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D,e flesta i föreliggande arbete med hänsyn till bladens inre organisation undersökta

växterna hafva af Doktor Hjalmar Möller insandats i botaniska trädgården i Buitenzorg.

Därjämte har något material erhållits från trakten kring_ Bombay, insamladt af Doktor

Th. Wulff, samt från Ceylon, hemfördt af D:r Svedelius; äfven några växter bland

de af afl. Baron Eggers till botaniska institutionen i Lund skänkta samlingarna från

Ecuador i Sydamerika hafva för samma ändamål blif vit begagnade. Då allt detta

material till största delen endast utgjorts af blad utan blommor eller frukter, har det

för författaren ej varit möjligt att i hvarje fall konstatera bestämningens riktighet.

Dock bör ej så stor vikt tillmätas denna omständighet, då uppgiften varit att

utforska de egendomligheter, som till äfventyrs kunna förefinnas i bladens organisation

hos tropiska växter, och således ej varit af systematisk, utan biologisk natur. För-

fattaren har ansett det nödigt att förutskicka denna reservation beträffande nomen-

klaturen, som hufvudsakligen är den i Index Kewensis använda. Tillika må anmärkas,

att i denna afhandling intagits en och annan, strängt taget, ej tropisk växt, som varit

odlad i botaniska trädgården i Buitenzorg och således kan lefva i ett tropiskt klimat.

Tillika måste författaren beklaga, att det ej varit honom möjligt att vinna kän-

nedom om beskaffenheten af de olika yttre förhållanden, under hvilka här afhandlade

växter ursprungligen lefvat. De hafva visserligen odlats i samma trädgård, men med

den stora akkomodationsförmåga, som i allmänhet utmärker växterna, är det inga-

lunda osannolikt, att många växter, som ursprungligen utvecklats under andra yttre

förhållanden och blifvit tillpassade för dem, kunna lefva under andra betingelser, utan

att undergå någon väsentligare förändring, i synnerhet om de, såsom här varit fallet,

odlats i trädgård och således ej varit utsatta för någon konkurrens med andra för förhål-

landena bättre tillpassade växter. Och i den artbeskrifvande litteraturen, som be-

handlar den extraeuropeiska floran, saknas, dess värre, så godt som hvarje uppgift

rörande naturbeskaffenheten af de lokaler, på hvilka de olika växtarterna förekomma,

eller äro åtminstone sådana uppgifter högst ofullständiga. Af denna orsak har det

— blifvit nödvändigt att här hufvudsakligen inskränka sig till redogörelsen för de rent

S anatomiska förhållandena i bladen.
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I själfva verket är vår kännedom om bladens anatomi ännu mycket ofullstän-

digare än man i allmänhet tyckes föreställa sig. Visserligen saknas i den botaniska

litteraturen ingalunda arbeten, i hvilka bladbyggnaden hos enstaka växter eller växt-

grupper behandlats, men äfven i sådana arbeten finnes knappast någon mera full-

ständig undersökning öfver bladets inre organisation. Man har nämligen hufvudsak-

ligast haft uppmärksamheten riktad på sådana strukturförhållanden, som man trott

hafva någon betydelse i systematiskt afseende, under det mesophyllet blifvit knapp-

händigt behandladt. Till en väsentlig del torde detta hafva berott på ofullständig-

heten i själfva undersökningsmetoden, i så afseende nämligen att man så godt som
uteslutande betjänat sig af tvärsnitt, hvilka ej läriina någon mera fullständig föreställ-

ning om bladens, i synnerhet svampparenchymets, organisation. Knappast någon annan

författare än P. Haberlandt har på ett någorlunda uttömmande sätt behandlat

bladets anatomi med hänsyn till mesophyllets byggnad, ehuru han hufvudsakligen

uppmärksammat sådana förhållanden, som kunde tänkas hafva till uppgift att för-

stärka bladens assimilationsenergi eller hastigt bortföra assimilationsprodukterna till

ledningsväfnaderna. Men äfven i denne författares arbeten har afseende så godt som
uteslutande fästs på mesophyllets struktur, sådan den ter sig på tvärsnitt.

Vid de undersökningar, författaren anställt, hafva alltid mycket tunna, med
mikrotom förfärdigade tvärsnitt användts, under det ytsnitten merändels och af lätt

insedda skäl skurits för fri hand. Men då fullt tillfredsställande preparat knappast kunna
erhållas vid användning af mikrotom, så snart tunnväggiga och tjockväggiga, förvedade

element förekomma i större mängd blandade med hvarandra, hafva för fri hand skurna

tvärsnitt fått supplera eller någon gång ersätta mikrotompreparaten. För att åskådlig-

göra förhållandet angående såväl bladens tjocklek som den relativa storleken af cel-

lerna och de särskilda väfnadernas relativa mäktighet hafva samtliga afbildningar, då
ej annorlunda uppgifvits, utförts i samma förstoring och med användning af camera.

Däremot afse uppgifterna om bladens storlek och cellernas större eller mindre tjock-

väggighet endast det relativa förhållandet emellan de olika arterna.

Tropiska växters blad.

Det öfvervägande antalet af de här behandlade tropiska växterna utmärka sig

genom dorsiventrala blad, hvilka emellertid med afseende på svampparenchymets or-

ganisation förete en oväntad formrikedom, som tydligast framträder, när denna väfnad

undersökes på ytsnitt. Ehuru, såsom naturligt är, de olika formerna ej äro skarpt

begränsade, är dock olikheten emellan de typiska formerna så betydande, att man
kan anse sig berättigad att på grund af dessa olikheter urskilja flera typer af dorsi-

ventrala blad.

Mest egendomlig framträder den form af svampparenchym, som här benämnes

den hyflika och som hos några Artocarpus-arter är mycket utpräglad (Taf. X, fig.

1, IX, 6). Cellerna i denna väfnad äro länga, trådsmala och ofta förgrenade samt

anordnade i trådsmala rader, som i följd af cellernas förgrening äfven blifva greniga.

En sådan väfnad är i hög grad lakunös, så att det förefaller, som om celltrådarne
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voro utspända öfver luftrummen, hvilka begränsas af de mycket talrika genomgående

kärlknippena. I denna väfnad kunna sålunda de i tvärsnitt runda cellerna vara

sträckta i olika riktningar. Närmast denna väfnad kommer det håglika svampparen-

chymet, hvars celler likaledes äro i tvärsnitt runda, men sedda från ytan tämligen

långa och smala, vanligen något krökta och ej sällan mot ändarne grenade i en eller

tvänne korta och breda grenar (Taf. I, fig. 4, 6, 8, 9, II, 1, VI, 5, 6). Cellerna äro nät-

likt anordnade kring de ofta stora, rundade luftrummen, som, när maskorna i många
cell-lag ligga midt öfver hvarandra, komma att på tvärsnitt genom bladskifvan fram-

träda som höga luftkamrar. Då ett sådant svampparenchym är mycket mäktigt,

blifva cellerna i de öfversta, liksom i ett eller annat af de understa lagen kortare och

bredare, mer eller mindre rundade samt mindre utbuktade än cellerna i de mellersta

lagen, i hvilka de minsta kärlknippena förekomma. I det skiflika svampparenchymet

(Taf. V, fig. 5, 6, 7, 8, XXII, 8) äro cellerna, sedda från ytan, kortare och bredare

samt på ytsnitt försedda med utbuktningar, som äfven utgå från cellens bredare sidor

och äro skarpare begränsade mot den centrala delen af cellen. Det intercellulära

systemet är i denna väfnad i följd af cellernas ansenligare storlek ej så starkt ut-

veckladt som i det båglika svampparenchymet, ehuru äfven i den luftkamrar kunna
bildas. En hos endast en växt anträffad form af svampparenchym är det taggiga

(Taf. XXIII, fig. 11, 16), hvars celler äro i likhet med det skiflikas på såväl tvär- som
ytsnitt korta och breda samt försedda med från alla sidor utgående korta, nästan

tagglika utskott, som likaledes äro skarpt begränsade mot cellens centrala kropp. En
annan form utgör återigen det kantiga, svampparenchymet (Taf. XXIV, fig. 5, 6, 7),

hvars celler sakna egentliga utskott, menhafva, sedda från ytan, en mer eller mindre kantig

omkrets. I såväl detta som det taggiga svampparenchymet finnes ingen regelbunden

anordning af luftrummen, utan cellerna kunna än till ett större antal ligga tätt intill

hvarandra, endast åtskilda genom smärre mellanrum, än vara åtskilda genom stora,

till omkretsen oregelbundna lakuner. Det kantiga svampparenchymet bildar en öfver-

gång till det rundcelliga (Taf. II. fig. 6, 7, 8), hvars celler, när denna väfnad är fullt

typisk, sakna alla utbuktningar och äro på såväl tvär- som ytsnitt runda eller rundadt

aflånga; endast i de mellersta lagen, i hvilka de minsta kärlknippena utbreda sig, få

cellerna en mera oregelbunden omkrets. Det är emellertid mera sällsynt, att cellerna

äro alldeles runda i denna väfnad, till hvilken äfven hänförts sådant svamppa-

renchym, hvars celler mer eller mindre afvika från denna typ, när de sakna tydliga

utbuktningar. Det intercellulära systemet kan än vara reduceradt till smärre intersti-

tier än utgöras af större lakuner, som begränsas af en enkel krans af celler, som utan

utbuktningar gränsa intill hvarandra. Ej sällan förekomma kombinationer mellan det

rundcelliga och båglika eller skiflika svampparenchymet, och blad med så beskaffadt

svampparenchym hafva upptagits som en särskild typ.

Såsom redan anförts, gifves det talrika öfvergångar emellan dessa olika former

af svampparenchym. Så förmedlas öfvergången emellan det hyflika och det båglika

svampparenchymet af de båda här beskrifna Dillenia-arterna. I bladen af D. aurea

är visserligen denna väfnad mera hyflik, ehuru dess celler till och med i de mellersta

lagen på ytsnitt (Taf. XXV, fig. 2) bilda ett ganska regelbundet nätverk, men hos



6 ARESCHOUG, UNDERSÖKNINGAR OFVER VÄXTERNAS BLADBYGGNAD.

D. indica (Taf. XXV, fig. 3, 10, 11) kan denna väfnad till och med betecknas såsom

bärlik. Emellan det skiflika och det båglika svampparenchymet finnas likaledes tal-

rika mellanformer, som på lika goda grunder kunna hänföras till den ena som

den andra typen. Det taggiga och ännu mer det kantiga svampparenchymet bildar

en öfvergång till det rundcelliga, som återigen med afseende på cellernas form närmar

sig än det skiflika än det båglika svampparenchymet.

De hittills kända anatomiska bladtyperna äro följande:

A. Heterogena blad, hvilkas mesophyll är differentieradt i palissad- och svamppar-

enchym.

a. Dorsiventrala blad.

I. Dorsiventrala blad med hyflikt svampparenchym. Till denna typ höra:

Artocarpus integrifolia, A. incisa, Litsea Noronhse, L. minuta, Dillenia

aurea och D. indica, Combretum decandrum.

II. Dorsiventrala blad med båglikt svampparenchym. Till denna typ höra:

Garcinia Mangostana, G. cochinchinensis, Pericaiupylus sp., Trelotra ja-

ponica, Aleurites sp., Banisteria Gardneriana, Alstonia sericea, Bridelia

tomentosa, Agyneia multiflora, Chilocarpus atroviridis, Carica Papaya,

Thea sinensis, Hernandia peltata, Baccaurea racemosa, Myristica fragrans,

Bassia longifolia, Erythroxylum Coca, Drimyspermum revol u tum, Maca-

damia ternifolia, Dipterocarpus exilis, Suregada sp., Tristania Hillii, Tri-

stellateia sp., Sandoricum indicum, Musssenda cylindrocarpa, Memecylon

edule?, Lansium domesticum, Jatropha Loeflingii, Garcinia xanthochy-

mus, Eugenia caryophyllacea, Clusia sp., Iresine elatior, Elateriospermum

Tapos, Dipterocarpus trinervis, Mesua ferrea, Cinnamomum zeylanicum.

Bland Mangroveväxterna (Areschoug, II) höra till denna typ: Rhizophora

mucronata, R. Mangle, R. eonjugata, Bruguiera gymnorhiza, B. eriopetala,

B. caryophylloides, Ceriops Candolleana, Carapa obovata, Acanthus ilici-

folius, Scolopea sp. (på öfvergång till rundcelligt), Anona palustris, Ex-

coecaria Agallocha.

III. D. blad med skiflikt svampparenchym. Sådana blad förekomma hos

Adenanthera pavonina, Napoleona Heudelotii, Dalechampia Roezliana,

Acalypha sp., Cynometra cauliflora, Spermacoce lsevis, Sapium Lauro-

cerasus, Derris seandens, Dicellostyles axillaris, Colubrina asiatica, Helicia

sp., Melastoma polyanthum, Galphimia glauca, Coussapoa villosa, Morinda

citrifolia, Randia maculata. Fernelia obovata och bland Mangrove Scy-

phiphora caryophyllacea (på öfvergång till det kantiga).

IV. D. blad med taggigt svampparenchym. Hit hör endast Brownea capitella.

V. D. blad med kantigt svampparenchym. Hit höra Buettneria angulata,

B. anatomica, Thespesia popalnea, Dombeya viburniflora samt bland

Mamgrove Aegiceras majus och Avicennia nitida (på öfvergång till det

skiflika).



KTJNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 39. N:0 2. 7

VI. D. blad med rundcelligt svampparenchym. Hit höra Nephelium muta-

bile, Copaifera Langsdorfii, Litsea rubra, Dentella repens, Desmanthus sp.,

Combretum sp., Mangifera indica, Alchornea sp., Sterculia Blumei, Mi-

sehodon zeylanicus, Sageretia oppositifolia, Theobroma Cacao, Rubus

elongatus, Nephelium lappaceum, Pterocarpus salignus, Derris thyrsiflora,

Machilus Thunbergii, Hevea brasiliensis, Helicteres spicata, Dolichos sp.,

Ixora reginse, Hypericum coriaceum, Elseodendron glaucum, Olax im-

bricata, Hippocratea ovalifolia, Cryptocarpus pyriformis och bland Man-

grove Tristellateia australasiaca samt Herpestis Monnieria.

VII. Mellanformer mellan dorsiventrala blad med på en gång rundcelligt och

båg- eller skiflikt svampparenchym. Hit höra Actinodaphne scleroptera?,

Cinchona caloptera, Cryptocarya ferrea, Cr. sp., Ochna squarrosa, Coffea

liberica, Salacia reticulata, Jatropha multifida, Terminalia Chebula, Tre-

wia sp. ?, Cyclostemon sp., Cipadessa fruticosa, Alchornea ilicifolia,

Inocarpus edulis, Taraktogenes bandogama, Tetracera Assa, Chrysophyl-

lum Cainito, Aglaia odorata, Randia densiflora, Glochidion Arnottianum,

Saurauja sp., Sandoricum borneense, Salacia Roxburghii, Pentadesma bu-

tyracea, Pisonia aculeata, Myrmecodia echinata, Saracha indica, Ma-

stixia pentandra, Vatica moluccana, Amherstia nobilis, Ancistrocladus

Vahlii.

b. Isolaterala blad. Fullt typiska sådana blad saknas bland de här afhandlade

växterna. Sådana blad hafva bland Mangrove Kandelia Rheedii, Conocarpus

erecta, Laguncularia racemosa, Pemphis acidula, Lumnitzeria racemosa, L.

coccinea, Sonneratia lanceolata och S. caseolaris.

c. Centriska blad saknas hos de här beskrifna växterna. Sådana äro t. ex. de trinda

bladen af Crassulaceer, Chenopodiaceer och Proteaceer.

B. Homogena blad, hvilkas mesophyll är likformigt.

a. VIII. Dorsala blad, som hafva ett palissadlikt mesophyll. Till denna typ höra

Psidium Guajava, Connarus gibbosus, Antiaris toxicaria, Artocarpus

Frestessii?, Quisqualis indica, Ryparosa csesia, Pterospermum diversifo-

lium, Pt. Heyneanum, Lawsonia alba, Syzygium sp., Brownea Arhiza,

Doona zeylanica, Ficus religiösa, Scsevola Lobelia.

IX. Mellanformer emellan dorsiventrala och dorsala blad. Hit höra Lafoensia

Vandelliana, Hopea fagifolia, Anacardium occidentale, Bauhinia elongata,

Anona muricata, Artabotrys Blumei, Eugenia caryophylloides, Celastrus

scandens, Theophrasta sp.?, Canarium Cumingii, Grewia sp., Pterospermum

Blumeanum, Dryobalanops aromatica, Doona odorata, D. javanica, D.

macrophylla, Shorea brevipctiolaris, Humboldtia laurifolia.

b. X. Ventrala blad, hvilkas mesophyll är förvandladt i svampparenchym.

Hit höra Vernonia elaeagnifolia, FagraBa obovata, Goniothalamus costu-
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latus, Hydnophytum formicarum, Croton cornutus, Daphnihyllum ban-

canum, Ardisia hnmilis.

XI. Mellanformer mellan dorsiventrala och ventrala blad. Hit höra Arthro-

phyllum diversifolium, Codiseum sp., Jaccprinia sp., Brexia madagasca-

riensis, Cyathocalyx zeylanicus, Zanonia macrocarpa, Flacourtia mon-

tana.

Centriska blad. Till denna typ höra barren af Pinus-arterna.



I. Dorsiventrala blad med hyflikt svampparenchym.

Artocarpus integrifolia L.

(Taf. IX, figg. 2—10, Taf. X, figg. 1— '2.)

Blad tämligen stora, tjocka, läderartade och nätådriga.

Epidermis utan klyföppningar på öfre sidan; dess celler på båda ytorna i tvär-

snitt låga, rektangulära, X, 1, med tjock yttervägg, sedda från ytan, IX, 2, 7, täm-

ligen stora och ai' ungefär samma storlek på båda sidorna, med i följd af de mer
eller mindre buktade, tjocka mellanväggarne vanligen ej fullt regelbunden omkrets

och på båda bladytorna försedda med korta, tjocka cystolithhår, IX, 2 (Richter 1

),

jämte sköldformiga trichom, IX, 7, hvilka bägge äro på den undre ytan förlagda till

nerverna. I synnerhet i undre epidermis uppträda kristallkonkretioner i smärre runda

celler, likaledes på nerverna. Klyföppningar tämligen glesa, med aflångt oval omkrets,

IX, 7. Slutcellerna små, något höjda öfver angränsande epidermisceller, tämligen

tjockväggiga, med något snedställd, aflång hålighet och tjocka, något krökta ytter-

lister, utan innanlister, IX, 9.

