. 

caprinus  Gunn    201. 

caprinus  Fl.  Dan    189. 
ceranoides  L    251. 

f.  Harveyana  Dcsne  (Kjellm.)  251. 

f.  divergensJ.  G.  Ag.  (Kjellm.)  251. 
ceranoides  auct    253. 

ceranoides  Wg    260,  262. 

clavellosus  Scoresby      170. 

coccineus  ft  pusillus  Wg    186. 
confervoides  Wg    203. 

crispus  auct    212. 
cristatus  Sommerf    186. 
dentatus  Gunn    138. 

digitatus  Wg    298,  300. 
distichus  L    262. 

f.  robustior  J.   G.   Ag    262. 
f.  tenuior  J.  G.  Ag    262. 

distichus  auct    259,  260. 
var.  miclonensis  Kleen    258. 

divergens  J.  G.  Ag    251. 

edentatus  De  la  Pyl    256. 

f.  contracta  Kjellm    256. 

esculentus  Wg    265. 
evanescens  Ag    253. 

f.  angusta  Kjellm    253. 
f.  bursigera  J.  G.  Ag.  (Kjellm.)  253. 

f.  nana  Kjellm    253. 

f.  pergrandis  Kjellm    253. 
filiformis  Gmel    260. 

f.  Gmelini  J.  G.  Ag    260. 

f.  Pylaisasi  J.  G.  Ag    260. 

filum  auct    305. 

flagelliformis  Wg    310. 
furcellatus  Gunn    201. 

furcatus  auct    256. 

gigartinus  Gunn    186. 
Harveyanus  J.  G.  Ag    251. 

hyperboreus  Gunn    298. 
linearis  Fl.  Dan    259. 

lomentaria  Sommerf    320. 

lorens  auct    242. 

lumbricalis  j3  Wg    201. 

lycopodioides  auct    142. 
mamillosus  auct    211. 
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Sid. 

Fucus  miclonensis  De  la  Pyl    258. 
miclonensis  J.  G.  Ag    253. 
muscoides  Gunn    324. 
nodosus  auct    244. 
ovinus  Gunn    189. 

palmatus  Wg    189. 
pinnatus  Gunn    266. 
plicatus  Wg    210. 
ptilotus  Gunn    218. 
plumosus  auct    218. 
jplumosus  y  tenerrimus  Wg.  ...  219. 
pumilus  Fl.  Dan    185. 
Quercus  Pall    176,  253. 
ramentaceus  auct    196. 
rubens  Gunn    176. 

sanguineus  auct    184. 
saccharinus  auct    287,  292. 
serratus  L    245. 

f.  abbreviata  Kjellm    245. 
f.  angusta  Kjellm    246. 
f.  arctica  J.  G.  Ag    245. 
f.  grandifrons  Kjellm    245. 

serratus  -f-  vesiculosus     249. 
Sherardi  Kleen    252. 

siliquosus  auct    243. 

sinuatus~R.Br    176. 
sinuosus  Scoresby    176. 
sinuosus  y  Wg    176. 
spiralis  L    252. 

f.  borealis  Kjellm    252. 
subfuscus  Wg    142. 
truncatus  Pall    207. 
vesiculosus  L    248. 

f.  angustifrons  Gobi    248. 
f.  sphaBrocarpa  J.  G.  Ag.  ...  248. 
f.  turgida  Kjellm    248. 
f.  vadorum  Aresch    248. 

vesiculosus  auct    254. 

vesiculosus  y  spiralis  Wg    252. 
virgatus  Gunn    324. 
viridis  Wg    325. 

Furcellaria  Lamour    201. 
fastigiata  (L.)  Lamour    201. 

f.  tenuior  Aresch    201. 

FurcellariaceaB  J.  G.  Ag    201. 
Fuscaria  tenuissima  Eupr    142. 
Gigartina  (Lamour.)  J.  G.  Ag    211. 

Fabriciana  Lyngb    169. 
mamillosa  (Good.  et  Woodw.) 

J.  G.  Ag    211. 
plicata  auct    210. 

Sid. 

Gigartina  purpur  ascens~$y~.  et  Sael.  203. Gigartinacese  (Kiitz.)  J.  G.  Ag. ...  202. 
Gleocapsa  spec    396. 
Gleothamnion  Cienk    351. 

palmelloides  Cienk    351. 
Gracilaria  confervoides  J.  G.  Ag.  196. 

/?  procerrima  Post.  et  Eupr.  196. 
Gyynnogongrus  plicatus  auct    210 . 
Haemescharia  Kjellm    182. 

polygyna  Kjellm    182. 
Halicoccus  nodosus  auct    244. 

Halidrys  (Lyngb.)  Grev    243. 
nodosa  Lyngb    244. 
siliquosa  (L.)  Lyngb    243. 