Palissadparenchymet, X, 1, upptager nära 7., af hela mesophyliets höjd och ut-

göres af tvänne cellrader, af hvilka den öfre är mycket högre än den undre. Cellerna

i den förra äro tätt förenade, cylindriska, höga och smala, ungefär 6—7 gånger högre

än breda, i tvärsnitt kantiga, IX, 3, och så små, att hvarje öfre epidermiscell kan

täcka 16—30 sådana celler. Palissadcellerna i den undre raden afsmalna inåt, äro

åtskilda genom luftrum och hafva ofta i tvärsnitt en aflång omkrets, IX, 4. Hela

palissadparenchymet utmärker sig genom sina små och tunnväggiga celler.

Svampparenchymet och kärlknippena. Richter (a. st.) har meddelat en ganska

naturtrogen afbildning (Taf. III, fig. 9) af ett bladtvärsnitt af en till detta släkte

hörande art, A. communis Först. (= A. incisa), hvars blad med hänsyn till sin inre

byggnad nära öfverensstämma med dem af här ifrågavarande art. Detta oaktadt

1 A. Richter. Vergl. anat. Untersuchungen uber Antiaris und Artocarpus, i Math. und Naturw. Be-

riclite ans Ungarn, 1896. Författaren redogör äfven för några andra, mindre anmärkningsvärda trichombild-

niugar hos ifrågavarande släkte.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 39. N:o 2. 2
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tyckes det helt och hållet hafva undgått hans uppmärksamhet, att svampparenchymet

har en högst ovanlig byggnad. Han säger nämligen endast om detsamma (pag. 141),

att det har stora intercellularrum jämte stora, runda sekretceller, utan att ingå i redo-

görelse för svampparenchymcellernas så ovanliga form och anordning. Denna senare

står i närmaste samband med kärlknippenas förgreningsförhållanden, som därför först

torde förtjäna uppmärksammas. Jämte de gröfre, öfver den undre ytan starkt upp-

höjda nerverna finnas mellan dessa mindre, likaledes öfver denna yta höjda nerver,

IX, 10, som bilda ett nätverk, så att hela undre ytan mellan de gröfre nerverna är

delad i rutor, som livar för sig begränsas af en upphöjd kant, som bildas af de

mindre, men något upphöjda nerverna. Dessa rutor iakttagas lätt med tillhjälp af

en lupp. Mellan dessa mindre nerver uppträda större och mindre kärlknippen, IX, 10,

som ej äro höjda öfver undre ytan och af hvilka de största äro genomgående, IX, 8,

men de mindre, som ligga omedelbart under palissadparenchymet, mer och mer af-

lägsna sig från den undre ytan, sä att de minsta till några få trakeala element re-

ducerade kärlknippena befinna sig mellan undre raden af palissadparenchymet och

svampparenchymet och dess kärl sluta sig omedelbart till cellerna i denna rad, X, 2.

Alla kärlknippena åtföljas af talrika, cylindriska och i rader anordnade samt med ett

brunt innehåll fyllda celler, IX, 5, 8, X, 2. De genomgående kärlknippena, som

emellertid icke omedelbart gränsa intill öfverhuclen i båda bladytorna, utan äro skilda

frän denna genom ett till mekanisk väfnad förvandladt mesophyll, bilda likaledes ett

nätverk, i följd hvaraf de större, förut omnämnda rutorna blifva utfyllda af smärre rutor,

hvilka begränsas af de genomgående kärlknippena, IX, 5. Hvarje sådant af genom-

gående kärlknippen begränsadt rum, som upptill sträcker sig till undre raden af pa-

lissadväfnaden och nedåt begränsas af undre epidermis, kan uppfattas som en enda

stor lufthåla, som i alla riktningar genomkorsas af svampparenchymets smala, tråd-

Hka, enkla eller greniga, i rader anordnade celler, hvilka, utgående från lufthålans

väggar, sträcka sig än i horisontal, än i vertikal riktning och än lägga sig intill

hvarandra, än åter åtskiljas, X, 1. På tunna ytsnitt, IX, 5, ser man därför endast

isolerade, på olika sätt genomskurna celler. Endast omedelbart intill undre epidermis

ordna sig cellerna till ett mera regelbundet nätverk. Stundom finner man korta, i

luftrummet blindt ändande grenar utgå från cellerna i denna hyfliknande väfnad.

Det synnerligen lösa sammanhanget mellan svampparenchymets späda, tunn-

väggiga celler, som utmärker bladen af denna växt, gör utan tvifvel särskilda inre

anordningar behöfliga för att skydda bladen mot de våldsamma stormar och slagregn,

som i allmänhet utmärka det tropiska klimatet och föranleda slitningar och sträck-

ningar i bladets inre massa. Olägenheterna häraf förebyggas dels af öfverhudens

tjocka väggar och de mycket smala palissadcellerna, hvarigenom mycket talrika, mot
öfverhuden vertikala mellanväggar komma att stödja denna, dels genom det utom-

ordentligt rikliga system af genomgående kärlknippen, som inom små områden af

mesophyllet begränsa de mekaniska verkningarna och sålunda äfven förminska dessa.

Att de största af de icke genomgående kärlknippena i mesophyllrutorna väl sträcka

sig ned till undre epidermis, men uppåt endast till palissadväfnadens undre gräns,

tyckes utgöra ett stöd för denna uppfattning, enär svampparenchymet hos denna
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växt utan tvifvel är den väfnad, som i omförmälda hänseende bäst torde vara i behof

af skydd.

Artocarpus incisa L. fil. öfverensstämmer i de flesta afseenden med denna växt,

frän hvilken den med hänsyn till bladbyggnaden, såsom Richter (a. st. pag. 141)

redan påvisat, skiljer sig genom sekretceller i svampparenchymet. Däremot saknar

den de med ett brunt innehåll fyllda celler, som åtfölja kärlknippena hos föreg. art,

hvarjämte palissadparenchymet utgöres af endast en cellrad.

Litsea Noronhw Blume.

Blad, stora, tämligen smala, men långa, tjocka och läderartade.

Epidermis storcellig, utan klyföppningar på öfre ytan, hvars epidermisceller hafva

en tjock, pä ytan atrimmig yttervägg och på tvärsnitt äro rektangulära och i allmänhet

dubbelt så höga och något bredare än de undre epidermiscellerna, på ytsnitt i följd

af de tjocka, något buktade mellanväggarne till omkretsen, som är något större än de

undres, oregelbundna. Undre epidermiscellerna med tunnare och på ytan slät ytter-

vägg och nästan raka mellanväggar, så att cellerna, sedda från ytan, äro mer eller

mindre polygonala. Det är förenadt med stora svårigheter att. erhålla en säker kän-

nedom om klyföppningarnes byggnad. Sedda från ytan äro de glesa, mycket breda i

förhållande till längden, fyllda med ett brunt innehåll. De celler, som tyckas vara

slutcellerna, äro i tvärsnitt mycket stora såväl till höjd som bredd, liggande i jämn-

höjd med epidermis, lägst bakåt mot tillgränsande epidermiscell och därifrån små-

ningom blifvande högre mot springan, där de äro högst och utdragna i hvar sitt horn-

lika, öfver ytan af epidermis höjda och ytterlister liknande utskott, bredast inåt och

med rak (ej hvälfd) innanvägg. Men dessa tyckas vara biceller, vid hvilkas bas de

små, upprätta, smala, uppåt tillspetsade slutcellerna hafva sin plats. Undre epidermis

förstärkt med ett tunnväggigt och något mer storcelligt hypoderma.

Palissadparenchymet mellan de större, tvärsnittets hela höjd upptagande kärl-

knippena utgör ungefär Vi— \'r, af hela mesophyllets höjd och bildar en enkel rad af

tunnväggiga, höga och smala, uppåt vidgade och där tätt hopstående, men nedåt al-

smalnande, i tvärsnitt runda och af mellanrum åtskilda celler, hvilkas undre, ofta

åtskilda ändar skjuta fritt in i luftkamrarne och hvilkas höjd är ungefär 8— 10 gånger

större än deras största bredd. På ytsnitt genom öfre delen af palissadväfnåden stå

cellerna tätt tillsammans, äro polygonala eller fyrkantiga, och så stora, att hvarje öfre

epidermiscell endast förmår täcka 3— 4 palissadceller. I denna väfnad förekomma
sekretceller, som äro af samma höjd som palissadcellerna, men betydligt vidare, och

sannolikt äro oljeceller, men ej slemceller, hvilka enligt Blenk (a. st. pag. 364) före-

komma hos andra arter af samma släkte.

Svampparenchymet är utomordentligt lakunöst och erinrar i hög grad om samma
väfnad i bladen af Artocarpus integrifolia L. Hvart och ett mellanrum emellan

de genomgående kärlknippena förefaller nämligen på tunna tvärsnitt som ett enda

luftrum, i hvilket endast enstaka celler eller cellfragment förefinnas. På något tjoc-

kare snitt finner man emellertid, att dessa kaviteter genomkorsas i alla riktningar af
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trådsmala, ogrenade eller greniga cellrader, hvilkas celler äro långa, vanligen smala,

enkla eller greniga och ansluta sig dels till hypodermats celler i nndre bladytan,

dels till kärlknippena och palissadväfnaden. Finnas smärre kärlknippen eller oljeceller

i dessa mellanrum, så ansluta sig celltrådarne äfven till dessa. Under palissadparen-

chymet bilda cellerna en mera sammanhängande, men dock ofta afbruten rad af något

rundade eller i vertikal eller horisontal riktning sträckta celler, mellan hvilka oljeceller

ganska talrikt förefinnas. En eller flera palissadceller ansluta sig med sina undre ändar

till hvarje cell i denna rad. I synnerhet på de ställen, där flera celltrådar stöta till-

sammans, liksom äfven i närheten af de gröfre kärlknippena, kunna cellerna i denna

väfnad blifva mer utvidgade.

Kärlknippena äro till större delen genomgående och bilda ett rikt förgrenadt

anastomoserande system, hvarigenom mesophyllet kommer att blifva afdeladt i små

rutor, som inramas af kärlknippen. De största i de sekundära nerverna inneslutna

strängarna omgifvas af ett tnnnt lag hårdbastceller. De minsta bland de genomgående

kärlknippena stödja sig mot öfre epidermis, skilda från denna endast genom en

enkel rad af tjockväggiga, långsträckta celler, men äro genom en grupp tämligen stora,

långsträckta, men tämligen tunnväggiga, mekaniska grundväfnadsceller skilda från den

undre epidermis. De minsta, endast af kärl bestående strängarne befinna sig ungefär

i midten af tvärsnittet och omgifvas af svampparenchym. De större kärlknippena

omgifvas af celler, som innehålla talrika små enkla kristaller, men kristallkonkretioner

tyckas helt och hållet saknas (Hobein, a. st. pag. 74).

Litsea minuta Reinw. med likaledes stora blad öfverensstämmer med föreg.

art med hänsyn till svampparenchymets byggnad, endast med den skillnad, att cellerna

i denna väfnad ej äro så långa och smala, utan mer rundade. Hos denna art är klyf-

öppningarnes byggnad lätt att se. Slutcellerna äro i tvärsnitt ovala, upprätta, om-

slutna af bicellerna, som höja sig upp öfver dem, lämnande emellan sig en trång kanal,

som leder till klvföppningens ingång. Bicellerna sträcka sig äfven långt inunder slut-

cellerna och omsluta till någon del äfven dessas undre ändar. Själfva slutcellerna äro

upptill afsmalnande och utdragna i hvar sin lilla spets, utgörande de båda ytter-

listerna, som ligga tätt intill bicellernas insida. Innanlister mycket korta, rakt framåt-

riktade.

Dillenia aurea Sm.

(Taf. XXIV, fi«g. (i 14. Taf. XXV. figg. 1. 2)

Blad stora och tämligen tjocka, med på undre ytan skarpt framträdande såväl

medelnerv som sekundära nerver.

Epidermis tämligen storcellig, utan klyföppningar på öfre sidan, med föga tjock,

smäknottrig yttervägg, XXIV, 9; dess celler i tvärsnitt rektangulära, sedda från ytan

oregelbundet polygonala på öfre sidan, XXIV, 10, och därstädes försedda med tjockare

mellanväggar, på den undre med buktade mellanväggar, XXIV, 14. På båda ytorna

finnas insänkta i epidermis rester af trichom, i form af tjockväggiga, utåt öppna celler

och dessutom på undre ytan i kaviteter insänkta, små, klotrunda och kortskaftade
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glandier, som erinra om dem hos Laguncularia racemosa Gaartn. (F. Areschoug,
II, s. 64), ehuru såväl kärlknippen som epitel saknas nnder den förras glandier.

De äro fyllda med ett grumligt innehåll, hvarigenom deras inre byggnad helt och

hållet döljes
1

. De föga talrika klyföppningarne, sedda från ytan, XXIV, 14, stora,

bredt ovala, utan biceller: deras slutceller stående i jämnhöjd med epidermis, upprätta,

i tvärsnitt rundade, tunnväggiga och med stor, rundad hålighet, försedda med korta,

något uppåt och framåt riktade ytterlister och mycket små, framåt riktade innanlister.

Palissadparenchymet skarpt begränsadt mot svampväfnaden, XXIV, 9, uppta-

gande '/
3 eller nära 'A af mesophyllets höjd och bestående af tvänne rader tätt hop-

stående, höga, tämligen smala, ej regelbundet cylindriska och merendels septerade, i

tvärsnitt, XXIV, 11, runda celler, af hvilka de i den öfre raden äro något högre än

i den undre. Hvarje öfre epidermiscell täcker 3— 4 sådana celler. Mellan palissad-

cellerna i båda raderna finnas enstaka, på tvärsnitt genom bladet ovala, upprätt stå-

ende celler, som föra raphider, XXIV, 9, jämte ett grumligt innehåll.

Svampparenchymel är i hög grad lakunöst och företer på tunna mikrotomsnitt

en egendomlig anblick, i det hvarje mellanrum emellan tvänne genomgående kärl-

knippen förefaller som ett tomrum, i hvilket enstaka, i olika riktningar sig sträckande,

smala celler eller cellrader uppträda. Först på tjockare tvärsnitt eller ännu bättre på
ytsnitt får man en riktig föreställning om denna väfnads egendomliga struktur, hvarvid

man finner, att cellerna äro långa, trådlika, utgrenade i långa trådsmala grenar och

bilda nätverk med stora maskor. Redan i denna väfnads öfversta lag, XXV, 1, äro

nätverken stormaskiga och själfva cellerna hafva sin typiska form, hvilket allt är ännu
mer förhållandet med de mellersta lagen, XXV, 2. I det näst understa, XXIV, 12,

liksom i det understa laget, XXIV, 13, äro cellerna kortare och bredare och mellan-

rummen mindre. Innehållet i mesophyllets celler är brunaktigt, förmodligen föranledt

af garfsyra.

Kärlknippena. De flesta äro genomgående och bilda ett smämaskigt nätverk.

De minsta gränsa med sin strängslida intill palissadväfnaden. Det är emellertid ett

anmärkningsvärde förhållande, att dylika små kärlknippen äfven finnas nära den undre

bladytan, hvilket sannolikt står i samband med det stora antalet kärlknippen i

medelnerven.

Dillonia indica L.

(Taf. XXV, figg. 3—13.)

Blad stora, tunna, men fasta, på undre sidan upphöjdt nätåclriga och försedda

med höga, skarpryggade sekundära nerver och likadan medelnerv.

Epidermis på öfre sidan, som saknar klyföppningar, storcellig och försedd med
en tämligen tunn yttervägg, fig. 3; dess celler på tvärsnitt rektangulära, sedda från

ytan, fig. 7, stora, med tämligen tjocka, undulerade mellanväggar. Merendels för-

stärkes öfre epidermis af ett tunnväggigt hypoderma, fig. 3, hvars celler i tvärsnitt

1 Förekomsten af glandier lios denna växt är anmärkningsvärd, enär saknaden af sådana organ ansetts
vara en för alla Dilleniaceer gemensam karaktär (Solereder I, a. st. pag. 23 och 26).
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äro nästan rektangulära och föga mindre än epidermiscellerna, men på ytsnitt, fig. 8,

mindre än dessa och till formen mer växlande, hvarjämte deras mellanväggar äro

märkbart tunnare och nästan raka. Där hypoderma saknas, utgöres palissadväfnaden

af tre, fig. 6, annars endast tvänne cellrader, XXV, 3, hvarför det förefaller sannolikt,

att hypodermat är bildadt af palissadparenchymets öfversta lag. Undre epidermis

företer den egendomligheten, att den på och närmast omkring nerverna, äfven de

mindre, är mer storcellig och förstärkt med ett hypoderma, men består på något af-

stånd från nerverna af mycket låga, och såsom det tyckes, nästan kollaberade celler,

XXV, 3, under hvilka hypoderma saknas och som, sedda från ytan, XXV, 4, äro

mindre och mer tunnväggiga än de andra. Klyföppningarne förekomma nästan ute-

slutande på de partier af bladskifvan, som sakna hypoderma och täckas af en låg-

cellig epidermis, och äro än enstaka, i h vilket fall de omgifvas endast af en krans

sådana epidermisceller, än samlade i större grupper, fig. 4, hvarvid större ytor af

bladet täckas af en dylik lågcellig öfverhud. Mellanväggarne. mellan dessa epidermisceller

äro så tunna, att gränserna mellan cellerna blifva på ytsnitt ganska otydliga. Somliga

epidermisceller på undre bladytan äro fyllda af ett starkt ljusbrytande, finkornigt

innehåll, som förmodligen är kristallsand. Klyföppningarnes slutceller ligga i jämnhöjd

med epidermis och äro i tvärsnitt runda, tjockväggiga och hafva mycket små, nästan

omärkliga såväl ytter- som innanlister. På undre ytans nerver finnas encelliga, täm-

ligen tjockväggiga trichom, XXV, 13, som kring basen omgifvas af en krans höga

epidermisceller. Jämte dessa förekomma, ehuru mycket sparsamt, andra lägre, starkt

ljusbrytande och, såsom det tyckes, encelliga trichom, XXV, 12, hvilka ej höja sig

öfver epidermis, utan äro djupt nedsänkta i bladmassan och befinna sig i närheten af

något kärlknippe. Möjligen äro dessa bildningar hydathoder.

Palissadparenchymet, XXV, 3, är ej så fullständigt differentieradt som hos föreg.

och utgöres af tvänne, eller i de partier af bladet, som sakna hypoderma i öfre sidan,

af tre rader och upptager 'A eller nära hälften af hela mesophyllets höjd, hvilket

emellertid ej så mycket beror på cellernas höjd, som på den jämförelsevis ringa ut-

vecklingen af svampväfnaden. Ty palissadcellerna äro i förhållande till vidden ganska

låga, så att deras höjd knappast är 5—6 gånger större än bredden. De äro liksom

hos föreg. art ej regelbundet cylindriska, utan hafva ofta buktade mellanväggar. På
ytsnitt, fig. 9, äro de runda och åtskilda af vanligen smärre mellanrum ; en öfre

epidermiscell täcker 5—6 sådana celler. Raphidsäckar med korta raphider uppträda

i öfre, XXV, 5, eller undre, XXV, 3. eller den tredje, XXV, 6, raden af palissad-

väfnaden. Dessa säckar äro ofta utdragna i smala utskott, liknande halsen på en

retort, och genom dylika utskott kunna såväl tvänne öfver hvarandra ställda som
tvänne på samma höjd stående raphidsäckar, XXV, 5, träda i förbindelse med hvarandra.

Svawpparenchymet, som har ungefär 5— 6 cellers höjd, XXV, 3, är småcelligt

och i jämförelse med det hos föreg. art ganska kompakt, så att endast smärre, van-

ligen mer eller mindre vertikalt sträckta luftrum iakttagas på tvärsnitt genom bladet.

Själfva cellerna hafva tillika en mycket växlande form, äro runda, ovala eller aflänga,

med längdaxeln än vertikal, än horisontal, eller mer eller mindre krökta. På ytsnitt

äro cellerna i öfversta och understa laget, XXV, 11, kortare och bredare samt för-
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sedda med likaledes kortare och bredare utskott. I de mellersta lagen, XXV, 10, äro

återigen cellerna längre och smalare. Svampparenehymet hos denna växt utgör en

mellanform emellan den båglika och den hyflika typen.

Kårlknippena. De största, af hårdbast åtföljda, äro genomgående. De minsta

strängarne uppträda äfven hos denna art dels under palissadväfnåden dels i svamp-

parenchymets understa lag.

Combretum decandrum Roxb.

Blad medelstora, tämligen tjocka, läderartade, nästan glatta, glänsande.

Epidermis småcellig och tjockväggig, isynnerhet hvad ytterväggen beti*äffar, utan

klyföppningar på öfre ytan; dess celler i tvärsnitt rektangulära, något högre på öfre

sidan, sedda från ytan i följd af de vågiga mellanväggarne till omkretsen oregelbundna,

försedda med randporer och likaledes större på öfre bladytan. Klyföppningar spar-

samma, sedda frän ytan stora, elliptiska, utan biceller, men stundom omgifna af en

krans af epidermisceller ; slutcellerna liggande i jämnhöjd med öfverhuden, tjockväg-

giga, i tvärsnitt tämligen höga, ovala, men smala, upprätt stående och försedda med
korta, uppåt riktade ytterlister, men, så vidt jag kunnat se, utan innanlister. På
öfverhuden af båda sidorna förekomma svarta, punktformiga upphöjningar, s. k. kork-

vårtor. Förmodligen är det dessa bildningar, som genom destruktion af väfnåden
gifva upphof till de kraterformiga fördjupningar, som jämväl förefinnas på bladytan.

Men dessa upphöjningar stå ej i någon förbindelse med kärlknippena, ej heller tyckas

de innehålla någon vattenväfnad.

Såväl Holtermann (a. st. s. 36) som Heiden (a. st. s. 165), denne senare äfven

i fråga om denna art, hafva redan fäst uppmärksamheten på förekomsten i bladen

hos åtskilliga Combretum-arter af isolerade eller i knippen förenade hårdbastceller,

som, utgående från kärlknippena, tränga ut till epidermis i båda bladytorna och

sträcka sig mellan denna och mesophyllet. Hos C. decandrum är detta hårdbast

mycket mer utveckladt under den öfre epidermis, hvarest det bildar ett system af

band formiga knippen jämte enstaka celler, hvilka båda äro öfvervägande sträckta i en

med bladskifvans längdaxel mer eller mindre parallel riktning och än sluta sig till-

sammans i större knippen, än återigen förgrena sig, hvarvid en och annan gren kan
sluta sig till något annat knippe. Därigenom bildas långsträckta öppningar mellan

knippena. Det är dessutom ej ovanligt, att knippena eller isolerade hårdbastceller

korsa hvarandra.

Palissadparenchymel, som är storcelligt och skarpt differentieradt mot svamp-
väfnaden, utgör i den tjockare delen af bladskifvan mer än hälften af hela mcsophyl-

lets höjd och består af en rad en eller flera gånger septerade, höga cylindriska celler,

hvilkas höjd är ungefär 12— 15 gånger större än bredden. Sedda från ytan stå de

tätt tillsammans och hafva en rundadt polygonal omkrets, som är så stor, att hvarje
epidermiscell täcker endast 3—4 sådana celler. I denna väfnad uppträda stora kri-

stallsäckar, som hafva samma höjd som palissadcellerna och ut mot epidermis starkt

afsmalna och i sin undre, starkt vidgade clel innesluta en mycket stor kristallkon-
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kretion med tjocka och skarpa spetsar. Jämte dessa förekomma i palissadväfnadens

understa parti smärre runda kristallsäckar, som äro fyllda af hvar sin mindre kristall-

konkretion.

Svanipparenchymet kommer med afseende på cellernas form och anordning myc-

ket, nära motsvarande väfnad hos Dillenia indica L. och utgör en mellanform emellan

den hyflika och den båglika svampväfnaden, h varjämte det har på tvärsnitt 6—

7

cellers höjd och är tämligen småcelligt samt mycket lakunöst. Luftrummen hafva pä
tvärsnitt genom bladet en mycket växlande såväl storlek som omkrets och ligga på
olika höjd, så att de kunna stå öfver hvarandra till ett antal af 3— 4, hvarvid de

mellersta äro störst. På tvärsnitt begränsas luftrummen af smala, nästan trådlika,

enkla cellrader, hvilkas celler bilda ett nätverk eller ett galler och ofta äro smala,

långsträckta i horisontal riktning samt försedda med vertikalt ställda, längre eller kor-

tare utskott. De celler, som på tvärsnittet bilda de vertikala väggarne mellan luft-

rummen äro i regeln kortare och bredare samt sträckta i vertikal riktning. Pä yt-

snitt äro cellerna i det mellersta, mest lakunösa partiet af svanipparenchymet långa,

smala, nästan trädlika, vanligen något båglikt krökta och ofta försedda med smala

utbuktningar samt anordnade i hvarandra korsande nätverk, hvars maskor allt efter

sin storlek begränsas af 4—6— 10 celler. Upp mot palissadväfnaden blifva cellerna

bredare, mer rundade och luftrummen på samma gäng färre och mindre. Äfvenledes

på ytsnitt äro understa lagets celler till större delen runda, ovala eller någon gäng

utdragna i korta utskott och kransvis anordnade kring klyföppningarnes andhålor.

För att erhålla inre fasthet i denna väfnad genomdrages denna af talrika sklereider,

som utgå från kärlknippenas hårdbast. Kristallsäckar, fyllda med hvar sin kristall-

konkretion, äro ej sällsynta äfven i denna väfnad. Därjämte innehålla svampparen-

chymets celler en brun substans i form af droppar, hvilka ofta tyckas hafva afsatts

i intercellularrummen på utsidan af cellväggen. Denna substans tyckes äfven afsätta

sig på mellanväggarne mellan de utskott, genom hvilka cellerna stå i förbindelse med
hvarandra, hvarigenom själfva mellanväggarne i synnerhet pa ytsnitt förefalla ovanligt

tjocka.

Kärlknippena äro med fa undantag åtföljda af hardbast pä såväl öfre som undre

sidan, mest på den senare. De äro alla inbäddade; till och med det i de sekundära

nerverna befintliga kärlknippet, liksom alla de mindre, ligger under ett lågt palissad-

parenchym. I kärlknippena förekomma långa, smala, i rader anordnade celler, som
äro fyllda med ett brunt innehåll.



II. Dorsiventrala blad med båglikt svampparenchym.

Garciuia Maiigostaiia L.

(Taf. I, figg. 1—11, Taf. 11. fig. 1.)

Blad medelstora, mycket tjocka, läderartade,

Epidermis med ovänligt tjock yttervägg på bada ytorna, II, 1, pä öfre sidan

utan, I, 1, och med tämligen glesa klyföppningar pä den undre, I, 10; dess celler pä

ofvansidan i tvärsnitt nästan kvadratiska och märkbart högre än pä den undre, II,

1, sedda frän ytan polygonala, I, 1, och ganska små, så att hvarje cell täcker endast

2—3 palissad celler; på undersidan äro cellerna i tvärsnitt rektangulära, II, 1, och på
ytsnitt aflänga, märkbart större, I, 10, än på den öfre och hafva i likhet med den-

nas celler raka, tämligen tjocka mellanväggar. Klyföppningar ovanligt stora och om-

gifna af likaledes stora biceller, som äro parallela med springan, I, 10, och omsluta

baksidan af hvar sin slutcell, I, 11. Själfva slutcellerna äro ganska små, tjockväggiga

och hafva en oval, tvärliggande hålighet. Det förefaller som om de korta och tjocka,

framåtriktade ytterlisterna, liksom de likaledes små, tjocka och framätriktade innan-

listerna utgingo från bicellerna, I, 11.

Palissadparenchymet, som utgör ungefär en tredjedel af hela mesophyllets höjd,

består af tre cellrader, hvilka ej äro skarpt begränsade mot hvarandra, enär cellerna

i den ena raden med sina sneda eller afsmalnande ändar skjuta in emellan cellerna i när-

maste rad, II, 1. Merändels äro cellerna i den öfversta raden lägst, i den mellersta

högst; i den förra är deras höjd 2—3, i den senare ända till 5 gånger större än bred-

den. I den nedersta raden äro cellerna merendels något högre än i den öfversta och

ej så regelbundet cylindriska som i de båda öfre raderna, II, 1. Det är till och med
ej ovanligt, att de genom utbuktningar från sina undre ändar stå i förbindelse med
de närmast undre svampparenchymcellerna. Palissadcellerna i de båda öfre raderna

stå tämligen tätt tillsammans och äro i tvärsnitt runda, I, 2, och af mycket växlande

storlek: i den understa, I, 3, äro de mer åtskilda genom luftrum och i tvärsnitt ofta

flere gånger större, ovala. Palissadcellerna utmärka sig genom väggarnes ganska

anmärkningsvärda tjocklek och äro ej sällan en eller tvänne gånger septerade samt
K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 39. N:u 2. 3
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rika på kloroplaster. Kristallkonkretioner äro ej ovanliga i denna väfnad, talrikast

i den öfre och sparsammast i den mellersta raden. De uppträda i synnerhet i sädana

palissadceller, som äro septerade, hvarvid än båda sakna kloroplaster och innehålla

livar sin kristallkonkretion, än den ena, nämligen i regeln den undre, innehåller en

kristallkonkretion och den öfre kloroplaster.

Svampparenchymet. Denna ovanligt mäktiga, två tredjedelar af hela mesophyl-

lets höjd upptagande, storcelliga och tjockväggiga väfnad har ungefär 14— 16 cellers

höjd, II, 1, när man räknar antalet celler, som finnas utmed en linie, som tankes

dragen från undre gränsen af palissadparenchymet till undre epidermis vinkelrätt mot

denna. Cellerna i denna väfnad äro på tvärsnittet, om ock i följd af de talrika större

och mindre mellanrummen ej så iögonfallande, anordnade i på samma gång horison-

tala och vertikala rader. Öfver hufvud taget äro cellerna i de mellersta lagen störst.

Luftkamrarne äro särdeles talrika, hafva växlande storlek och form och ligga på

mycket olika höjd af tvärsnittet, hvilket tydligen beror på svampparenchymets an-

senliga mäktighet. De största af dem befinna sig i mellersta delen af svampparen-

chymet, äro merendels ganska smala, men sträcka sig genom 8—10 cell-lag och kunna

någon gång sträcka sig upp till palissadväfnaden eller ned till undre epidermis. Dock

hafva ej luftkamrar kunnat iakttagas, som sträckt sig genom hela svampparenchymet.

De mindre luftkamrarne befinna sig företrädesvis i öfre och undre delen af svamp-

parenchymet och äro sällan sträckta i till ytan vertikal riktning, utan isodiametriska.

De minsta luftrummen gränsa dels omedelbart intill palissadväfnaden, dels till undre

epidermis och sträcka sig genom 1—4 cell-lag. På sådana tvärsnitt, som tagits paral-

lelt med bladskifvans längdaxel, är luftkamrarnes höjd ungefär lika stor som deras

bredd på horisontala tvärsnitt. Själfva cellerna äro i tvärsnitt runda, II, 1, och mer-

endels utan utskott såväl på horisontala som vertikala tvärsnitt; endast i de två öf-

versta, palissadväfnaden närmast liggande lagen kunna cellerna antaga en något kan-

tig form. Men jämte dessa och emellan dem förekomma, i synnerhet på något afstånd

tian kärlknippena, äfven celler, som äro breda och ofta bågformigt krökta och hvilkas

afvikande form beror därpå, att de icke blifvit tvärt genomskurna. Den tydligaste

föreställningen om cellernas form och anordning erhålles emellertid genom undersöknin-

gen af successiva ytsnitt, som hos denna växt låta sig utan synnerlig svårighet åstad-

kommas. På sådana snitt befinnas cellerna i det öfversta närmast till palissadväfna-

den gränsande laget, I, 4, hafva en ganska ansenlig ytutbredning och därigenom

skarpt afsticka mot tillgränsande palissadceller, I, 3. Men därjämte utmärka de sig

i jämförelse med dessa genom en mycket oregelbunden omkrets, i det att de hafva

korta, breda utbuktningar, som ansluta sig till motsvarande utskott från närmaste

celler och ligga i samma plan, hvilket är parallelt med bladytan. Cellerna komma
sålunda att bilda ett nätverk, hvars mellanrum begränsas af vanligen 4, stundom 3

celler och äro runda eller aflånga och hafva en mindre area än någon af de omgif-

vande cellerna. De 2—3 närmast undre cell-lagen hafva ungefär samma beskaffenhet,

I, 5. I de 8—10 på dessa följande lagen äro cellerna längre och smalare, hafva

likaledes längre och smalare utskott, I, 6, samt bilda ett grofmaskigt nätverk, hvars

största mellanrum äro betydligt större än de största mellanrummen i de 3—4 öfversta
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lagen och hafva större area än någon af cellerna i dessa lag. De begränsas vanligen

af 4—6 celler. Då mellanrummen i ett större eller mindre antal af ifrågavarande

cell-lag ligga midt öfver hvarandra, bildas högre eller lägre luftkamrar, som ej sällan

utmynna i motsvarande luftkamrar i de öfversta lagen. Cellerna i det tredje laget,

räknadt från undre epidermis, likna närmast cellerna i det öfversta, så att de förete

en benägenhet till nätlik anordning, I, 7, men de äro bredare och hafva i allmän-

het mindre skarpt markerade utskott, hvarjämte mellanrummen hafva en i allmän-

het mer oregelbunden omkrets och äro ännu mindre i förhållande till de omgifvande

cellerna. I det närmast undre laget (I, 8) framträder cellernas nätlika anordning ännu

mindre utpräglad, mellanrummen hafva en mera obestämd omkrets och själfva cel-

lerna äro i allmänhet aflänga, med ofta något insvängda sidor och sakna merendels

utskott. I det understa laget äro cellerna rundade eller aflånga, I, 9 och erinra på

ytsnitt om palissadcellerna i understa raden, I, 3. Talrika, större och mindre mel-

lanrum finnas mellan cellerna, men klyföppningar förekomma icke under alla, äfven

de större mellanrummen. Luftkamrarne i svampparenchymet, ej blott de öfver hvar-

andra ställda, utan äfven de på samma höjd liggande, när de äro åtskilda genom ett

enkelt cell-lag, stå i öppen kommunikation med hvarandra genom öppningar i det dem
begränsande cell-laget. Närmast kring de gröfre kärlknippena är denna väfnad mycket

tätare, så att endast smärre luftrum förekomma i densamma. I de öfversta och un-

dersta cell-lagen af svampparenchymet förekomma kristallkonkretioner, ehuru icke i

sådan mängd som i palissadväfnaden.

Sekretbehållare. Hufvudsakligast i öfre och undre delen af svampparenchymet

förekomma talrika, i tvärsnitt runda, II, 1, men på ytsnitt, I, 7, långa, rörformiga

sekretbehållare, som omgifvas af ett lag små, plattade, med mörka membraner för-

sedda celler och som ej stå i förbindelse med kärlknippena. I öfre sidan af bladet

gränsa de merendels omedelbart intill palissadväfnaden och i den undre ligga de flesta

innanför tredje raden af svampparenchymet, från undre epidermis räknadt. Dock

kunna de äfven ligga närmare undre epidermis, till och med omedelbart intill denna.

När de på alla sidor omgifvas af svampparenchym, bilda dettas celler ett slags sträng-

slida omkring dem, I, 7.

Kärlknippena. Till och med i den tjocka, på undre sidan kölade medelnerven

är grundväfnaden ofvanför kärlknippena oförändrad och består af palissad- och svamp-

parenchym af ungefär samma beskaffenhet som i den egentliga bladskifvan, ehuruväl

denna väfnad i medelnervens undre sida är likformig, i tvärsnitt rundcellig och tunn-

väggig samt innehållande endast smärre intercellularrum. På längdsnitt äro som van-

ligt dessa celler långa, cylindriska och anordnade i rader. Öfverhudscellerna på me-

delnervens bägge sidor utmärka sig genom särdeles tjocka ytterväggar, som i detta

hänseende öfverträffa dem på bladskifvans epidermis. Öfre och undre sidan af me-

delnervens kärlknippegrupper täckas af hvar sitt tunna lag af hårdbast. Detta jämte

den tjockväggiga epidermis och själfva medelnervens tjocklek förläna bladen den er-

forderliga böjningsfastheten. De från medelnerven uti bladskifvan gående kärlknip-

pena omgifvas på alla sidor af hårdbast och kring detta befinner sig en väl differen-

tierad strängslida. Under de närmast mindre kärlknippena, som likaledes omgifvas
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af hårdbast och strängslida, är svampparenchymet betydligt mäktigare och ofvan dem
finnas, strängslidan oräknad, tvänne lag af svampparenchymceller. De i storlek dem
närmast kommande kärlknippena, som ligga något nedom midten på tvärsnittet, äro

genom trenne rader svampparenchymceller (strängslidan likaledes oräknad) skilda från

palissadväfnaden och utgöras endast af sex hårdbastceller och ungefär tio trakeala

element. Något vekbast har ej kunnat upptäckas i dessa kärlknippen. De minsta

kärlknippena utgöras endast af några få långa och smala spiralkärl och bilda ett nät-

verk emellan de större kärlknippena, omedelbart under svampparenchymets tredje

lag, räknadt från palissadväfnaden. Dessa kärlknippen omgifvas af en ej tätt hopslu-

ten strängslida, hvars celler genom utbuktningar stå i förbindelse med svampparen-

chymets celler. Från de mindre kärlknippena utgå grupper af stora kantiga skle-

reider, I, 5.