Halosaccion  (Kiitz.)  Eupr     196. 
dumontioides  Harv    396. 

fistulosum  Eupr    197. 
ramentaceum    (L.)  J.  G.  Ag.  196. 

f.  densa  Kjellm    196. 
f.  ramosa  Kjellm    196. 

a.  major  Kjellm    196, 
/?.  minor  Kjellm    196. 

f.  robusta  Kjellm    196. 
f.  subsimplex  Eupr    196. 

saccatum  (Lepech.)     200. 
soboliferum  Eupr    197. 

Halymenia  palmata  auct    189. 
ramentacea  Lindbl    197. 
rosacea  auct    204. 

Haplospora  Kjellm    264. 
globosa  Kjellm    264. 

Hildbrandtia  Nardo  ,    179. 
rosea  Kiitz    179. 

Hildbrandtiaceae  Hauck    179. 

Himanthalia  Lyngb   :  242. 

lorea  (L.)  Lyngb    242. 
Hutchinsia   badia  Post,  et  Eupr.  160. 

fastigata  Lyngb    159. 
strida  Lindbl    160. 

Hydrolapathum  (Stackh.)  J.  G.  Ag.  184. 
sanguineum  (L.)  Stackh    184. 

Hypnea  purpurascens  Croall     203. 
Ilea  (Fr.)  Aresch    319. 

fascia  (Mull.)  Fr    319. 
f.  casspitosa  J.  G.  Ag.  (Farl.)  319. 

Iridwa  edulis  Post.  et  Eupr    194. 
Isthmoplea  Kjellm    341. 

sphserophora  (Harv.)  Kjellm.  341. 
Kallymenia  J.  G.  Ag    204. 

integra  Kjellm    194. 
Pennyi  Harv    206. 
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Sid. 
Kallymenia  Pennyi  Dickie    194. 

reniformis  auct    204. 

rosacea  J.  G.  Ag    204. 

septemtrionalis  Kjellm    204. 
Laminaria  (Lamour.)  J.  G.  Ag    284. 

Agardhii  Kjellm    291. 

Agarum  Lyngb    278. 
atrofulva  J.  G.  Ag    294. 
Bcerii  auct    279. 

caperata  Kleen     287. 
caperata  auct    292. 
Clustoni  Edm    298. 

f.  longifolia  Foslie    298. 
cucullata  Foslie      300. 

cuneifolia  J.  G.  Ag    285. 

dermatodea  J.  G.  Ag    279. 
digitata  (L.)  Lamour    299. 

f.  complanata  Kjellm    299. 
f.  cucullata  Le  Jol    299. 

f.  ensifolia  Le  Jol    299. 

f.  latilaciniata  Foslie    299. 

f.  ovata  Le  Jol    299. 
f.  valida  Foslie       299. 

digitata  Foslie    298. 

digitata  Kjellm    296. 

var.  stenophylla  Kleen     303. 
esculenta  Lindbl    270. 

fascia  auct    319. 

fissilis  J.  G.  Ag    294. 
fiexicaulis  Foslie    300. 

longicruris  De  la  Pyl    290. 

longicruris  J.  G.  Ag    292. 

nigripes  J.  G.  Ag    295. 
f.  oblonga  Kjellm    295. 

a.  compressa  Kjellm    295. 

/?.  subteres  Kjellm    295. 
f.  reniformis  Kjellm    295. 

«.  longipes  Kjellm    295. 

/?.  brevipes  Kjellm    295. 
ophiura  Lindbl    292. 

Phyllitis  auct    292. 
saccharina  (L.)  Lamour    286. 

f.  grandifolia  Kjellm    287. 

f.  latissima  Kjellm    287. 

f.  linearis  J.  G.  Ag    286. 

f.  oblonga  J.  G.  Ag    286. 
saccharina  auct    285,  292. 
saccharina  Dickie      290. 

solidungula  J.  G.  Ag    284. 

stenophylla  Harv.  (J.  G.  Ag.)  303. 
Laminariace?e  (Ag.)  Kostaf    265. 

Sid. 

Leathesia  (Grav.)  J.  G.  Ag    313. 

difformis  (L.)  Aresch    313. 
Linkia  atra  Sommerf    394. 

Lithoderma  Aresch    316. 

fatiscens  Aresch    316. 

lignicola  Kjellm    318. 
Lithodermatege  Kjellm    316. 

Lithophyllum  (Phil.)  Rosan    136. 
arcticum  Kjellm    136. 
Lenormandi  (Aresch.)  Rosan.  136. 

Lithosiphon  Harv    335. 

Laminariae  (Lyngb.)  Harv.  ...  335. 
Lomentarice  Kleen    329. 