Gareinia cocliinchiiiensis Choisy.

(Tafl. VIII, fig. 3—12. Tatl. IX, fig. 1.)

Blad tämligen små, läderartade och mycket tunnare än hos föregående art.

Epidermis saknar klyföppningar på öfre sidan. Dess celler på båda bladytorna

med tämligen tjock yttervägg, i tvärsnitt rektangulära, låga och af samma höjd. Sedda

från ytan äro de öfre, VIII, 4, mindre och häfva nästan raka, men de undre, VIII,

12, något undulerade mellanväggar. Klyföppningar, sedda från ytan, tämligen glesa,

små, runda, omgifna af tvänne med springan parallela biceller. Deras slutceller, IX,

1, insänkta, små, i tvärsnitt nästan rektangulära, upprättstående, tjockväggiga, med
oval snedställd hålighet, försedda med tjocka, små ytter- och innanlister och nästan

öfvertäckta af de stora bicellerna, hvilka hafva tjocka ytterlister.

Palissadparenchymet upptager nära en fjärdedel af mesophyllets höjd, VIII, 3,

och är anordnadt i tvänne rader. Dess celler skilja sig till formen väsentligen från

dem hos föregående art och afvika, sedda på tvärsnitt, föga från svampparenchymets

celler, hvadan bladen äfven skulle kunna hänföras till den typ, hvars mesophyll blif-

vit mer eller mindre fullständigt förvandladt till svampparenchym. Pallissadväfnådens

celler äro ej sällan nästan kvadratiska eller åtminstone föga högre än vida. Mer säl-

lan äro de cylindriska, hvarvid deras höjd kan vara ända till 4 gånger större än

bredden. På ytsnitt hafva cellerna i öfre raden, VIII, 5, merendels en mindre om-

krets och stå tätare tillsammans än i den undre, VIII, 6. Hvarje epidermiscell kan

täcka 2—3 palissadceller i öfre raden (jfr VIII, 4 och 5).

Svampparenchymet är på tvärsnitt, VIII, 3, 3—4 gånger lägre och ej så lakunöst

som hos föregående art, hvarjämte dess celler äro mycket mindre än hos denna. Van-

ligen har denna väfnad 6—7 cellers höjd och består af på tvärsnitt i såväl vertikala

som horisontala rader anordnade celler, som äro tämligen tjockväggiga, rundade eller

i horisontal riktning förlängda och som merändels sakna utskott. Luftkamrar tämli-

gen talrika, till största delen sträckta i vertikal riktning stundom ända från palissad-

cellernas undre ändar i den öfre raden ned till undre epidermis eller till det cell-lag,

som till större delen betäcker dennas insida. Andra lakuner taga sin början under
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nedre raden af palissadväfnaden eller under svampparenchymets öfversta lag och

sträcka sig ned tilk undre epidermis eller dess närmast öfre cell-lag. Äfven mindre och ej

i vertikal riktning öfvervägande sträckta lakuner förekomma i denna väfnad och be-

finna sig vanligen på längre afstånd från palissadparenchymet och gränsa omedelbart

till undre epidermis eller äro genom 1—2 cell-lag skilda från denna. Sedda från ytan

äro cellerna idet öfversta, VIII, 7, och understa laget, VIII, 11, ej nätlikt anord-

nade, i synnerhet i det förra, och mer isodiametriska, hvarjämte deras mellanrum äro

mindre och hafva, synnerligen i det öfversta laget, en oregelbunden omkrets. I de

mellan dessa båda befintliga lagen (VIII, 8, det andra, uppifrån räknadt, VIII, 9 a,

det tredje, VIII, 9 b, det fjärde, VIII, 10, det femte) hafva cellerna en mera båglik

form och äro anordnade till ett nätverk med ganska stora mellanrum. I det andra

och tredje laget, i hvilka de mindre kärlknippena utbreda sig, äro cellerna längre i

förhållande till bredden och bilda ett mera regelbundet nätverk med större mel-

lanrum.

Sekretbehållame hafva hos denna växt, VIII, 3 9, samma byggnad och läge som

hos föregående. De stå ej i direkt förbindelse med hvarandra och sluta blindt och

äro i ändan starkt utvidgade, VIII, 10.

Kärlknifpena, äro samt och synnerligen inbäddade i mesophyllet och ligga ome-

delbart under öfversta raden af svampparenchymet, äfven de minsta, som äro redu-

cerade till ett enda trakealt element. De omgifvas af en strängslida och de större

bland dem åtföljas af hård bast.

Pericainpylus sj».

(Taf. XIV. figg. I—10.)

Blad tämligen stora, späda och mycket tunna, nätådriga.

Epidermis utan klyföppningar på öfre sidan, i förhållande till mesophyllet stor-

cellig, XIV, 1, och tunnväggig på båda bladytorna, äfven livad ytterväggen beträffar.

Denna är, såsom framgår af den bruna färg, som behandling med jordgrönt och fuch-

sin föranleder, fullständigt kutikulariserad, liksom innanväggen, hvilken tillsammans

med palissadcellernas yttervägg, är ungefär lika tjock som epidermis yttervägg. Sedda

från ytan, XIV, 2 och 9, hafva cellerna, i anledning af de, allra mest på öfre blad-

ytan, undulerade mellanväggarne en mycket oregelbunden omkrets, som i allmänhet

för de öfre epidermiscellernas vidkommande är större än de undres. Mellan dessa

vågbräddade celler finnas i båda bladytorna små, runda och tjockväggiga celler, som

äro basaldelar af trichom. Äfven ytterväggarne på båda bladytorna äro undulerade,

h vilket förhållande jämte öfverhudscellernas oregelbundna omkrets föranleder, att epi-

dermiscellerna på tvärsnitt, XIV, 1, förete en högst betydlig växling såväl till form

som höjd. I hvarje epidermiscell på båda sidor finnes en rund, brunaktig kropp, som

tyckes vara begränsad af en membran. Klyföppningar glesa, tämligen smala, aflånga

— ovala, XIV, 9. Slutceller, XIV, 10, liggande i jämnhöjd med eller lägre än epider-

mis, små och ej synnerligen tjockväggiga, med tämligen stor, rundad hålighet, upp-
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rätta och inåt afsmalnande, försedda med små, raka, framåtriktade ytterlister och

nästan omärkliga innanhster.

Palissadparenchymet skarpt skildt från svampparenchymet, bestående af en en-

kel cellrad och utgörande ungefär l

/ 3 af mesophyllets höjd. Dess celler tämligen små,

vanligen trattlika, XIV, 1, så att de upptill stå tätt tillsammans och äro i tvärsnitt

polygonala, XIV, 3, men nedtill åtskilda af luftrum och i tvärsnitt runda, XIV, 4.

I följd af den växlande storleken af epidermiscellernas yta, kan hvarje sådan cell

täcka ungefär 10—12—16 palissadceller.

Svampparenchymet är ganska lakunöst och af merändels 3—4 cellers höjd. Dess

mycket små celler på tvärsnitt rundade eller aflånga och i senare fall sträckta än i

horisontal än i vertikal riktning, stundom utdragna i ett eller annat kortare utskott,

på ytsnitt äfvenledes mycket små, bågformiga, XIV, 5, 6, 7, 8, och försedda med

korta utbuktningar samt nätlikt anordnade. Maskorna i dessa nätverk vanligen

ganska regelbundet runda eller rundadt femkantiga, ofta liggande midt öfver hvar-

andra i de olika cell-lagen och sålunda bildande luftkamrar, som kunna sträcka sig

från palissadväfnaden ned till undre epidermis. I de öfre lagen äro cellerna på yt-

snitt, XIV, 5, 6, kortare och bredare, i de undre däremot märkbart smalare i för-

hållande till längden, XIV, 7, 8. Också gränsa stora partier af de undre epider-

mis-cellernas insida omedelbart till luftkamrarne.

Kärlknippena. Äfven de största af de kärlknippen, hvilka ej bilda nerver på

den undre bladytan, äro genomgående, i det den omgitVande grundväfnaden apterats

till mekanisk väfnad. De minsta kärlknippena ansluta sig omedelbart till de undre

ändarne af palissacellerna, XIV, 1.

Sekretbehållare, uppträda i svampparenchymet vanligen i närheten af kärlknip-

pena och äro i så fall cylindriska, XIV, 8, eller isolerade mellan svampparenchymets

celler, XIV, 6, och hafva då samma form som dessa, ehuru de äro större och mer

tjockväggiga. Men i båda fallen äro de fyllda af en opak vätska, som nästan sak-

nar kornigt innehåll.

Trelotra japonica Baill.

(Taf. XVII, figg. 16—20. Taf. XVIII, figg. 1—0.)

Blad stora, tunna, men fasta.

Epidermis på båda bladytorna småcellig, XVII, 16, XVIII, 1, med tämligen

tunn yttervägg: dess celler i tvärsnitt låga, rektangulära, sedda från ytan, med i följd

af de vågiga mellanväggarne oregelbunden omkrets, XVII, 17, XVIII, 4, på båda si-

dorna, något större på den undre ; i säväl öfre som undre epidermis förekomma smärre,

runda celler, som innehålla livar sin lilla kristallkonkretion. På öfre epidermis öfver

kärlknippena finnas kutikularstrimmor, som äro parallella med nerverna. Under den

öfre epidermis uppträder därjämte öfver de gröfre nerverna ett af 1—2 cellrader be-

stående hypoderma, som å ömse sidor om nerven sträcker sig långt ut i bladskifvan,

XVIII, 1. Klyföppningar endast i undre epidermis och där ganska glesa, XVIII, 4,
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aflånga, omgifna af tvänne biceller, som äro parallella med springan; deras slutceller

liggande i jämnhöjd med epidermis, XVIII, 5, mycket små, tjockväggiga, inåt afrun-

dade, försedda med starka, nästan raka och framåtriktade ytterlister, utan mnanlis-

ter, samt med smal, aflång, snedställd hålighet.

Palissadparenchymet, som i de tunnare partierna af bladet utgör nära V.-,, XVII,

16, men i de tjockare knappt 7* af hela mesopbyllets höjd, XVIII, 1, består af en

enda cellrad, hvars celler, äro smala, cylindriska och endast föga högre i bladets tun-

nare delar samt ungefär 6—7 gånger högre än breda. Sedda i tvärsnitt, XVII, 18, äro dessa

celler tätt hopstående, runda och så små, att 4—5 af dem kunna täckas af en öfre

epidermiscell, ehuru dessa senare äro ovanligt små. I palissadväfnaden finnas talrika

kristallsäckar, som hvardera fyllas af en stor kristallkonkretion och äro af palissad-

cellernas höjd, men 4—5 gånger vidare än dessa.

Svampparenchymet är i de tjockare partierna af bladskifvan, nämligen närmast

på ömse sidor af medelnerven och de gröfre nerverna, mycket mäktigt och föga la-

kunöst, XVIII, 1. Det har nämligen omkring 13—15 cellers höjd. Tillika äro cellerna

i denna väfnad betydligt större och på tvärsnitt mera rundade, men med i följd af

korta utskott vanligen oregelbunden omkrets, hvarjämte luftrummen äro små och fä-

taliga. Sedda från ytan äro de i förhållande till den ansenliga bredden korta och

bilda en mellanform mellan den båglika och den skiflika typen, något liknande cel-

lerna i de båda öfversta cell-lagen af svampparenchymet i de tunnare partien af bla-

det, XVII, 19, 20, ehuru de äro mycket större än dessa. På något afstånd frän de

gröfre nerverna antager svampparenchymet småningom den för denna väfnad i de

tunnare partien karaktäristiska byggnaden. I dessa har ifrågavarande väfnad endast

ungefär 9 cellers höjd och är i hög grad lakunöst, XVII, 16. Luftrummen äro af

växlande form och storlek, på tvärsnittet sträckta än i horisontal än i vertikal rikt-

ning, samt liggande öfver hvarandra i ända till fyra etager, som äro åtskilda af enkla

cellrader. De nedersta lakunerna gränsa ofta omedelbart intill undre epidermis, lik-

som de öfversta ofta upptill palissadparenchymet. Äfven på tvärsnittet framträder

en benägenhet hos cellerna att bilda nätverk, och utskott från cellernas öfre eller

undre sida äro därför ej sällsynta. Cellerna aftaga ganska regelbundet i storlek mot

bladets undre sida. I genomskärning äro de runda; de mer eller mindre aflånga cel-

ler, som framträda på ett tvärsnitt genom bladskifvan, äro sådana, som ej blifvit

genomskurna. På ytsnitt äro cellerna i det öfversta, XVII, 19, och näst öfversta la-

get, XVII, 20, korta, breda, bäglikt krökta, ofta mot båda ändarna försedda med

äfvenledes korta, breda utskott och anordnade till ett nätverk med små maskor. I

alla de öfriga lagen, XVIII, 3, blifva cellerna mycket smalare och hafva längre ut-

skott, hvarjämte de bilda ett stormaskigt nätverk. Äfven i det subepidermoidala

cell-laget, när ett sådant i någon större utsträckning bekläder insidan af undre epi-

dermis, bilda cellerna ett nätverk, ehuru de äro kortare och bredare och nätverket

följaktligen har mindre maskor.

Kärlknippena äro, med undantag af de minsta, åtföljda af hårdbast, som mer

eller mindre fullständigt omgifver dem. Men endast de i den primära jämte de se-

kundära nerverna inneslutna kärlknippena omgifvas af mekanisk grundväfnad; redan
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de, som inneslutas i de tertiära nerverna, täckas endast pä undre sidan af sädan grund-

väfnad, men gränsa med sin öfre sida upptill palissadparenehymet, hvars celler där-

städes blifva mycket laga. Alla de öfriga kärlknippena äro inbäddade och de minsta

befinna sig under öfversta raden af svampparenchymet. Dä man tager bladens stor-

lek och tunnhet, den tunnväggiga epidermis och det låga palissadparenehymet i för-

ening med det mycket lakunösa svampparenchymet i betraktande, förefaller det näs-

tan oförklarligt, att bladen förmä skydda sig mot våldsamma j^ttre angrepp af me-

kanisk natur, förorsakade af slagregn och stormar. Det hufvudsakliga skyddet i så-

dant hänseende tyckes vinnas genom de tjockväggiga härdbastceller, som utgående

frän kärlknippenas hårdbast i alla riktningar genomkorsa det lakunösa svampparen-

chymet, XVIII, 6. Det är äfven sannolikt, att de tjockare, ett föga lakunöst svamp-

parenchym innehållande partierna af bladskifvan, som gränsa till den primära och de

sekundära nerverna, i förening med det hypoderma, som åtföljer dessa, bidraga till

att förläna bladen en större fasthet. Att äfven de tertiära nervernas kärlknippen,

som på undre sidan täckas af mekanisk grundväfnad, bidraga till skyddandet af

svampparenchymet, förefaller sannolikt.

Aleurites sp.

Blad stora och tämligen tunna, men fasta.

Epidermis storcellig, med tämligen tjock yttervägg, utan klyföppningar på öfre

sidan och därstädes vanligen förstärkt med ett enradigt hypoderma, hvars celler i

tvärsnitt, men ännu mera pä ytsnitt, äro större än epidermiscellerna. Dessa senare

på tvärsnitt rektangulära, sedda frän ytan polygonala och således försedda med raka

mellanväggar. Undre ytans epidennisceller pä ytsnitt något större än de öfre och

mer olikformiga, oaktadt mellanväggarne äro nästan raka. Klyföppningar glesa, ovala

och omgifna af tvänne breda, med springan parallella biceller ; deras slutceller stående

i jämnhöjd med epidermis, i tvärsnitt tjockväggiga, höga och smala, inåt afsmalnande

och konvergerande, med snedt tvärställd halighet och små, raka, uppätriktade ytter-

lister, men utan innanlister.

Palissadparenehymet utgör ungefär "/.-, eller, när denna väfnad någon gång består

af tvänne cellrader, något mer än hälften af mesophyllets höjd. Dess celler äro de-

lade i en eller flera dotterceller, som ofta te sig såsom själfständiga, frän hvarandra

aflossnande celler. När denna väfnad utgöres af tvänne rader, saknas hypoderma.

Cellerna i den öfre eller den enda raden halva något buktade mellanväggar och äro

laga, men breda, sa att höjden endast är ungefär fem gånger större än bredden. De-

ras öfre, till hypoderma t gränsande ändar äro mycket breda, så att cellerna fä for-

men af ett T. Sedda frän ytan äro de vidgade ändarne åtskilda af smärre mellan-

rum och hafva en rundad eller oval omkrets, som är föga mindre än den af en öfre

epidermiscell. I palissadparenehymet finnas enstaka, mycket stora, runda kristall-

säckar, som innehålla livar sin stora kristallkonkretion, och dess celler hysa ett brunt in-

nehåll, åtminstone i den öfre raden.
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Svampparmchymet är ej synnerligen etorcelligt och har på tvärsnitt genom blad-

skitvan 6— 7 cellers höjd. På sådana snitt äro dess celler mer eller mindre rundade

eller sträckta i horizontal riktning, i hvilket senare fall de äro bågformigt insvängda.

Så är i synnerhet förhållandet med cellerna i det andra och tredje laget, från undre

epidermis räknadt. Dessa äro ej så höga som i de öfriga lagen och fyllda med ett

brunt innehåll. De stå dessutom genom små utskott från sin öfre och undre sida i

förbindelse med cellerna i närmaste lag. Cellerna i öfversta laget äro de högsta och

ofta något palissadformiga. Pä ytsnitt äro cellerna i nyss beskrifna båda lag längst

och smalast, och, liksom i de öfriga, båglika samt nätlikt anordnade.

Kärlknippena äro inbäddade och åtföljda af hårdbast jämte smala rader af länga,

cylindriska, af ett brunt innehåll fyllda celler, som enligt Rittershausen (a. st. pag.

46) äro garfsyreceller. De minsta kärlknippena befinna sig omedelbart under palis-

sadväfnåden.

Banisteria Gardueriaiia A. Juss.

Blad små, tämligen tunna, läderartade.

Epidermis på öfre sidan utan klyföppningaf, försedd med tjock yttervägg; dess

celler i tvärsnitt betydligt högre än på den undre och nästan kvadratiska, fyllda af

ett brunt innehall, stundom genom en tangential vägg delade i tvänne celler, pä yt-

snitt tämligen små, regelbundet polygonala och försedda med tämligen tjocka, raka

mellanväggar. Undre epidermis fullständigt täckt af de för Malpighiaceerna karak-

täristiska hären, med tunn yttervägg; dess celler sedda Iran ytan med stor och oregel-

bunden omkrets. Klyföppnmgarne tämligen glesa, sedda Iran ytan ovala och omgifna
af tvänne, med springan parallela biceller ; deras slutceller i tvärsnitt höga, smala, inåt

något vidgade, upprätta och tjockväggiga, af samma höjd som bicellerna, utan både

ytter- och innanlister samt med hög och smal halighet.

Palissadparenvhymet upptager nära hälften af mesophyllets höjd och består af

en rad tämligen tätt förenade, cylindriska, höga och smala celler, hvilkas höjd är un-

gefär 10—12 gånger större än vidden. Pa ytsnitt täcker hvarje öfre epidermiscell 4
— 5 palissadceller, och dessa äro något åtskilda af luftrum och i tvärsnitt runda.

Kristallsäckar, innehallande h vardera en stor kristallkonkretion, äro ganska vanliga i

denna väfnad.

SvampjHiiritch ymet är ganska storcelligt och har 7—8 cellers höjd. Pä tvärsnitt

äro cellerna runda eller sträckta i horisontal riktning och merändels anordnade i ver-

tikala rader. Större eller mindre, än höga och smala, än mer rundade luftkamrar

finnas i denna väfnad; de förra genomsätta svampparenchymet frän palissadväfnåden
eller närmast undre cell-lag ända ned till undre epidermis eller den näst öfre cellraden,

men äro stundom afbrutna af en horisontal cellrad. De senare sträcka sig genom ett

färre antal lag och nå än upp till palissadväfnåden, än ned till undre epidermis

eller äro förlagda närmare svampparenchymets midt. På ytsnitt äro cellerna i det

öfversta, till palissadväfnaden gränsande laget minst, men hafva en betydligt större

omkrets än palissadcellerna och visa benägenhet till en nätlik anordning, hvarvid de
K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 33. N:o 2. i



26 ARESCHOUG, UNDERSÖKNINGAR. ÖFVER VÄXTERNAS BLADBYGGNAD.
I

blifva aflänga och bägformigt krökta. I alla de följande lagen blifver den nätlika

anordningen af cellerna mera fullständig och regelbunden, och de merendels runda
maskorna i detta nätverk begränsas af 4—6 tämligen breda, korta och båglikt krökta

celler, som ofta äro i ena eller båda ändarne grenade i tvänne korta och breda ut-

skott. I det understa laget äro cellerna äfvenledes nätlikt anordnade, ehuru de äro

kortare och bredare samt själfva maskorna följaktligen mindre. Kristallsäckar äro

äfven vanliga i denna väfnad.

Kärlknippena. De större bland dem äro genomgående och såväl på öfre som
undre sidan åtföljda af härdbast. De näst mindre halva på öfre sidan härdbast, men
sträcka sig därstädes ej ut till epidermis, utan äro skilda från denna genom ett låg-

celligt palissadparenchym och gränsa med sin undre sida till svampväfnåden. De
minsta, ej af hårdbast åtföljda och till en kärlgrupp reducerade strängarne ligga un-

der svampparenchymets öfversta cellrad, och deras länga, smala spiralkärl ansluta sig

till cellerna i denna rad.

Alstonia sericea Blume.

Blad medelstora, tjocka, något läderartade.

Epidermis på öfre sidan utan klyföppningar, med tämligen tjock strimmig yt-

tervägg, ganska storcellig; dess celler på tvärsnitt rektangulära och mycket högre än

pä undre sidan, pä ytsnitt stora, ganska likformiga, nästan polygonala, med tunna,

något buktade mellanväggar. Undre ytans epidermis äfvenledes med tämligen tjock

strimmig yttervägg; dess celler i tvärsnitt rektangulära, låga och breda, på ytsnitt

med undulerade mellanväggar och följaktligen olikformiga samt till omkretsen större

än de öfre epidermiscellerna. Klyföppningar glesa, liggande i jämnhöjd med epider-

mis, sedda frän ytan ovala; deras slutceller små, tämligen tjockväggiga, i tvärsnitt

rundade och med rundad hälighet samt korta ytter- och innanlister, h vilka tyckas

utgå nästan från midten af cellernas ytter- och innanväggar, hvilket är föranledt af

den omständigheten, att den springan begränsande väggen af hvardera slutcellen är

starkt konvex. På ytsnitt varseblifvas på undre sidan äfven andra klyföppningar,

som skilja sig från de nyss beskrifna genom en smalare, aflång omkrets och en myc-
ket trång, nästan omärklig springa, erinrande om dem hos Anona palustris L. (F.

Areschoug, II, s. 64, Taf. VII, 9—10). Det förefaller sannolikt, att det är dessa klyf-

öppningar, som på tvärsnitt utmärka sig genom sina höga triangulära, inåt starkt af-

smalnande och tätt intill hvarandra liggande slutceller.

Palissadparenchymet, skarpt begränsadt emot svampväfnaden, utgör nära hälf-

ten af hela mesophyllets höjd och består af en rad tätt hopstående, tunnväggiga,

vattenrika och glesa kloroplaster innehållande, cylindriska, höga och smala celler,

hvilkas höjd är ungefär 14—16 gånger större än bredden. I tvärsnitt äro dessa celler

runda och mellan dem finnas smärre interstitier. H varje öfre epidermiscell täcker

ungefär 7-8 palissadceller.

Svampparenchymet har vid pass 8 cellers höjd, är tämligen storcelligt, och dess celler

äro på tvärsnitt mer eller mindre rundade eller sträckta i horisontal riktning. Denna
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väfnad är särdeles rik på såväl stora som små luftrum. De större kunna sträcka sig

från palissadväfnaden ända ned till undre epidermis, andra äro genom en tvärgående

cellrad afdelade i ett öfre och ett undre luftrum och andra återigen, som befinna sig

än i öfre, än i undre delen af svampväfnaden, sträcka sig endast genom ett färre an-

tal cell-lag och hafva merendels en rundad omkrets. På ytsnitt äro cellerna i alla

lagen, äfven det öfversta och understa, anordnade i nätverk och båglika.

Kärlknippena. Endast de största äro genomgående och de dem i storlek när-

mast kommande ligga intill undre sidan af palissadväfnaden, men sträcka sig ända

ned till undre epidermis. Alla de öfriga mindre strängarne, äfven sådana som utgö-

ras af 1— 3 trakeala element, gränsa med sin skarpt markerade strängslida in till

palissadcellernas undre ändar.

liridelia tomentosa Illiune?

Under denna benämning förekomma bland det af MÖLLER hemförda materialet

bladen af en i botaniska trädgärden vid Buitenzorg odlad växt, hvilka emellertid,

såsom varande nästan glatta, svårligen kunna tillhöra denna art. Endast på undre

bladytan finnas, ehuru sparsamt, encelliga, tvåarmade trichom, värkliga Malpighiacé-

hår, som enligt Solereder (a. st. pag. 847) äfven skola förekomma hos några Euphor-

biaceer. Det är således möjligt att ifrågavarande blad kunna tillhöra någon annan

art af samma släkte. Säkert är åtminstone, att de härstamma frän någon till Eu-

phorbiaceerna hörande växt.

Epidermis på öfre ytan utan klyföppningar, med tämligen tjock, rak yttervägg,

ganska storcellig; dess celler i tvärsnitt kvadratiska eller rektangulära, märkbart högre

än på den undre, på ytsnitt olikformiga, med tämligen tjocka, undulerade mellanväg-

gar och randporer i bukterna, till omkretsen märkbart större än på undre sidan. De
undre epidermiscellerna på tvärsnitt hvälfda och försedda med en tunn yttervägg, på

ytsnitt i följd af de vågiga mellanväggarne olikformiga. Undre ytans epidermis för-

stärkes af ett hypoderma, hvars celler äro i tvärsnitt tämligen stora och på ytsnitt

hafva ganska tjocka, raka mellanväggar och blifva i följd däraf polygonala. Större

eller mindre grupper af epidermisceller eller enstaka sådana celler på båda blady-

torna äro fyllda med ett brunt innehåll. De glesa klyföppningarne äro på ytsnitt

mycket små, smala, aflånga och omgifna af tvänne med springan parallela biceller.

Slutcellerna något nedsänkta, i det bicellerna hvälfva sig öfver dem, i tvärsnitt myc-

ket små, runda och försedda med korta, smala och raka ytterlister.

Palissadparenchymet upptager ungefär \'
t af mesophyllets höjd och består af

tvänne rader. Cellerna i den öfre raden äro mycket små, smala, cylindriska och stå

tätt tillsammans. Deras höjd är ungefär 6—8 gånger större än bredden, och en öfre

epidermiscell täcker 8 - 10 sådana celler. På ytsnitt äro de rundadt polygonala och

sakna mellanrum. Den undre radens palissadceller äro likaledes tätt hopstående, men
märkbart vidare, så att till hvarje sådan cell gränsa 2 — 3 palissadceller i öfre raden

och deras höjd öfverträffar endast 2—3 gånger bredden; de äro också något lägre än

palissadcellerna i den öfre raden.
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Svampparenchymet har 7—8 cellers höjd, är storcelligt, åtminstone i jämförelse

med palissadväfnaden, och ganska lakunöst. Luftkamrarne äro än vertikala, högre

eller lägre, stundom sä höga, att de sträcka sig genom svampparenchymets hela höjd,

än rundade eller sträckta i horisontal riktning. På ytsnitt äro cellerna bågformigt

svängda och nätlikt anordnade. I det understa laget äro de på ytsnitt kortare och

bredare samt ej märkbart krökta, men likväl nätlikt anordnade.

Kärlknippena äro, med undantag af de minsta, omgifna af hårdbast. Endast

de största äro genomgående ; med aftagande storlek aflägsna de sig mer och mer från

den undre epidermis, men stå fortfarande och slutligen endast genom en enkel rad af

i tvärsnitt runda celler i förbindelse med den öfre, under det de minsta kärlknippena

befinna sig omedelbart under palissadväfnaden. Ledade mjölkkärl eller måhända rader

af mjölkceller, som båda åtfölja kärlknippena, genomdraga hela mesophyllet och tränga,

i likhet med mjölkkärlen hos många andra Euphorbiaceer, mellan palissadcellerna ut

till öfre epidermis. De hysa ett brunt innehåll, möjligen af samma beskaffenhet som

det i vissa epidermisceller.

Agyneia mnltiflorå Hassk.

(Taf. XXV. fig. 15.)

Blad små, tunna och tämligen späda.

Epidermis utan klyvöppningar på öfre sidan, smäcellig och tunnväggig på båda

ytorna och försedd med undulerade mellanväggar. Epidermiscellerna, sedda från

ytan, af ungefär samma storlek på båda sidorna, de öfre i tvärsnitt vanligen något

högre, i synnerhet i jämförelse med de undre epidermisceller, som omedelbart gränsa

till luftrum. Pä öfre bladytan iakttagas mindre epidermisceller, som genom en tjock,

rak vägg tyckas vara delade i tvänne och i någon män likna en klyföppning, ehuru

någon öppning mellan cellerna ej förefinnes. Klyföppningar på undre bladytan glesa,

ovala, omgifna af tvänne med springan parallela biceller. Slutceller liggande i jämn-

höjd med epidermis, mycket små och tämligen tjockväggiga, utan både ytter- och

innanlister, upprättstående, inåt rundade, men utåt nästan koniskt afsmalnande: deras

halighet af ungefär samma form som själfva cellernas yttre kontur.

Palissadparenchymet utgör ungefär l

/a af hela mesophyllets höjd och består af

tvänne rader tätt hopstäende, i förhållande till bredden låga celler, hvilkas höjd sällan

är dubbelt större än bredden. På ytsnitt genom bladskifvan äro palissadcellerna po-

lygonala och täckas till ett antal af 3—5 af hvarje öfre epidermiscell. Åtminstone i

den öfre raden iakttagas på ytsnitt mellan de vanliga, på kloroplaster rika palissadcel-

lerna andra, ganska talrika celler, som hafva ett färglöst innehåll, äro dubbelt större

än de öfriga, i tvärsnitt runda och som förmodligen äro slemceller.

Svainppn renehymet har ungefär 7 cellers höjd och är mycket lakunöst, bestående

af jämförelsevis stora, på tvärsnitt runda eller horisontalt sträckta celler. Sedda frän

ytan äro de bagformiga ock bilda ett regelbundet nätverk med stora, vanligen runda

maskrum, som äro lika stora i det understa laget. Pä tvärsnitt genom bladskifvan

framträda intorcellularrummen som luftkamrar, hvilka ej sällan sträcka sig från undre
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gränsen af palissad vålnaden ned till undre epidermis och ofta äro skilda frän hvar-

andra endast genom en vertikal cellrad.

Kärlknippena äro alla inbäddade och de minsta bland dem gränsa med sin

strängslida omedelbart till palissadväfnadens undre sida.

Chilocarpus atroviridis Blume.

Blad små, tämligen tjocka, läderartade.

Epidermis med tämligen tjock yttervägg på båda bladytorna, på öfre utan klyf-

öppningar och merändels förstärkt med 1—2 hypodermalag, uppkomna genom cell-

delning i epidermis. På ett eller annat ställe blifva nämligen enstaka epidermisceller

odelade och sädana celler hafva på tvärsnitt samma höjd som epidermis tillsammans

med hypodermat, under det annars hypodermacellerna äro flere gånger högre än de

egentliga epidermiscellerna, hvilka äro mycket låga och af ungefär samma höjd som

undre ytans epidermisceller. Sedda frän ytan äro de öfre epidermiscellerna. liksom

hypodermacellerna, tämligen regelbundet polygonala, men till arealen något mindre än

de senare. Öfverhudscellerna pä undre sidan hafva pä ytsnitt undulerade mellan-

väggar och en större yta; på ytterväggarne finnas kutikularstrimmor, som i synnerhet

kring klyföppningarne äro skarpt markerade. Dessa senare äro stora, hafva en aflång

omkrets och omgifvas af tvänne med springan parallela biceller, men äro ej talrika.

Slutceller liggande i jämnhöjd med epidermis, i tvärsnitt upprätta, nästan aflånga, men

inåt något afsmalnande och därstädes delvis omslutna af hvar sitt utskott från de

båda bicellerna, försedda med mycket små framåtriktade ytterlister, men utan innan-

lisfcer. Pä bladens undre yta iakttagas egendomliga glandelbildningar, som pä ytsnitt

framträda såsom grupper af några fä, med ett brunt innehåll fyllda celler, hvilka om-

gifvas af i tvänne kransar anordnade epidermisceller, som äro mindre än de öfriga och

hafva raka väggar. I tvärsnitt bestå dessa grupper af tvänne hopstående celler, som

äro dubbelt högre än de öfriga epidermiscellerna och hvilkas h vällda ytterväggar höja

sig något öfver dem. Dessa celler tränga äfven djupare in i mesophyllet och på ömse

sidor om dem finnes en mindre, likaledes med ett brunt innehåll fylld cell af samma
höjd som de egentliga öfverhudscellerna. De dessa grupper omgifvande och i krans

anordnade cellerna framträda pä tvärsnitt som tvänne smalare epidermisceller på hvar

siu sida af gruppen. Inåt begränsas hvarje sådan grupp af merändels tvänne lag tätt

hopslutna celler, som urglasformigt omsluta densamma. Äfven på öfre ytan förekomma

några anmärkningsvärda inrättningar, som sedda från ytan te sig som en större, af

ett slemmigt ämne fylld cell, som omgifves af åtta i krans anordnade celler, under

hvilka man vid djupare inställning af mikroskopet upptäcker den runda konturen af

den inåt vidgade centrala cellen. Pä lyckade tvärsnitt befinnes den genomskurna

större centralcellen med sin tunna, hvälfda yttervägg, som å ömse sidor ansluter sig

till och tyckes utgöra en fortsättning af den vägg, som skiljer hvarje epidermiscell

frän sin hypodermacell, höja sig något upp öfver epidermis. I någon män öfverens-

stämma dessa bildningar med dem af Sonneratia caseolaris Engl. (jfr F. Areschoijg,

II, pag. 68, Taf. XIII, 15, 10).
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Palissadparenchymet, skarpt afsatt mot svampväfnaden, är tämligen småcelligt,

upptager ungefär '/< af mesophyllets höjd och består af en rad tätt hopstående, cylin-

driska, stundom septerade celler, hvilkas höjd är ungefär 8— 10 gånger större än bred-

den. På ytsnitt hafva dessa celler en rund omkrets och äro åtskilda genom smärre

mellanrum; på sådana snitt finnas talrika celler, som i tvärsnitt äro betydligt större

iin de öfriga och tillika fattigare på kloroplaster.

Svampparenchymet är storcelligt, ganska lakunöst och har ungefär 12 cellers höjd,

hvarjämte dess celler på tvärsnitt genom bladet äro runda eller mer och mindre ut-

sträckta i horisontal riktning. De förra äro anordnade i mer eller mindre vertikala,

enkla, af luftrum åtskilda rader, hvilka sålunda äro de genomskurna mellanväggarne

mellan luftrummen. De senare äro anordnade i horisontala rader, som äro än enkla,

i hvilket fall de utgöra den genomskurna mellanväggen mellan tvänne, öfver hvar-

andra ställda lakuner, än bilda sammanhängande lag, som bilda de vertikala, ej genom-

skurna mellanväggarne mellan lakunerna. Sedda från ytan äro cellerna båglika och

nätlikt anordnade, i de inre lagen ganska långa och smala, och själfva maskorna följ-

aktligen större, men i det understa korta, breda och föga krökta, så att maskorna

blifva mindre. I det öfversta, till palissadväfnaden gränsande laget äro cellerna, sedda

från ytan, ännu kortare och bredare, aflånga och svagt krökta, men sakna utskott.

Luftkamrarne i denna väfnad äro på tvärsnitt än vertikalt sträckta och kunna i sa

fall nå från palissadväfnadens undre gräns ända ned till undre epidermis, än kunna

de hafva sin största utsträckning i horisontal riktning. I de undre lagen i svamppar-

enchymet uppträda oledade mjölkkärl, som tyckas åtfölja kärlknippena.

Kärlknippena äro inbäddade. De minsta bland dem befinna sig omedelbart

under palissadväfnaden och omgifvas af en strängslida.

Cariea Papaya L.

Blad stora, tunna, långt skaftade och af mjuk konsistens, med mycket kraftiga,

tjocka nerver.