Lithothamnion  Phil    116. 

alcicorne  Kjellm    121. 

byssoides  Unger      120. 
calcareum     var.     norvegicum 

Aresch    122. 

calcareum  auct    123. 

compactum  Kjellm    132. 

fasciculatum  auct    123. 
fasciculatum  Kleen       117. 
flavescens  Kjellm    129. 
fcecundum  Kjellm    131. 

glaciale  Kjellm    123. 
intermedium  Kjellm    127. 

norvegicum  Aresch.  (Kjellm.)  122. 

polymorphum  (L.)  Aresch.  ...  134. 

polymorphum  Kjellm.  ...  131,  132. 
soriferum  Kjellm    117. 

Ungeri  Kjellm    120. 
Lomentaria  articulata  Kleen    193. 

clavellosa  Kleen     193. 

Lyngbya  (Ag.)  Thur    395. 
Carmichelii  Croall    386. 

flacca  Croall    386. 
semiplena  (Harv.)  Kjellm    396. 

speciosa  Croall    386. 
Mesogloia  (Ag.)  J.  G.  Ag    313. 

vermicularis  Ag    313. 

Melobesia  (Lamour.)  Rosan    137. 
Le  Jolisii  Rosan    137. 

Lenormandi  auct    136. 

lichenoides  Dickie       136. 

macrocarpa  Rosan    137. 
membranacea  Lamour    137. 

polymorpha  auct    134. 
spec.  Kjellm    137. 

Microcladia  Grev    212. 

glandulosa  (Soland.)  Grev.  ...  212. 
Monostroma  (Thur.)  Wittr    362. 
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Sid. 

Monostroma  angicava  Kjellm    366. 
arcticum  Wittr    367. 
arcticum  Kleen       362. 

Blyttii  (Aresch.)  Wittr    370. 
crispatum  Kjellm   .,  369. 

cylindraceum  Kjellm    363. 
fuscum  (Post.  et  Eupr.)  Wittr.  368. 

Grevillei  (Thur.)  Wittr    367. 
latissimum  (Ktitz.)  Wittr    362. 
latissimum  Kleen        365. 

leptodermum  Kjellm    368. 
lubricum  Kjellm    363. 

saccodeum  Kjellm    365. 
undulatum  Wittr    363. 

Myrionema  Grev    316. 
strangulans  Grev.       316. 

vulgäre  auct    316. 
Myrioneinatese  Thur    313. 

Myriotrichia  Harv    351. 
filiformis  Harv    351. 

Nereidea  cristata  Eupr    186. 

Mtophyllum  (Grev.)  J.  G.  Ag.    ...  178. 

punctatum  (Stackh.)  Grev.    ...  178. 

NostochineEe  (Ag.)  Näg    393. 
Odonthalia  Lyngb    138. 

dentata  (L.)  Lyngb    138. 

Orgyia  pinnata  Gobi    269. 
Oscillaria  (Bosc.)  Thur   :  396. 

subsalsa  Ag    396. 

Oscillariacese  (Ag.)  Wittr    395. 
Ozothallia  Dcsne  et  Thur    243. 

nodosa  (L.)  Dcsne  et  Thur....  243. 

Padina  deusta  Post.  et  Rupr    308. 

Padinella  parvula  Kleen    336. 

Palmellacese  (Näg.)  Wittr    393. 
Pelvetia  Dcsne  et  Thur    263. 

canaliculata(L.)  Dcsne  et  Thur.  263. 

Petrocelis  J.  G.  Ag    180. 

cruenta  J.  G.  Ag    181. 

Middendorffi  (Eupr.)  Kjellm.  180. 
Peyssonnelia  Dcsne      180. 

Dubyi  Crouan    180. 

Phioeospora  Aresch    326. 

lofotensis  Foslie      327. 

pumila  Kjellm    328. 
subarticulata  Aresch    326. 

tortilis  (Eupr.)  Aresch    327. 

Phycoärys  sinuosa  Zeller     176. 

Phyllaria  (Le  Jol.)  Kjellm    278. 
dermatodea  (De  la  Pyl.)  Le  Jol.  278. 

f.  arctica   Kjellm    279. 

Sid. 
Phyllaria  lorea  (Bory)  Kjellm.    ...  282. 

Phyllitis  fascia  Gobi    319. 
Phyllophora  (Grev.)  J.  G.  Ag    207. 

Brodiaei  (Turn.)  J.  G.  Ag    207. 
Brodicei  auct    208. 

interrupta  (Grev.)  J.  G.  Ag....  208. 
membranifolia  (Good.  et 

Woodw.)  J.  G.  Ag   ,.  210. 
Plocamium  (Lamour.)  Lyngb    188. 

coccineum  (Huds.)  Lyngb.    ...  188. 
f.  uncinata  Ag    188. 