Epidermis på båda bladytorna storcellig och med tämligen tunn yttervägg, utan

klyföppningar på öfre ytan, hvars celler i tvärsnitt vanligen äro något högre än på

den undre och, sedda från ytan, i följd af de något vågiga och tunna mellanväggarne

hafva en oregelbunden omkrets. K lyföppningarne ganska talrika, utan biceller, hvar

och en af dem liggande i en låg, plattad fördjupning i epidermis, sedda från ytan

ganska stora, ovala. Slutceller tjockväggiga, i tvärsnitt runda och med en rundad

hålighet, utan innanlister, men med mycket små ytterlister, så att en bred springa

mellan dem leder in till förgården.

Palismdparenrhyniet storcelligt, utgörande ungefär '/•> af mesophyllets höjd och

bestående af en cellrad. Ruger (a. st. pag. 27) uppgifver visserligen, att denna väfnad

skulle utgöras af tvänne cellrader, och det torde vara möjligt, att palissadcellerna

slutligen blifva tvärdelta. Själf har jag endast haft tillgäng till unga blad, som emel-

lertid hade fullt utbildade klyföppningar och i dem voro ännu palissadcellerna odelade.

Dessa celler stå med sina öfre ändar tätt tillsammans under epidermis och äro således
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i tvärsnitt polygonala, hvarjämte deras omkrets är så stor, att endast 6—8 af dem

täckas af hvarje epidermiscell. Men de äro ej regelbundet cylindriska, utan deras

bredd växlar på olika höjd. Oftast är bredden på tvärsnitt störst mot båda ändarne.

Svampparenchymet är storcelligt, ganska lakunöst och har ungefär 6—8 cellers

höjd. Dess celler äro på tvärsnitt runda, ovala eller horisontalt sträckta och i så fall

ofta krökta. Sedda från ytan, äro de i understa laget ej så regelbundet anordnade i

ett nätverk och aflänga, raka eller något krökta samt med eller utan mindre utskott.

I de närmast öfre lagen blifva cellerna större, båglika och nätlikt anordnade med

ganska stora maskor, hvarefter de i de öfversta på ytsnitt visserligen äro båglika, men

kortare och bredare, nästan skiflika och nätlikt anordnade, ehuru med mindre maskor.

I synnerhet i de undre lagen finnas talrika kristallsäckar, fyllda med hvar sin kristall-

konkretion.

Kärlknippena sakna hårdbast, äro alla inbäddade i mesophyllet och åtföljas af

de bekanta mjölkkärlen. De minsta, af ett ringa fåtal trakeala element bestående

kärlknippena gränsa intill palissadväfnaden. Det enda skyddsmedel mot yttre meka-

niska ingrepp, som finnes hos dessa blad, som i följd af sin tunnhet och späda be-

skaffenhet jämte själfva bladskifvans betydliga storlek samt mesophyllets storcellighet

tyckas vara i stort behof af dylika skyddsmedel, äro de synnerligt kraftiga nerverna,

hvilka i sin undre sida innehålla ett mäktigt kollenkym. Då bladen, att döma af

afbildningar, synas vara nedböjda, kunna de möjligen därigenom blifva mindre utsatta

för yttre skada.

Anm. Det torde böra ytterligare betonas, att de undersökta bladen voro myc-

ket unga, liksom äfven att beskrifningen på mesophyllet afser dettas beskaffenhet pä

längre afstånd från de gröfre nerverna.

Thea sinensis L.

Blad medelstora, tunna, men fasta.

Epidermis utan klyföppningar på öfre sidan, storcellig; epidermiscellerna på

denna sida nästan dubbelt högre än på den undre och försedda med märkbart tjoc-

kare yttervägg samt en likaledes tjock innanvägg, sedda frän ytan ej synnerligen

stora, runda — polygonala, med utåt tunna, smått ojämna, men inåt tjockare och

raka mellanväggar. Undre epidemi isceller med tämligen tjock innanvägg, sedda från

ytan med en i anledning af de tämligen tjocka vågiga mellanväggarne oregelbunden

omkrets, som är större än de öfre epidermiscellernas. Klyföppningar, sedda från ytan,

stora, rundadt ovala och omgifna af 3—4 smala biceller, hvilkas yttervägg är försedd

med i synnerhet på tvärsnitt skarpt framträdande kutikularlister. Slutceller liggande

i jämnhöjd med epidermis, i tvärsnitt ovala, i snedt horisontalt läge hvilande på och

utmed bicellerna, som vidga sig inåt och äro rundade samt till stor del täcka slut-

cellernas undre sida, försedda med smala, raka och framåtriktade ytterlister samt en

svag antydan till innanlister.

Palissadparenchymet upptager ungefär 7 4 af hela mesophyllets höjd, består af

en cellrad och är skarpt begränsadt mot svampväfnaden. Dess celler tätt hopstående,
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cylindriska eller uppåt något vidgade och i förhållande till höjden ganska vida, så att

deras höjd endast är ungefär 7—8 gånger större än bredden och endast 2—3 palissad-

celler kunnna täckas af hvarje öfre epidermiscell. I tvärsnitt äro de rundadt poly-

gonala och utan mellanrum liggande tätt tillsammans.

Svampparenchymet, storcelligt och ganska lakunöst, har ungefär 6—7 cellers höjd.

De till palissadväfnaden gränsande cellerna bilda på tvärsnitt en nästan sammanhän-

gande, endast här och där af större mellanrum afbruten horisontal rad och äro rum-

dade eller sträckta i vertikal riktning. De öfriga cellerna äro på tvärsnitt runda eller

aflånga, sträckta i horisontal riktning och någon gång utbuktade i ett eller annat ut-

skott samt öfvervägande anordnade i vertikala rader. Luftkamrar talrika och af

mycket växlande storlek ; de mindre tämligen lika stora i alla dimensioner, de större

återigen smala och sträckta i vertikal riktning, ej sällan gränsande å ena sidan till

palissadparenchymet, å andra till undre epidermis. Vanligen äro de dock skilda från

palissadväfnaden genom svampparenchymets öfversta cellrad eller från undre epidermis

genom ett lag af svampparenchym eller kunna de genom en horisontal cellrad vara

afdelade i tvänne öfver hvarandra ställda kamrar. »Sedda frän ytan äro de till pa-

lissadväfnaden gränsande cellerna ovala eller runda, mycket vidare än palissadcellerna

och i synnerhet i närheten af kärlknippena försedda med en eller annan utbuktning

samt åtskilda af luftrum, men i alla de undre lagen båglika och nätlikt anordnade,

ehuru de äro tämligen korta och breda. I det understa laget äro cellerna pä ytsnitt

aflånga, mer eller mindre krökta, med korta utskott och smärre maskrum. Fria

sklereider förekomma i svampparenchymet, men äro sällsynta: däremot äro kristall-

säckar med kristallkonkretioner vanliga.

Kärlknippena inbäddade, ehuru de större äro såväl pä öfre som undre sidan

belagda med ett tunnt härdbastlag. De minsta kärlknippena, bestående af några få,

af strängslida omgifna spiralkärl, ligga närmare undre bladytan och under andra eller

tredje laget af svampparenchymet, uppifrån räknadt.

Hernandia peltata Meissn.

Blad ganska stora, sköldlika, tjocka, läderartade och tämligen långt skattade.

Epidermis storcellig och med ej synnerligt tjock yttervägg på båda ytorna, utan

klyföppningar på den öfre. Dess celler på öfre sidan i tvärsnitt rektangulära eller

kvadratiska, märkbart högre än på den undre, hvars celler hafva hvälfda ytterväggar.

Sedda från ytan, hafva de öfre epiclermiscellerna en något granulerad, med randporer

försedd yttervägg samt vägiga mellanväggar, sä att cellernas omkrets blir oregelbunden.

Undre epidermisceller på ytsnitt med buktiga mellanväggar, föga granulerad yttervägg

samt af ungefär samma storlek som de öfre. På undre ytan finnas strödda, encelliga

och tjockväggiga hår jämte af ett kort, encelligt skaft samt ett tvåcell igt hufvud

bestående glandier, lika dem Solereder (II, pag. 513) iakttagit hos det närstående

släktet Illigera. Klyföppningar tämligen talrika, stora, nästan runda och omgifna af

tvänne smala, med springan parallela biceller. Slutceller i tvärsnitt höga, inåt af-

smalnande och försedda med mycket små, raka och in emot hvarandra riktade innan-
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lister, utåt starkt vidgade och försedda med likaledes korta, raka och framåtriktade

ytterlister samt tvärställd hålighet, i snedt vertikal ställning liggande utmed bicellerna

och i jämnhöjd med epidermis.

Palissadparenchymet storcelligt och tunnväggigt, bestående af tvänne cellrader

och utgörande ungefär 2U eller nära hälften af hela mesophyllets höjd. Cellerna i den

öfre raden äro stundom ända till tre gånger högre än i den undre, men tillika ganska

vida, så att deras höjd vanligen endast är omkring 5 gånger större än bredden och

hvarje öfre epidermiscell endast kan täcka 2—3 sådana celler. I samma rad finnas

talrika oljeceller, som äro af samma höjd som palissadcellerna, men betydligt vidare

än dessa. Därjämte förekomma ehuru sparsamt de af Bokorny (a. st. pag. 361—4)

hos talrika Laurineer iakttagna slemcellerna, hvilka hos denna art äro vidare och

lägre än palissadcellerna, på ytsnitt runda och som hafva tjocka, slemmiga membraner.
Palissadcellerna i denna rad äro stundom septerade, stå tätt tillsammans och äro i

tvärsnitt runda eller något ovala. Cellerna i den undre raden af palissadparenchymet

äro på ytsnitt betydligt större och mer åtskilda af mellanrum än i den öfre, hvar-

jämte de hafva en oval eller i följd af korta, breda utbuktningar oregelbunden

omkrets.

Svampparenchymet, som är ganska lakunöst, storcelligt, tunnväggigt och vatten-

rikt, men fattigt på kloroplaster, har ungefär 8— 10 cellers böjd. Med hänsyn till

cellernas ytform kan denna väfnad betraktas såsom en mellanform mellan det båglika

och det hyflika svampparenchymet. På tvärsnittet finner man såväl runda, i verti-

kala, högre eller lägre rader anordnade celler, som äfven sådana, som äro ganska lång-

sträckta och bilda horisontala rader, i hvilka cellerna i den ena raden kunna genom
korta, breda utbuktningar sätta sig i förbindelse med cellerna i närmaste rad. De
runda, i vertikala rader ordnade cellerna utgöra de genomskurna väggarne mellan

luftkamrarne, så att själfva cellerna synas i tvärsnitt; de länga i horisontala rader

anordnade cellerna bilda återigen luftkamrarnes väggar, sedda från ytan. Luftkam-
rarne kunna på ett tvärsnitt vara så höga, att de till och med sträcka sig upp emel-

lan de undre ändarne af palissadcellerna i den öfre raden och ned till undre epider-

mis eller det cell-lag, som ofta bekläder dennas insida. Ofta äro dylika luftkamrar

genom en horisontal cellrad delade i tvänne rum. Jämte dessa luftkamrar finnas äfven,

i synnerhet under de mindre kärlknippena, smärre luftrum, som sträcka sig genom ett

färre antal cell-lag. Sedda från ytan äro cellerna i det närmast under palissadväfnaden

liggande laget kortare och bredare, något båglikt krökta, nätlikt anordnade och för-

sedda med kortare utskott. Maskorna i nätverket äro tämligen små och begränsas

vanligen af trenne celler. I de öfriga lagen, med undantag af det understa, äro

cellerna längre och smalare, hafva längre utskott, och maskorna blifva på samma gång
större. Sekretceller uppträda ofta i cellernas nätverk. Cellerna i det understa, sub-

epidermoidala laget äro på ytsnitt likaledes båglika kring klyföppningarne, men kor-

tare och bredare samt försedda med smärre utbuktningar än i de öfre cell-lagen, och
mellan klyföppningarne stående tätt tillsammans, nästan isodiametriska och polygonala.

H varken cystolither eller nålformiga kristaller, som af Solereder (II, pag. 512) iakt-
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tagits hos andra Gyrocarpeer, ej häller andra kristalliniska bildningar vare sig i pa-

lissad- eller svampparenchymet hafva iakttagits hos denna växt.

Kä?iknippena bilda ej ett så rikt förgrenadt och anastomoserande system, som
annars vanligen är förhållandet hos Laurineerna. Endast de största, från de sekun-

dära nerverna utgående kärlknippena äro genomgående, alla de öfriga inbäddade. De
minsta till några få spiralkärl reducerade strängarne ligga under öfversta raden af

svampparenchymet och spiralkärlen ligga intill cellerna i denna väfnad.

Baccaurea racemosa Muell.

Blad medelstora, tämligen tunna, läderartade.

Epidermis storcellig och med tunn yttervägg, utan klyföppningar på öfre ytan,

hvars celler på tvärsnitt äro nära dubbelt högre än den undres och pä ytsnitt af väx-

lande form och storlek samt med utåt vågiga, inåt raka mellanväggar. I öfre epi-

dermis finnas, ehuru mer sparsamt, ovanligt stora och mycket taggiga kristallkon-

kretioner i celler, som till storlek och form ej skilja sig från de öfriga epidermiscellerna,

jämte talrika slemceller, som endast med ett litet väggparti sträcka sig upp till ytan.

På ytsnitt omgifves detta väggparti af en krets epidermisceller, som äro förlängda i

radial riktning och hvilkas till ifrågavarande väggparti gränsande väggar äro mer

eller mindre förslemmade. Dessa slemceller äro på tvärsnitt ovala med horisontal

längdaxel och tränga djupt in i palissadväfnåden, hvars celler under dem blifva myc-

ket låga. Stundom täckes en sådan slemcell af en eller flera låga epidermisceller,

hvilka tyckas hafva uppkommit genom en tangential delning af den blifvande slem-

cellen och därpå en radial delning af den öfre dottercellen. Det slem, som fyller cel-

lerna, är på sådana snitt lamellöst. Rothdausoher (a. st. pag. 67) beskrifver sådana

slemceller hos en annan art af samma släkte, B. tetrandra Mull. Epidermiscellerna

på undre sidan äro, sedda från ytan, vanligen något större och hafva något mindre

vågiga mellanväggar, hvarjämte de sakna randporer. Slemceller finnas äfven i undre

epidermis och äro större än de öfriga, men tränga ej djupare in i underliggande me-

sophyll. Stora kristallkonkretioner äro däremot sällsynta i undre epidermis. Klyf-

öppningarne tämligen glesa, sedda från ytan ovala och omgifna af 3—4 biceller, som

återigen kunna dela sig, så att en mer eller mindre fullständigt dubbel krans af bi-

celler kommer att omgifva hvarje klyföppning. Slutceller i tvärsnitt stående i jämn-

höjd med epidermis, upprätta, tämligen små, rundade, lägre än bicellerna, som till

någon del omsluta deras inre ändar, försedda med korta ytterlister.

Palissadparenchymet småcelligt, utgörande ungefär '/
3 af hela mesophyllets höjd

och bestående af tvänne cellrader, af hvilka cellerna i den öfre raden vanligen äro

mycket högre och stå tätare tillsammans, ehuru äfven de äro ganska låga i förhål-

lande till vidden. Deras höjd är nämligen endast ungefär 3—4 gånger större än bred-

den. I tvärsnitt äro de runda eller något ovala och så vida, att hvarje epidermiscell,

oaktadt de hafva en rätt stor yta, endast täcker 3—4 pallissadceller. Den undre ra-

dens celler äro på tvärsnitt vanligen runda eller ovala eller någon gång palissadlika,

men dock lägre än cellerna i den öfre raden och på ytsnitt runda eller aflånga, stim-
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dom något utbuktade samt större och mer åtskilda af luftrum, kring hvilka cellerna

någon gång kransvis gruppera sig.

Svampparenchymet är ganska storcelligt, har ungefär 8—9 cellers höjd och hör

till den båglika typen. Det är tillika mycket lakunöst och dess luftkamrar kunna

stundom sträcka sig genom alla cell-lagen från palissadväfnåden ända ned till undre

epidermis. På tvärsnitt förekomma någon gång äfven utbuktningar mellan cellerna i de

olika, intill hvarandra liggande lagen. Sedda från ytan äro cellerna äfven i det öf-

versta laget nätlikt anordnade och båglika, ehuru de merendels äro kortare och bre-

dare och maskorna på samma gång mindre, liksom äfven förhållandet är med det

understa laget, hvars celler stundom äro skiflika. I alla de mellanliggande lagen äro

cellerna längre och smalare, hafva längre utskott och äro följaktligen maskorna större

och mer regelbundna, begränsade af 4—6 celler. Kristaller tyckas helt och hållet sak-

nas i såväl svamp- som palissadparenchymet. Däremot förekomma allmänt fettkroppar

i sistnämnda väfnad.

Kärlknippena sakna hårdbast och äro alla inbäddade samt gränsa alla in till

palissadväfnåden. I nervernas grundväfnad förekomma slemkaverner, uppkomna ge-

nom förslemning af cellgrupper. Vesque (III, a. st. pag. 130) omtalar dylika slemka-

verner i barken hos en annan Euphorbiacé, Bischofia javanica Blume.

Myristica fragrans Houtt.

Bladen af detta träd äro insamlade i Ecuador af Baronen Eggers under be-

nämning af M. moschata, som i Index Kew. uppgifves vara synonym med M. fra-

grans. Blad medelstora, kortskaftade, tämligen tjocka, läderartade.

Epidermis med tjock, på undre sidan af ett tjockt kornigt vaxöfverdrag betäckt

yttervägg, utan klyföppningar på den öfre. Epidermisceller i tvärsnitt ganska höga

i förhållande till bredden och vanligen något högre på undre sidan; sedda från ytan

hafva de på båda sidorna en jämförelsevis liten yta, som på den öfre i följd af de

vågiga mellanväggarne är oregelbunden, på den undre däremot polygonal. De öfre

epidermiscellerna hafva randporer och sakna kornigt innehåll, de undre sakna rand-

porer och innehålla dels enkla kristaller dels runda, svagt ljusbrytande kroppar,

förmodligen fett. Klyföppningar ovanligt fåtaliga, stora, men smala och aflånga, från

yttre ytan af epidermis knappt skönjbara, emedan de ligga enstaka i små fördjup-

ningar, som bildas af 5—8_ epidermisceller, hvilka något höja sig öfver ytan af epi-

dermis, bildande en i spetsen öppen kupol, hvars öppning begränsas af cellernas upp-

till starkt förtjockade ändar. Hvarje klyföppning ligger i botten af en sådan hålighet,

och dess slutceller äro anbrakta i undre kanten af dessa epidermisceller, men skjuta

långt under dem och åtföljas af ett par celler, som förhålla sig såsom biceller, hvilka

omsluta den bakre väggen af hvar sin slutcell och likaledes ligga under epidermiscel-

lerna. I tvärsnitt äro slutcellerna upprätta, ovala, nedåt afrundade och uppåt starkt

afsmalnande, utan tydliga såväl ytter- som innanlister. Med afseende på klyföpp-

ningarnes läge erinra de om klyföppningarne hos vissa Proteaceer (jfr. Strasburger

a. st. figg. 129, 131, 142, 143).
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Palissadparenchymet utgör på tvärsnitt ungefär l

/ 3 af mesophyllets hela höjd,

består af tvänne cellrader och är ej skarpt skildt från svampparenchymet. Dess cel-

ler äro i förhållande till den ansenliga vidden ganska låga; deras höjd är nämligen i

den öfre raden 1

V

2
—4 gånger större än bredden och i den undre raden är deras bredd

vanligen ännu större, hvarjämte cellernas omkrets i den öfre raden merendels är föga

mindre än ytan af en epidermiscell. På ytsnitt äro cellerna i öfre raden runda eller

ovala och endast åtskilda af mindre mellanrum och bibehålla samma form i den undre,

i hvilken de likväl äro nästan dubbelt vidare, hvarjämte luftrummen mellan dem äro

större. Kristallsäckar med hvar sin kristallkonkretion och sekretceller af den vanliga

Anonacé-typen äro hufvudsakligen förlagda till den öfre cellraden och gränsa omedel-

bart till epidermis, men kunna äfven tränga in i den undre.