Plumaria  pedinata  var.  tenerrima 

Eupr    218. 
Polyides  Ag    164. 

hmibricalis  Kleen     164. 

rotundus  (Gmel.)  Grev    164. 

f.  fastigiata  Turn    164. 

Polysiphonia  Grev    152. 
arctica  J.  G.  Ag    160. 
atrorubescens  (Dillw.)  Grev....  162. 

Brodiaei  (Dillw.)  Grev    156. 

f.  Agardhii  Kjellm    156. 
f.  Ktitzingii  Kjellm    156. 

f.  Lyngbyei  Kjellm    156. 
a.  läxa  Kjellm    156. 

/?.  confluens  Kjellm    156. 
byssoides  (Good.  et  Woodw.) 

Grev   '....  162. 
elongata  (Huds.)  Harv    158. 

f.  Lyngbyei  J.  G.  Ag    158. 
fastigiata  (Eoth)  Grev    159. 
fibrillosa  (Dillw.)  Grev    157. 

nigrescens  (Huds.)  Harv    162. 
f.  pectinata  Ag    162. 
f.  protensa  J.  G.  Ag    163. 

/?.  gracilis  Kjellm    163. 
parasitica  (Huds.)  Grev    152. 
pulvinata  Gobi    153. 
Schtibelerii  Foslie     158. 

strida  Zeller    160. 

urceolata  (Lightf.)  Grev    153. 
f.  roseola  Ag.  (J.  G.  Ag.)...  153. 

urceolata  auct    160. 

violacea  Kleen    157. 

Porphyra  Ag    238. 

abyssicola  Kjellm    240. 
coccinea  Kleen    236. 

laciniata  (Lightf.)  Ag    238. 
f.  linearis  Kleen    236. 

f.  umbilicalis  L.  (Kleen)  ...  239. 

f.  vulgaris  Kleen    236. 
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Sid. 

Porphyra  miniata  auct    237,  240. 
umbilicata  Rupr    239. 

vulgaris  auct    237. 

vulgaris  Nyl.  et  Ssel    239. 
Porphyracefe  (Kiitz.)  Thur    236. 
Prasiola  (Ag.)  Lagerst    373. 

stipitata  Suhr    373. 
Ptilota  (Ag.)  J.  G.  Ag    217. 

elegans  Bonnem    217. 

pectinata  (Gunn.)  Kjellm    219. 
f.  integerrima  Rupr    219. 
f.  litoralis  Kjellm    219. 

pluniosa  (L.)  Ag    218. 
plumosa  Post.  et  Rupr    219. 

p.  asplenoides  Lyngb    219. 
var.  tenuissima  Schiibeler...  218. 

a.  typica  Gobi    218. 
serrata  auct    219,  220. 

Punctaria  Grev    323. 

plantaginea  (Roth)  Grev    323. 
f.  linearis  Foslie    323. 

Punctariacese  (Thur.)  Kjellm   :  322. 

Pylaiella  Bory    346. 

flexilis  Rupr    347. 
litoralis  (L.)  Kjellm    346. 

litoralis  Kjellm    348. 

nana  Kjellm    350. 
nordlandica  Rupr    347. 

pyrrhogon  Rupr    347. 
saxatilis  Rupr    347. 
varia  Kjellm    348. 

Ralfsia  Berk    308. 

deusta  (Ag.)  J.  G.  Ag    308. 

fatiscens  Gobi     317. 

spec.  Kjellm    317. 
verrucosa  (Aresch.)  J.  G.  Ag.  309. 

Rhizoclonium  Ktitz    380. 

litoreum  Zeller    382. 

pachydermum  Kjellm    380. 
f.  tenuis  Kjellm    381. 

rigidum  Gobi     380. 

riparium  (Roth)  Harv    381. 
Rhodochorton  Näg    231. 

intermedium  Kjellm    231. 

mesocarpum   (Carm.)  Kjellm.  234. 

f.  penicilliformis  Kjellm....  235. 

f.  rupicola  Kjellm    234. 

Rothii  (Turt.)  Näg    232. 

f.  globosa  Kjellm    232. 

sparsum  (Carm.)  Kjellm    234. 

spetsbergense  Kjellm    235. 

Sid. 

Rhodochorton   spinulosum  (Suhr) 

Kjellm    232. 
Rhodomela  (Ag.)  J.  G.  Ag    139. 

Cladostephus  J.  G.  Ag    142. 
dentata  auct    138. 

gracilis  Kleen    !    163. 
larix  (Turn.)  Ag    152. 

lycopodioides  (L.)  Ag    139. 
f.    cladostephus    J.    G.    Ag. 

(Kjellm.)    140. 
a.  densa  Kjellm    140. 

p.  distans  Kjellm    140. 
f.  flagellaris  Kjellm    141. 
f.  setacea  Kjellm    140. 
f.  tenuissima(Rupr.)Kjellm.  141. 

a.  prolifera  Kjellm    141. 

p.  glacialis  Kjellm    142. 
f.  typica  Kjellm    139. 

a.  compacta  Kjellm    139. 

p.  läxa  Kjellm    140. 

y.  tenera  Kjellm    140. 
subfusca  (Woodw.)  Ag    146. 

subfusca  auct    142. 
tenuissima  Kjellm    142. 

virgata  Kjellm    143. 
Rhodomelaceae  J.  G.  Ag    138. 

Rhodophyllis  Kiitz    185. 

dichotoma  (Lepech.)  Gobi    185. 

veprecula  auct    185. 
Rhodymenia  (Grev.)  J.  G.  Ag    188. 

Bwrii  auct    170. 

ciliata  Post.  et  Rupr    185. 
cristata  auct    186. 

interrupta  auct    209. 

jubata  Nyl.  et  Stel    185. 
mamillosa  Aresch    211. 

palmata  (L.)  Grev    188. 
f.  angustifolia  Kjellm    189. 

f.  prolifera  Kiitz    189. 

a.  purpurea  Kjellm    189. 
p.  pallida  Kjellm    189. 

f.    sarniensis   (Mert.)    Grev.  189. 

a.  latiuscula  Kjellm    189. 

p.  tenuissima  Turn    189. 

f.  typica  Kjellm    188. 
«.  nuda  Kjellm    188. 

p.  marginifera  Harv    188. 
pertusa  (Post.  et  Rupr.)  J.  G. 

Ag    192. 
Rhodymeniacea?  (Harv.)  J.  G.  Ag.  184. 
Rivularia  (Roth)  Thur    393. 
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Sid. 

Rivulariahemisph.9erica(L.)  Aresch.  393. 

microscopica  Dickie     394. 
Rivulariacese  Harv    393. 

Saccorhiza  dermatodea  auct.  279,  282. 

Sarcophyllis  (Kiitz.)  J.  G.  Ag    194. 
arctica  Kjellm    194. 

edulis  (Stackh.)  J.  G.  Ag    194. 

Scaphospora  Kjellm    264. 
arctica  Kjellm    264. 

Schizosiphon   scopulorum   Kjellm.  395. 

Schizymenia  edulis  auct    194. 

Scytosiphon  (Ag.)  Thur    320. 
attenuatus  Kjellm    321. 

compressus  y  Lindbl    372. 

compressus  /?  crispatus  Lyngb.  357. 
compressus      y       confervoides 

Sommerf    372. 

filum  J.  G.  Ag    305. 
foeniculaceus  auct    333. 

lomentarius  (Lyngb.)  J.  G.  Ag.  320. 

ramentacens  Lyngb    197. 

Scytosiphonese  Thur    319. 

Soliera  chordalis  Ashm    197,  203. 
Spermothamnion  Aresch    165. 

Turneri  (Mert.)  Aresch    165. 

Sphacelaria  (Lyngb.)  J.  G.  Ag.  ...  339. 
arctica  Harv    339. 

cirrhata  Croall    339. 

cirrhosa  (Roth)  Ag    339. 

cirrhosa  Post.  et  Rupr    339. 

heteronema  Post.  et  Rupr    339. 
olivacea  (Dillw.)  Ag    340. 

pennata  Lyngb    339. 
plumosa  auct    337. 

Sphacelariacese  J.  G.  Ag    336. 

Sphoerococcus   Brodicei   Schiibeler  207. 

ciliatus  p  fuscus  Lyngb    185. 

plicatus  Schrenk    210. 

Spirulina  Turp    396. 
tenuissima  Kiitz    396. 

Spongomorpha  Kiitz    373. 
arcta  (Dillw.)  Kiitz    374. 

lanosa  (Roth)  Kiitz    376. 

f.  uncialis  Fl.  Dan.  (Thur.)  376. 

spinescens  Kiitz    373. 

Spongiocarpese  Grev    164. 
Sporochnus  aculeatus  auct    ..  324. 

Squamariacese  (Zanard.)  Hauck.  ..  180. 

Stilophora  J.  G.  Ag    307. 

Sid. 
Stilophora  Lyngbyei  J.  G.  Ag    307. 

Stupocaulon  Kiitz    337. 
scoparium  (L.)  Kiitz    337. 

Thamnidium  intermedmm^]e\\m.  231. 

mesocarpum  Kleen    235. 

f.  penicilliformis  Kjellm.  ...  235. 
RotJiii  auct    232. 

sparsum  Kleen    234. 

sp>etsbergense  Kjellm    235. 
Thamniscus  Kjellm    234. 

Tilopteridese  Thur    264. 
Ulothrix  Kiitz    385. 

discifera  Kjellm    385. 