Svampparenchymet är storcelligt samt mycket lakunöst och har vanligen 9 cel-

lers höjd. På tvärsnitt äro de genomskurna cellerna runda och anordnade i vertikala

rader, men de ej genomskurna förlängda i horisontal riktning och bildande horison-

tala rader. I den öfversta och den understa raden stå cellerna tätare tillsammans

och äro vanligen mer eller mindre utdragna i horisontal riktning eller i den förra nå-

gon gång till och med i vertikal. Mera sällan förekomma korta utbuktningar och dä

antingen från cellernas öfre eller undre sidor. I de öfre cell-lagen af denna väfnad

uppträda enstaka sekretceller af samma beskaffenhet som i palissadparenchymet, men
kristaller tyckas helt och hållet saknas. Det interceliulära systemet utgöres på tvär-

snitt af dels smärre luftrum, dels smala luftkamrar af växlande höjd, de högsta sträc-

kande sig genom 8 cellrader, nämligen från undre gränsen af palissadparenchymet ned

till understa raden, eller stora, breda, till omkretsen oregelbundna lakuner. Sedda

från ytan äro cellerna i öfversta raden korta och breda, ofta något krökta samt för-

sedda med korta utbuktningar, bildande ett småmaskigt nätverk. Då sekretceller

sträcka sig upp genom detta cell-lag, äro de celler i detta lag, som omedelbart gränsa

intill sekretcellen, kransformigt grupperade kring denna och förlängda i en från denna

radierande riktning, liksom i svampparenchymets öfriga cell-lag, under det palissad-

parenchymets celler förblifva oförändrade kring de sekretceller, som befinna sig i denna

väfnad. I alla de öfriga lagen med undantag af det understa äro cellerna båglika

och nätlikt anordnade med ofta öfver hvarandra liggande maskor. Cellerna i det un-

dersta laget på ytsnitt mycket tätt hopstående, liknande hypodermaceller, ehuru de

innehålla kloroplaster, rundade eller långsträckta, ofta något kantiga, kring klyföpp-

ningarne kransvis anordnade och ofta något båglikt krökta.

Kärlknippena äro till allra största delen åtföljda af härdbast. Alla de ej i nerverna

inneslutna kärlknippena äro inbäddade; till och med de, som befinna sig i de se-

kundära nerverna, äro genom palissadväfnåden skilda från öfre epidermis. De minsta,

som sakna härdbast och äro reducerade till några få spiralkärl, ligga under näst öfre

raden af svampparenchymet.
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Bassia longifolia L.

(Taf. V, fig. 11, Taf. VI, figg. 1—7.)

Blad medelstora, länga och smala, tämligen tunna, läderartade.

Epidermis på öfre sidan utan klyföppningar, ofta förstärkt med ett hypoderma,

VI, 1, som tyckes ligga midt öfver kärlknippena, med undantag af de största, men
vanligen fortsattes på ömse sidor om dem en längre eller kortare sträcka ut i blad-

skifvan mellan öfverhuden och palissadväfnaden. Dess celler äro fyllda med ett brunt

innehåll och nästan lika tjockväggiga som epidermiscellerna, i tvärsnitt rektangulära,

än högre än epidermiscellerna, VI, 1, än ungefär af samma höjd som dessa. Sedda

från ytan, VI, 3, äro de däremot mycket större än öfverhudcellerna, till formen

mycket växlande och hafva raka väggar. De öfre epidermiscellerna i tvärsnitt VI,

1, låga, rektangulära, med tämligen tjock, strimmig yttervägg, på ytsnitt ej synnerli-

gen stora och i följd af de något buktade mellanväggarne ej regelbundet polygonala,

VI, 2. Undre epidermisceller lägre än de öfre, VI, 1, plattade med tämligen tjock

samt tydligare strimmig yttervägg, på ytsnitt, VI, 7, större och till formen mer ore-

gelbundna, försedda med vågiga mellanväggar. Klyföppningar tämligen fåtaliga, VI,

7, stora, ovala, omgifna af biceller, som äro parallela med springan. De tjockväg-

giga slutcellerna liggande något under bicellerna, V, 11 (vid preparatets förfärdigande

hafva de något rubbats ur sitt läge), i tvärsnitt ungefär lika breda som höga och för-

sedda med tjocka inåtböjda ytterlister och likaledes grofva, raka, nedåtriktade innan-

lister, hvarjämte deras hålighet är smal och tvärställd.

Palissadparenchymet. På tvärsnitt, skurna med mikrotom, företer denna väfnad

ett utseende, som nästan omöjliggör bestämmandet af det ursprungliga antalet cell-

lag. Cellerna äro nämligen genom ofta talrika tvärväggar delade i högre och lägre,

stundom så låga celler, att höjd och bredd kunna vara ungefär lika, och under skär-

ningen hafva dottercellerna lossnat från hvarandra och så rubbats ur sitt ursprung-

liga läge, att de gifva en högst oredig bild. På för fri hand gjorda tvärsnitt, VI, 1,

befinnes emellertid denna väfnad utgöras af en rad höga, cylindriska, septerade och

tätt hopstäende celler, som utgöra mer än hälften af hela mesophyllets höjd. Deras

höjd är dock endast omkring 4—6 gånger större än vidden, enär denna är ganska

stor, såsom af tvärsnitt genom denna väfnad, VI, 2, 3, framgår. Palissadcellernas

tvärsnittsform är nog ovanlig, nämligen nästan fyrkantig med afrundade hörn; hvarje

epidermiscell kan täcka endast 4—6 sådana celler. Pä tunna mikrotomsnitt befinnas

deras mellanväggar på något afstånd från epidermis vara undulerade, stundom så

starkt, att små sidoutskott och på samma gång små luftrum uppkomma mellan

cellerna.

Svampparenchymct har i närheten af de större kärlknippena 5—6, men i de tun-

nare delarne af bladskifvan endast 3—4 cellers höjd, är mycket lakunöst och utgör

en mellanform mellan den båglika och den hyflika typen. På mycket tunna tvärsnitt

genom bladskifvan, VI, 1, äro därför älven cellerna i denna väfnad mycket fåtaliga,

dels runda eller något kantiga dels aflånga eller förlängda, i fall de blifvit snedt eller
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alldeles icke genomskurna. Sedda från ytan äro de mer eller mindre regelbundet an-

ordnade i ett nätverk och till formen tämligen långa, smala, vanligen bågformigt

krökta och i den ena eller båda ändarne förgrenade i tämligen långa utskott, som äro

lika breda som själfva cellen. I det närmast under palissadväfnaden liggande laget

äro cellerna på tvärsnitt, VI, 1, tämligen höga, på ytsnitt återigen korta, breda och

vanligen något krökta, antingen utan eller med kortare utskott, VI, 4. I de mel-

lersta lagen, VI, 5, äro cellerna längre och smalare samt försedda med längre utskott.

Tillochmed i det understa, VI, 6, bibehålla cellerna denna form och äro nätlikt an-

ordnade, ehuru de i allmänhet äro något kortare.

Kärlknippena, med undantag af de allra minsta, omgifvas af hårdbast. Äfven

de största, som direkt utgå från medelnerven, betackas på sin öfre sida af ett, om
ock lågt, palissadparenchym. Så är äfven förhållandet med de följande, näst högre

ordningarne af kärlknippen, ehuru palissadparenchymet öfver dem blir desto högre,

ju mindre kärlknippena äro. De minsta, hvarken af hårdbast eller af någon egentlig

strängslida omgifna, till 3—4 element reducerade kärlknippena gränsa upp till palis-

sadparenchymet och täckas på undre sidan af svampparenchym.

Författaren befinner sig i något tvifvelsmål om, huruvida de undersökta bladen

tillhöra angifna art, emedan mjölkceller, hvilkas närvaro anses utgöra en- gemensam

karaktär för alla Sapotacéer, tyckas saknas hos ifrågavarande växt, såvida man icke

såsom sådana betraktar de något förlängda, radvis anordnade och af ett brunt inne-

håll fyllda cellerna, som omgifva de större kärlknippena. Men äfven mesophyllcel-

lerna hysa ett dylikt brunt innehåll.

Erythroxyluni Coca Lam.

Blad små, tunna och mjuka, nätådriga.

Epidermis på öfre ytan utan klyföppningar, storcellig och med tjock, finknottrig

yttervägg; dess celler mycket högre och bredare än på den undre, i tvärsnitt rektan-

gulära, på ytsnitt polygonala. Undre epidermisceller i tvärsnitt jämförelsevis små,

utbuktade i en kupolformig papill, som är af ungefär samma höjd som själfva cellen

i tvärsnitt, försedda med en i synnerhet på papillens topp tjock granulerad yttervägg,

på ytsnitt polygonala; på sådana snitt befinnes papillens omkrets vara ungefär hälften

mindre än själfva cellens. Klyföppningar glesa, sedda från ytan smalt aflånga och

åtföljda af tvänne med springan parallela biceller. Slutceller små, tjockväggiga, ägg-

runda, upprätta och fästa vid basen af bicellerna, som med sina papiller hvälfva sig

upp öfver dem, bildande en yttre andhåla, och äfven mer eller mindre fullständigt

omsluta deras bas, försedda med ytterst små, framåtriktade ytterlister samt större,

raka och likaledes framåtriktade innanlister ; deras hålighet förlängd i riktning af slut-

cellernas längdaxel.

Palissadparenchymet utgör ungefär 1

/ 3
— '/

; af hela mesophyllets höjd i tvärsnitt,

är mycket småcelligt och består af en rad regelbundet cylindriska och tätt hopstående

celler, hvilkas höjd är ungefär 8 — 10 gånger större än bredden. På ytsnitt äro dess
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celler runda eller ovala, och hvarje öfre epidermiscell kan allt efter sin egen och pa-

lissadcellernas olika storlek täcka minst 4, högst 14 sådana celler.

Svampparenchymet, som är ganska storcelligt, har närmast medelnerven och de

gröfre kärlknippena ända till 8—9, men i de tunnare delarne af bladskifvan endast

5—6 cellers höjd och är mycket lakunöst. På tvärsnitt genom bladet bilda de när-

mast intill palissadparenchymet liggande cellerna en af mellanrum föga afbruten rad

och äro mer eller mindre rundade eller nästan fyrkantiga. Sedda från ytan äro cel-

lerna i denna rad flere gånger vidare än palissadcellerna och hafva vanligen en aflång,

stundom något krökt och genom svaga utbuktningar oregelbunden omkrets. Luft-

rummen mellan cellerna i samma rad äro små och till omkretsen likaledes oregel-

bundna. Cellerna i alla de öfriga lagen, äfven det understa, äro på ytsnitt långa,

smala, båglika samt nätlikt anordnade med stora maskor, som på tvärsnitt ofta ligga

midt öfver hvarandra och föranleda uppkomsten af luftkamrar, som kunna sträcka

sig genom alla cell-lagen i svampparenchymet. Cellerna i dessa lag äro på tvärsnitt

runda och anordnade i vertikala rader, då luftkamrarnes väggar blifvit genomskurna,

men sträckta i horisontal riktning och liggande öfver hvarandra i horisontala rader,

om dessa väggar ej genomskurits.

Kärlknippena. Det i medelnerven inneslutna har vekbast såväl på xylemets

öfre som undre sida, men hårdbast saknas på den undre och ersattes där af kollen-

kym. Hårdbastet är fördeladt i tvänne tunna lameller på ömse sidor om medelner-

vens midt. Endast de största kärlknippena äro genomgående och omgifvas af hård-

bast, som mellan palissadcellerna sträcker sig upp till öfre epidermis; de dem i storlek

närmast kommande omgifvas visserligen äfven af hårdbast och ligga intill undre epi-

dermis, men äro genom palissadväfnaden skilda från den öfre. De minsta kärl-

knippena utbreda sig i form af ett nätverk på insidan af svampparenchymets öfversta

cellrad, h vars celler stå i direkt samband med de långa, smala spiralkärlen. På undre

bladytan finnas på hvardera, sidan af medelnerven tvänne kölformiga, med denna

parallela och nerver liknande upphöjningar, som redan anmärkts och afbildats af

Reiche (a. st. pag. 40).

I dem finnes under epidermis en grupp af kollenkymceller, hvadan den för-

modan ligger nära tillhands, att dessa inrättningar hafva i likhet med nerverna en

mekanisk uppgift, i synnerhet som nerverna, med undantag af medelnerven, äro för

en dylik uppgift mycket svagt utbildade.

Drimyspernuun revolutum Teijsm. & Binn.

I Index Kewensis uppgifves detta släkte vara identiskt med si. Phaleria, men

då under senare släkte ej någon art med ofvanstående namn finnes anförd, har den

benämning, under hvilken växten förekommer i Buitenzorg, bibehållits.

Blad stora, tjocka och läderartade, kortskaftade.

Epidermis på öfre bladytan utan klyföppningar, storcellig, med tjock yttervägg

och ganska tjocka porösa mellanväggar; dess celler i tvärsnitt högre, men vanligen

något smalare än på den undre sidan, på ytsnitt polygonala och med jämförelsevis
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liten yta. Undre epidermisceller äfven försedda med tjock yttervägg samt tjocka,

porösa mellanväggar, på ytsnitt vanligen större och mer långsträckta samt ej så regel-

bundet polygonala som de öfre. Någon förslemning af öfverhudscellernas innerväggar,

som annars är så vanlig inom denna familj (jfr Supprian, a. st. pag. 310 och Van
Tieghem, a. st. pag. 224), äger ej rum hos bladen af denna växt. Klyföppningar

förekomma, ehuru ganska sparsamt, endast på de partier af undre bladytan, som

betäckas af en mer småcellig epidermis, men som äro vida talrikare än de af en stor-

cellig epidermis täckta partierna. Klyföppningarne, sedda från ytan, stora, bredt,

nästan rundadt ovala, utan egentliga biceller, men vanligen omgifna af en mer eller

mindre regelbunden krans af mindre epidermisceller. Deras slutceller stående i jämn-

höjd med epidermiscellerna, men lägre än dessa, upprätta, i tvärsnitt stora, rundade

och tjockväggiga, med tvärställd, smal, men bakåt vidgad hålighet samt med grofva.

framåt krökta ytterlister och smala, raka, framåt riktade innanlister. Dessutom före-

komma på undre ytan egendomliga, klyföppningar liknande inrättningar, som måhända
kunna uppfattas såsom atrofierade klyföppningar eller som en form af vattenklyföpp-

ningar. På ytsnitt hafva de en smal, aflång omkrets, omgifvas af en eller flere kransar

af smala epidermisceller och tyckas bestå af tvänne mycket tjockväggiga celler, mellan

hvilka vid deras midt en öppen springa förefinnes. De äro sålunda ej att förväxla

med de tjockväggiga epidermisceller, hvilka Supprian (a. st. pag. 311, Taf. X, figg.

2, 3) omtalar och afbildar hos en annan art af samma släkte, Phaleria coccinea.

Palissadparenehymet skarpt skildt från svamp väfnåden, småcelligt, bestående af

en cellrad och utgörande endast omkring l

/7
—'A af mesophyllets höjd. Dess celler

tätt hopstående, regelbundet cylindriska, någon gång septerade och i förhållande till

vidden ganska låga, så att deras höjd endast är ungefär 3—4 gånger större än bredden

och hvarje öfre epidermiscell kan täcka endast 2—4 sådana celler, hvilka i tvärsnitt

äro runda eller polygonala. Kristallkonkretioner äro ej sällsynta i palissadparenchy-

mets celler.

Svampparenchymet är ovanligt storcelligt i synnerhet i förhållande till palissad-

väfnaden samt ganska lakunöst, och dess celler vattenrika, men fattiga på kloro-

plaster. I de tjockai'e partierna af bladskifvan har denna väfnad ända till 13, i de

tunnare ungefär 7—8 cellers höjd. På tvärsnittet hafva de genomskurna cellerna en

mer eller mindre rundad form och äro i de båda öfversta och den understa raden

minst. I dessa rader äro de tillika aflånga, sträckta i horisontal riktning; i den öf-

versta raden kunna de till och med vara vertikalt sträckta. Luftrummen, af hvilka

äfven de största ej sträcka sig upp mellan cellerna i de båda öfversta raderna eller

ned till undre epidermis mellan cellerna i den understa raden, äro ganska stora och

hafva en mycket oregelbunden omkrets, gå genom ett större eller mindre antal cell-

lag och äro på tvärsnitt utsträckta än i vertikal än i horisontal riktning. På ytsnitt

äro cellerna i den öfversta raden af svampparenchymet runda eller något ovala, till

omkretsen flei
-a gånger större än palissadcellerna samt ovanligt tjockväggiga, hvar-

jämte hvarje cell är fylld af en kristallkonkretion eller med kristallsand eller med
bäggedera på samma gång (jfr Supprian a. st. pag. 325). I närmast undre rad äro

cellerna mycket större, mer åtskilda af mellanrum samt mindre tjockväggiga. De
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hafva äfven en mer oregelbunden omkrets, som är än något afläng, rak eller svagt

krökt, än något, ehuru obetydligt utbuktad. Runda kristallsäckar med samma inne-

håll som cellerna i öfre raden äro talrikt inströdda mellan cellerna i denna rad.