Sphacelarise    (Foslie)    Kjellm.  385. 
submarina  Kiitz    385. 

Ulva  (L.)  Wittr    360. 

Blyttii  Aresch    370. 

caprina  Gunn    189. 

compressa  auct    357. 

compressa  Wg    355. 

crassa  Kjellm   ■...  360. 
delicatula  auct    189. 

Enteromorpha  Gobi       357. 

filiformis  auct    200. 
fusca  J.  G.  Ag    370. 
intestinalis  auct    355. 

lactuca  L    361. 

lactuca  auct    363,  370. 

latissima  auct    361,  370. 
latissima  Kjellm    360. 
latissima  Martin    292. 
linza  auct    361. 

longissima  Gunn    287 . 
maxima  Gunn    287. 

micrococca  Gobi     359. 

miniata  Lyngb    237. 

palmata  Sommerf.     189. 

percursa  Sommerf    372. 

pruniformis  Gunn    242. 
rigida  Sommerf    370. 
sordida  Aresch    368. 

umbilicaris  auct    239. 

ft.  purpur ea  Wg    236. 
Ulvacese  (Ag.)  Wittr    353. 

Urospora  Aresch    386. 
mirabilis  Kleen      386. 

penicilliformis  (Roth)  Aresch.  386. 

Wormskioldia  sanguinea  Kleen...  184. 

Wrangeliaceae  (J.  G.  Ag.)  Hauck.  165.. 



Innehållsförteckning. 

Sid. Inledning    3. 
Norra  Ishafvets  begränsning  och  indelning     5. 
Vegetationens  allmänna  skaplynne     7. 
Antagliga  orsaker  till  egendomligheterna  i  Ishafsvegetationens  allmänna 

skaplynne       24. 
Öfversigt  af  Ishafsflorans  sammansättning    41 . 
Ishaf sflorans  utvecklingshistoria    58. 
Florområden  i  Ishafvet    77. 

De  arktiska  hafsalgernas  lefnadsförhåll anden       107. 
Ishafsflorans  arter  och  former    114. 

litteraturförteckning     397. 
Förklaring  af  figurerna       410. 
Register       422. 







>i 

-'.:j~ 

r 

3 
.00 

70 

> 

- 

po 

I 

u::: 
3 Flf¥ 

-:-;•;■ 

A,-  4- 



■&'*8&*^ 

N 

mm*, , 
ao 
CD 

X 

CD 

P-. 

to 

.^f 

03 





xped  -  .- 

m 

*   *  Il  to. 

■i  ■'■>:!  V 

lida  Kolthoff  delm.  auc Jen  Stal    Li1  Ai 

Lithothamnion  sonferum. 







Cl ö 

o 

:  4 

.-'i 

\ 

:".,#.. 

"VV^ 
M 

I 



(no- CD 

in 

OO 

H 
P 





. 

Gunilda  KoUhoff  delni.  au ■  i"i  .i ;i  ■  ■ 

Lifhofhammon  ölaciale. 







CD 
r: 

B. 

©få®©:© 

t-^
 

, — ^ o 

po 

CD 

CTO-> 

PO CD 

EL 
CD 

CT3 

ex. 

lo 

C" 

t~ < 

€5; 

•ea®»  VäS&"&&>(g0? 



#« 
tk 

< 

{so 

**-  r 

tö 

-3 





■ 

/^"-Tv 

(L 

% 

:  .    -  ' 

'C 

Guiulda  Kohhoff  dalin,  audor  di 

Lnhothamiiion  glaciale. 







t-1 

r'T. 

CD 

A'
 



. 

m  **m 
X — 





:p.'ij 

V 

'  m  i     di  ■ 

Litholhamiuon  mtermedmm 







^ i 

3 

po 

cd 
CD 

t-" 

CD 
CD 

CD  ^ 

<=^  PZ) 
^  CD 

CD 

CD <! 
CD 

cro^ n 



rMmc*>ni7>. 

(so 

CD 

X 

~a 

CD 

Q- 

< 

CD   • 

CD 

PV 

0> 

3- x *.> 

KS 

td 

Ca5 





irbeten,BcL 

Tat!    5 

iff  delii 

1-8  Litfi  :  MO  Lithc 

11-19  LithothammoTi  foecundum. 







K-J 

Cu 
s=: 
o 
c 

*-? 

, — h ,_, ^ 
O 

en 

pj 

- 

pj 

<! 

CD 

OO CD 
CD 

CO 

t-1 

CD 

r  - 
CD 
CD 

PO CD 

(1 

\ 



fr 

fi 

CD 

X 

CD 

P- 

03 

O" 

M 

i 

P3 





Mb 

i 

Uunilda  Kohlifii:   leta 

1-7  Litliothammon  flavescens.     8-12  Littiothamnion  corapactum. 







I 
P 

t*. 

PJ 

:• 

cp 

M 

O 

O 

4 

Vi 

G 

ä 

,. 
 : 
 < 

'-&",  > 

0303 « 
S.CU/( 

%2n 

A1 

|S5¥    R^tr- 9wi 

C^-C^nr^ÖO* 

G 

2 

rL_ > 







■&'9 

Rho&c: 







!
J
 

o 

CO 

» 
9QQ; 

o 

o 

03 

sO?Ö 

.' 



9? 

a> 

"I' 

P 

cr 

ro 

H- 

CD 

P 

bd 

p-< 

GO 

& 





.  .il  arbeten  Bd  3 













. .  »ibelen, Bcl3 

,:      /?     .  |  ?picaytenera. 3Ehodo 







o 

o 

CD 

P^ O 

■9 

o 

CD 

CO 

Cpo. CD 

Cj 

CO 
CD  , 

CD 

"M 

CO CD 

M 

ii 

! 
! 

"k? 







f.-: 

tbosa. 







^  a: 

1 J '^^y^ 

tti 

0 
CD 
Co 
C3 

o 

Cro, 

.■"■'"'i 

■i,     i    1 

; 



J^ 

:■**' 

^ 

Oo. 

^ 
s 

6^
 

bd 

^3 

imm ■hm 





y  m  *** 
t 







Q 

r- 

H 

fr 
<rj 

g 

pj 

o 

ro 

CO 

CO 

C   J 

l—Q 

1 — 1- 

O 

c~: 
H 

i — { 

CD 

H 00 

pj 

y 

i — ' 

L  p 

c  h 

fr 
P 
o e>3 CD pä  a 

c^fr 

■HH 



• 

bd 

ir         - .  • 





I 







**■** 



po 

CD 

P-. 

hr» 

CT1 

■: 

P 





- 

'     Ha! j? ar -cairamentaceumf. robusta.     3  Halopaccionramentace™if.sutsimplex. 









fr 

0X3^ 

o 

bd 

00 

Z^V.:::r 





.  ■    -         .,--;; 

i 

Lifn  W  ochiachter,  Stockholm 

1-3.  Sarcophylhs  arciica.    4-6  Kallymema  septemirionalis 

u  llalUou.uuiuiLiauicilia.UtfUlILl.SUDSimpleX 







oo 

£d 

3"
 o 

o 
cd 

o 
i — j 

o 

CD 
»"0 

3       &> 
CD  P> 

cd     <<; 

P^     *TZ5 

i— ;      o 
3       pj 

o 

o 
CD 

(TI 
CD 

pJ 

o 
, — h 

pj 
"CD" 
CD 

CD 
i — h 

CD 

PJ 

CD 

CD 

INO 

CD 

CD 

o      "-i     ̂  
^i         p         CD 
^      cj     n 

o 

cro- 
o 
ccy 
o 
c 
CD 

PJ 

o 
CO 

pj 

pj 

^  2  V 

f    >  i 

4 '-, 

«  NB 

r.vr 
äM( 



CO 

P-, 

'< 

CD 

fe# 

tx) 

w* KV...\ 

<-  ; 

CD 





-exped.vetenskapl  ai  b 
Tafl  15. 

1  Ptilota  pectinata  f.  inte  g  em  ma        2-5  Ptilota  pectmata  f.litoralis. 
6  Ptilota  pectmata  f.typica  7  Ceramium  rubrurn  f.squarrosa 

8  Rhodocho:  edium         9-13   Rhodochorton  Rothn  f.  ölobosa. 







en 

k 

°  i"  t &  bi 

CD  |zj 

o  i^i 
M  PJ 

m  f— '■ I— -i  GO 

w 

o  PJ 

CD  H 

O  |=> 

p:  É  J 
-3 

i--  O 

M  l— i P      CD ~Ö 
CD 

pd  Cl 



^ 

P^ 

bd 

^ 

Pl 

~x 

* 

1-3 





; 
■ 

I 







3 
pp 

C  : - 
3 

Li. 

i*j 
-> 
: 
c  > 

-9 

p^ 

Cft 

! — ' 

P3 

£ 

r+ 

-nJ 

CO 
CO 

c 

h£>- 

o 

p^ 

o"
 

CO 

CO 

o'
 o 

,  1  t 



5^ 

/ 
/ 

'.-' 

# 

^ 
^ 





Ve|a-expi  ■  m,Bd  3 

LithW.Schlachte:,Stc*h.oln 

ipioderms  amplissimum  4  Porphyra  abyssicola. 







OD 

O 

p- 

CD 

gl O     \z^ 

TEL.  co 
3  g 

en 
C  Q 

CD 

ö 

PJ 

g. 



<\ 

CD 

P-i 





Iffiö'ä 

  : 

m& 

■•-'-■"■''- 

,t 

I 
10  - 11  i 







er 







Vega-exped.vetenskap:  arbeten  B 

DumldaKoli 

1-2  Fucus.miclonensis.       3  tas  filiformis  f.  Gmelini. 







>: 

fe 

P> 

*•*_-     -C;v 

^ 



^: 

CD 

CD 
X 

^C3 

^ 

CO 

: 

-3 





Veéa-exped.veienskapl.arbeteri.Bd.3 
Tafl.20. 

Gunilda  Kolthoff  delni  auctor  di 

en.  StaU  Lit.  Ans 
Alana  dolichorliacbs. 







O 

i — i. O 

o 

o 

g"
 

C73 

y 

I 
o 

03 

•i 

g-
 



et 

CD 

CD 

§ 

% 

bd 

- 

•i 

U- 

iT 

H-3 





I  ed  vetenskap  arbe Tafl.  21 

Gunilda  Kolthoff  delin.,  auctor  direx 

Uentral-Tryckeriet,  Stockholn 

Al  aria  dolichorhachis. 







sps 

-  n- 

.pj
' 

o 

o 

o 

Ge 



\  ;#--;■ 

Cro-> 

<! 

§ 

Co 

isr" 

-d 

P> 

CD 

O) 

Ko 





Ve£a-exped  vetenskapl  arl 

f 

Gurulda  Kolthoff  delin,  auctor  direx. 

Alana  ololonga 







> 

CD "O 

W 



&.. 

jo, 

-B 

CD 

03 

bd oo 

-5 

^2 





Vega-exp  ■■ : 

«IM 

é  <-^: '       .; 

»uctor  direx. 

rlliptica 







^ 

I 



.        •  '■     :-f. 





-'milda  Kolthmr  de], 

Central-Tryctenet,  Stockholm 

Phyllana  lorea 







CO 

i3 

O er1  o 

po     5— b 

^o  pj 

^  B" 

■■-;    ■ 

p3'  oo 

< —    [  j 

po    — • 
i-  :_,  pJ 

2   "^ 

i — i    ̂  

^>    o 

Jf  en fem 

£=i     pj 

pj      O) 

pj 

P3 

o 

.3 

^^^B&SX
y 













^sa 



# 











i 

I — ^ 

P^> 

co 

I   ' 

CD 

oo 

fr 
CD 

\ 

É 
/Ä 

a&ä 

po 

t 

■3 

o 

•~. 

^ 

m 
m 



Jr 

CD 

i- 

P 

bd 

P-1 

C\j 

- ; 

■   » 

^3 

?o 





•   -  ■-  • 

- 







*Va 

h. 

'■'■ 

i <  Pi]  ;"'-•,-,,.._ en 
CD 

/>"; 
■ Äv  fife 

CO 

Co 

O"1 

Ö 

t^ 

> 

r- 

! 



< 

-,-:■■ 
•■•■    : 

% 

J  fiHfc 

\?' 

ro 

^>  % 

S3
 





f. 
■  k- 

i 
-ftj~- 

&. 

] 
g    fel »  C  ##(?' 

-10  Monostroma  saccodeum.  11-13  Monostroma  a      i 







CD 

£3 
CD 

CQ 

I   K- 

— i 

CD 

ca 
CD 

v 

> 

:  c  -^Vi :%  '"'l;.f""4 Ii 

*a 

%i 
VC 

- 

\'?;': 

tf % ■  #?  " 

^•< 

s- 

'
'
 

^ Vi 



CD 

PO 

p> 

CD 

CD 

P- 

< 

00 

tö 

; ; 

E3
 

DO 

CO 





- 

■  RolthoH    Ulm  au 

Tafl  29 

w 

fe» 

'Ifi^ 

fljft 

i 

/v 

£Mi* 

Wlf  • 

'-.Mi' 

Monostroma  angicava. 







MM 
w  T  m 

f 

$.*$  #  •   J
 

•q    r   i 

: CD 



OCK 

po 

CD 
X 

uo 

CD 

P- 

'< 

CD 

CD 

IP 

bd 

■s5; 

■ 

•-3 

P3 





Veé  i  exped.vetenskapl   i 
rafl.30 

#  »   • m 
m 

i 

Monosiroma  cjlindraceum. 







re 

O 

■■ 

CO 

o 

j-f, o * 

& r 
i o 

Oj 

CD » 

- 

\ 

' 

§Wyy 
^ — -~ 

§ 

^ '  \ 

•< 

//     ( 
\  \ 

5 . 

' § 

- 

N 



Ox* 

T 

pu 

po 

CD 

bo 

p-1 

C3 

I  i? 
1É 

ft 

p 

CO 





-  : 

- 

" 
s 

;.""  <„ 

^ v 
^ 

' 



145  5 