Cellerna i den understa, till undre epidermis gränsande raden stå på ytsnitt likaledes

ganska tätt tillsammans, äro mer eller mindre rundade eller aflänga med något oregel-

bunden omkrets, stundom kring klyföppningarne något krökta, men sakna i regeln

alla utbuktningar. Äfven i detta cell-lag finnas talrika, med kristallkonkretioner eller

kristallsand fyllda celler, men äfven sådana celler äro tunnväggiga. Äfven i de när-

mast öfre lagen bibehålla cellerna ungefär samma form, men öfvergå småningom i de

lag, i hvilka de minsta kärlknippena hafva sin plats, till den båglika typen, ehuru de

äro ganska korta, breda samt ofta nästan raka och hafva föga benägenhet att bilda

utbuktningar, hvarigenom de, oaktadt sin ansenliga storlek, bilda en öfvergång till de

runda cellerna. Hela denna väfnad påminner ganska mycket om vattenväfnaden i

isolaterala blad af Mangroveväxterna. Kristallsäckar med mycket stora kristallkon-

kretioner förekomma, ehuru mera sparsamt äfven i dessa cell-lag.

Kärlknippena äro alla inbäddade och åtföljas af ett mäktigt härdbast. Detta

företer samma egendomlighet, som Moeller (a. st. pag. 116) anmärkt hos hithörande

växter med afseende pä stammens härdbast. I detsamma finnas nämligen grupper

af tunnväggiga celler, genom hvilka härdbastcellerna fördelas i mindre grupper. Med
kärlknippenas aftagande storlek tilltager hårdbastets mäktighet, så att det i förhål-

lande till de öfriga väfnaderna i kärlknippet är mäktigare i de större af de inbäddade

kärlknippena än i nerverna och mäktigare i de mindre än i de större kärlknippena.

Fi an detta härdbast utgå i svampparenehymet enstaka celler eller grupper af härd-

bastceller. Alla de inbäddade kärlknippena ligga i bladets öfre sida upptill öfversta

raden af svampparenehymet.

Uacadamin ternifolia F. v. Miill.

Blad ganska stora, tämligen tjocka, läderartade, smala och kort skaftade.

Epidermis med mycket tjock yttervägg på båda sidor, pä den öfre utan klyf-

öppningar och i tvärsnitt tämligen storcellig, i det cellerna äro dubbelt högre än på

den undre ytan. På ytsnitt äro däremot de öfre epidermiscellerna jämförelsevis små

och hafva tämligen tunna, svagt vågiga mellanväggar. De undre epidermiscellerna,

sedda frän ytan, betydligt större, d. v. s. längre och smalare, med tjockare, starkt

vågiga mellanväggar. Klyföppningar ej synnerligt talrika, på ytsnitt stora, runda

och försedda med en stor rund eller bredt oval ingång, omgifna af tvänne smala,

med springan parallela biceller. Slutceller i tvärsnitt liggande i jämnhöjd med epi-

dermis och i snedt vertikal riktning utmed bicellerna, aflånga, tjockväggiga, försedda

med en snedt tvärställd hälighet och starka, rakt framåtböjda ytterlister, men utan

innanlister.

Palissadparenchymet, som utgör ungefär lU af hela mesophyllets höjd, består af

en rad, hvars celler äro ganska vida och låga, så att deras höjd är knappt mer än
4—5 gånger större än bredden. I tvärsnitt, d. v. s. pä ytsnitt genom öfre bladytan,

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 39. Nio 2. 6
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äro cellerna i denna väfnad runda eller ovala, åtskilda genom smärre interstitier och

föga mindre än ytan af en epidermiscell. Cellsaften i denna väfnad är brun-

färgad.

Anm. Mikrotomsnitt lämna en oriktig föreställning om bladstrukturen hos

denna växt, emedan cellerna, förmodligen i följd af preparationen, blifva i hög grad

deformerade, buckliga och kantiga.

Svampparenchymef, som är storcelligt och ganska lakunöst, har 6— 8 cellers höjd

och är ej skarpt skildt från palissadväfnaden, enär cellerna i dess öfversta rad på

tvärsnitt äro mer eller mindre palissadlika, ehuru ej så tätt hopstående, ej häller så

regelbundet cylindriska som palissadcellerna och betydligt vidare än dessa, hvilket

senare förhållande i synnerhet framträder på ytsnitt, då deras omkrets är dubbelt så

stor som palissadcellernas eller ännu större och antingen rund eller oval eller i följd

af korta, breda utbuktningar mer eller mindre kantig, hvarjämte cellerna äro krans-

vis anordnade kring luftrummen. Cellerna i alla de öfriga lagen, äfven det understa,

äro på ytsnitt båglika, men nästan raka, samt nätlikt anordnade med stora, i ett

större eller mindre antal lag midt öfver hvarandra liggande eller hvarandra korsande

nätverk. På tvärsnitt hafva cellerna i denna väfnad en mycket växlande form, äro

än runda än mer eller mindre förlängda i horisontal riktning och innehålla, liksom

palissadcellerna, en brun cellsaft, och luftrummen ligga merändels på olika höjd;

stundom kunna dessa sträcka sig från palissadväfnaden ända ned till undre epidermis.

Kristaller tyckas helt och hållet saknas i bladen.

Kärlknippena äro till största delen inbäddade i nerver, som äro mycket talrika,

och åtföljda af ett mäktigt hårdbast. De öfriga äro genomgående med undantag af

de minsta, som befinna sig under öfversta raden af svampväfnaden och likaledes äro

åtföljda af några hårdbastceller.

Till samma typ höra äfven bladen af följande endast flyktigt undersökta växter:

Dipterocarpus exilis
1

, blad stora, tämligen tjocka samt med tämligen tjock

yttervägg på öfre epidermis; omedelbart under palissadväfnaden tvänne horisontala

rader af på tvärsnitt runda eller aflanga garfsyreceller, mellan hvilka i svamppar-

enchymet befintliga vattenuppsamlande tracheider kunna tränga upp till palissadväf-

naden ; kärlknippen inbäddade.

Suregada sp., blad små, tunna; öfre epidermis med tämligen tunn yttervägg;

mellan epidermis och såväl palissad- som svampparenchymet sträcka sig bandlika

hardbastknippen eller enstaka hårdbastceller; kärlknippen inbäddade.

Tristania Hillii
1

, blad tämligen långa, men smala, tämligen tjocka; öfre epi-

dermis med ganska tjock yttervägg; kärlknippen inbäddade.

Tristellateia sp., blad ej synnerligt stora, men tämligen tjocka; öfre epidermis

med tjock yttervägg, kärlknippen inbäddade.

Sandoricum indicum Cav., blad stora, men tunna; öfre epidermis med tunn

yttervägg ; kärlknippen inbäddade.

1 Ej upptagen i Iiulex Kewensis.
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Eusideroxylon Zwageri Teijsm. & Binn., blad stora, ej synnerligen tjocka;

öfre epidermis med tämligen tjock yttervägg; genom mesophyllet sträcka sig vinkel-

rätt mot ytan enstaka sklcreider från öfre epidermis ned till den undre, liknande dem

hos Laguncularia racemosa (AbesCHOUG, II, s. 73, Tat'. X, 10); kärlknippen in-

bäddade.

MnssEenda cylindrocarpa ', blad stora, tunna; epidermis med tunn yttervägg,

kärlknippen inbäddade.

Memecylon edule Roxb.?, blad medelstora, tjocka; öfre epidermis med tunn

yttervägg; kärlknippen inbäddade.

Lansium domesticuin Jack., blad medelstora, mycket tunna, öfre epidermis

med tunn yttervägg; kärlknippen inbäddade.

Jatropha Loeflingii', blad stora, tunna, öfre epidermis med tunn yttervägg;

kärlknippen inbäddade.

Garcinia xanthochymus Hook. f. (frän Ceylon, D:r Svedelius), blad mycket

stora och tjocka: öfre epidermis med tjock yttervägg; palissadparenchym af en cell-

rad; kärlknippen inbäddade.

Eugenia caryophyllsea Wight (frän Ceylon, D:r Svedelius), blad medel-

stora, tunna och kortskaftade ; öfre epidermis smacellig, med tjock yttervägg; kärl-

knippen inbäddade.

Clusia sp. (frän Trinidad, Baron Eggers), blad medelstora, tjocka och kort-

skattade; öfre epidermis smacellig och med tunn yttervägg, men förstärkt med 4—

5

lag tämligen tjockväggiga hypodermaceller, som saknas i undre sidan; kärlknippen

inbäddade.

Iresine elatior Rich. (frän Ecuador, Baron Eggers), blad tämligen sma, tunna,

mjuka och späda, tämligen langskaftade ; öfre epidermis storcellig och med tunn yt-

tervägg; mesophyll storcelligt och tunnväggigt; kärlknippen inbäddade.

Elateriospermum Tapos Blume, blad stora, tunna; öfre epidermis med tunn

yttervägg; kärlknippen genomgående.

Jambosa vulgaris De, blad tämligen stora; kärlknippen genomgående.

Dipterocarpus trinervis Blume, blad stora och tunna; öfre epidermis med

tunn yttervägg; kärlknippen genomgående.

Mesua ferrea L. (frän Ceylon, D:r Svedelius), blad smala, men länga, epi-

dermis smacellig, med i synnerhet pä öfre sidan tjock yttervägg; palissadparenchym

af en cellrad ; svampparenchym lakunöst, dess celler, sedda frän ytan, ofta nästan

raka : kärlknippen genomgående.

Cinnamomum zeylanicum Nees (frän Ceylon, D:r Svedelius), blad stora och

tämligen tjocka; palissadparenchym af en cellrad; kärlknippen genomgående;

1 Saknas i Index Kuweusis.
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III. Dorsiventrala blad med skiflikt svampparenchym.

Adenanthera pavoniiia L.

(Taf. XXII, tigg. 3—10.)

Småblad tämligen små, tunna och mjuka.

Epidermw storcellig och tunnväggig på båda bladytorna. XXII, 3, utan klyv-

öppningar på den öfre. På tvärsnitt äro dess celler mycket växlande såväl till höjd

som bredd, och detta af den orsaken att icke blott mellanväggar, XXII, 4, 10, utan

äfven ytter- och innanväggarne på båda bladytorna, XXII, 3, äro starkt undulerade.

Då en utbuktning genomskurits, blifver den genomskurna cellen mycket mindre än

om själfva cellkroppen träffats af knifven, liksom den cell, som genomskurits pä det

ställe, där ytter- eller innanväggen är bågformigt hvälfd, blifver högre. Ytterväggen

på båda bladytornas epidermis fint och tätt granulerad. Sedda från ytan äro cellerna

på såväl öfre, XXII, 4, som undre ytan, XXII, 10, ganska stora, oregelbundna och

hafva en öfvervägande långsträckt form, i synnerhet på den undre sidan. Klyföpp-

ningar glesa, sedda från ytan ovala och omgifna af tvänne olikstora biceller, som äro

parallela med springan och hvilkas till epidermiscellerna gränsande mellanväggar äro

vägiga, XXII, 10. Slutceller små, tjockväggiga, i tvärsnitt nästan runda med liten

tvärställd halighet, liggande i jämnhöjd med epidermis och försedda med små, nästan

omärkliga ytterlister, utan innanlister.

Palissadparenchymet upptager mer än hälften, stundom ända till Y3 af hela

mesophyllets höjd och utgöres af en enda rad höga, sällan septerade celler, hvilkas

höjd är ungefär 5—8 gånger större än bredden, XXII, 3. Dessa celler äro mycket

tunnväggiga och ej regelbundet cylindriska, utan ofta pa olika höjd omväxlande vid-

gade och afsmalnande, dock så att de utåt mot epidermis äro vidast och smalast inåt

mot svampparenchymet. Därför stå de ut mot öfre ytan så tätt tillsammans, att de

blifva polygonala, XXII, 5, och mellanrum saknas och de äro så stora, att hvarje

öfre epidermiscell, oaktadt sin ansenliga storlek, täcker endast 4—9 sädana celler,

hvaremot deras inre ändar äro i tvärsnitt rundadt ovala samt åtskilda af större eller

mindre mellanrum, hvarvid cellerna ofta hafva benägenhet att ordna sig i krans kring

mellanrummen, XXII, 6.

Svampparenchymet, som är skarpt begränsadt mot palissadväfnaden, är mäkti-

gast i de tjockare delarne af bladet, nämligen närmast pä ömse sidor af medelnerven,

där denna väfnad är 5—7 celler hög, men består i de tunnare delarne af endast 3—

4

ganska regelbundet horisontala rader, XXII, 3. På tvärsnitt genom bladskifvan äro

cellerna tämligen små, sträckta i horisontal riktning, och således breda samt låga.

Sedda frän ytan, XXII. 7, 8. 9, äro de däremot ganska stora och försedda med korta,
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breda utskott, genom hvilka cellerna sta i förbindelse med hvarandra och bilda nätverk.

Dessa celler framställa således bilden af tunna, breda och flikade skifvor. Dock före-

komma på tvärsnitt äfven celler, som äro mer eller mindre runda, men i sä fall är

det ej själfva cellkroppen, utan något af utskotten, som genomskurits. Och då cel-

lerna i det öfversta laget af ifrågavarande väfnad merendels äro högre, blifva deras

genomskurna utskott nästan palissadlika, XXII, 3. Det intercellulära systemet är jäm-

förelsevis föga utveckladt, men förstärkes i någon mån därigenom, att luftrum, såsom

ofvan anförts, äfven förekomma i palissadväfnadens undre del. Luftrummen i svamp-

parenchymets öfversta lag äro i synnerhet små, enär cellerna på ytsnitt äro kortare

och bredare samt försedda med likaledes kortare och bredare utskott, XXII, 7.

Intercellularrummen begränsas i detta lag af 4—5 celler. I de mellersta (1—2)
lagen äro de flesta luftrummen märkbart större, enär själfva cellerna hafva en

större yta samt längre och smalare utskott, XXII, 8. I följd af sistnämnda för-

hällande begränsas luftrummen, oaktadt deras storlek, af ett färre antal, vanligen

endast tvänne celler. I det understa laget, XXII, 9, äro intercellularrummen föga

större än i det öfversta och begränsas af 3—4—5 celler, som till form och stor-

lek närmast öfverensstämma med cellerna i sistnämnda lag. Endast under ett

färre antal af luftrummen finnas klyföppningar, hvilka stundom kunna, åtmin-

stone delvis, täckas af någon svampparenchymcell. Vanligen korsa cellnätverken

hvarandra i dessa lag, i hvilket fall tvärsnittet genom bladskifvan företer den van-

liga bilden af låga, breda, i horisontala rader anordnade celler. Dock inträffar det

ej sällan, att luftrummen i två eller tre cell-lag ligga midt öfver hvarandra och bilda

låga luftkamrar, hvarvid tvärsnittsbilden visar en anordning i vertikala rader af run-

dade celler, som äro de genomskurna utskotten från cellerna. Frän svampparen-

chymets celler kunna äfven, ehuru mera sällan, utgå utskott frän de öfre eller undre

väggarne, XXII, 3, genom hvilka cellerna i olika lag komma i förbindelse med hvar-

andra och luftrum bildas mellan de tvänne cell-lagen.

Kärlknippena. Det är endast i medelnervens basala del, som kärlknippet om-

gifves af hårdbast. Alla de öfriga kärlknippena, liksom öfre delen af det i medel-

nerven inneslutna, ligga med sina kärl upp till palissadväfnåden och gränsa med sin

undre sida till svampparenchymet, i hvilket förekommer en eller annan hårdbastcell,

som sträcker sig ut emellan svampparenchymets celler, XXII, 7. I svampparenchy-

raets öfre cell-lag utbreder sig ett anastomoserande s}rstem af de minsta kärlknippena,

hvilkas länga, smala spiralkärl lägga sig omedelbart intill såväl palissad- som svamp-

parenchymets celler.

Anm. Coester (a. st. pag. 79) uppgifver mellanväggarne i öfre epidermis af

denna art vara raka, hvilket dock ej är förhållandet hos föreliggande form. Den af

nyssnämnde författare under detta namn beskrifna växten säges vara insamlad pä
Madagascar.
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Napoleona Heudelotii Adr. Juss.

(Taf. V, figg. 1-lu.)

Blad ej synnerligen stora, tämligen tjocka och läderartade.

Epidermis på öfre ytan utan klyföppningar, med tjock yttervägg och tunna

mellanväggar; dess celler i tvärsnitt, V, 1, kvadratiska eller rektangulära, högre än

på den undre och med på ytsnitt undulerade, V, 2, samt med randporer försedda

mellanväggar. Undre epidermisceller på ytsnitt, V, 9, likaledes med undulerade mellan-

väggar, längre och i förhällande till längden smalare än öfre ytans. Klyföppningar

glesa, med stor, rundad omkrets, utan biceller, liggande i jämnhöjd med epidermis;

slutceller, V, 10, stora, rundade, men mot springan plattade, tunnväggiga, utan egent-

liga såväl ytter- som innanlister, hvilka endast antydas, de förra genom cellernas af-

smalnande utåt, de senare genom en svag väggförtjockning.

Palissadparenchymet är hos denna växt jämförelsevis svagt utbildadt och utgör

knappt mer än Vi— V-, af mesophyllets höjd, ehuru dess celler äro anordnade i tvänne

rader, som äro skarpt begränsade mot h varandra, V, 1. Cellerna i den öfre raden

mer regelbundet cylindriska, högre och smalare, med höjden ungefär 2—3 gånger

större än bredden och tätare hopstående, i tvärsnitt, V, 3
1

, runda eller ovala samt

åtskilda genom smärre luftrum. Två—tre sådana celler kunna täckas af en öfre epi-

dermiscell. Palissadcellerna i den undre raden äro i synnerhet med sina undre ändar

mer åtskilda af luftrum, V, 4, och knappt mer än en half gång högre än vida, V, 1,

stundom nästan runda, och i tvärsnitt vanligen mer ovala, V, 4.

Svampparenchymet har ungefär 8—9 cellers höjd, V, 1, och är mycket storcelligt.

Dess celler hafva på tvärsnitt genom bladet benägenhet till anordning i horisontala

rader, hvilken anordning emellertid rubbas genom förekomsten af talrika luftkamrar,

hvilka föranleda på samma gång en anordning i vertikala rader. Pa tvärsnitt äro

merändels cellerna i de mellersta lagen störst och i genomskärning runda. I de två

—tre öfversta lagen stå cellerna tätare tillsammans och äro i tvärsnitt runda eller

till och med nästan rektangulära. På ytsnitt, V, 5, äro de mycket breda och hafva i

följd af de korta, breda utskotten en mycket oregelbunden omkrets, medan cellerna

i de mellersta lagen, V, 6, äro mer nätlikt anordnade, vanligen något bågformigt

krökta och hafva ofta talrika, smalare utskott, som äro skarpare begränsade mot

cellens centrala del. I det näst understa laget, V, 7, blifva återigen cellerna pä yt-

snitt mera lika dem i de öfversta och bilda ej något regelbundet nätverk. Cellerna

närmast under den undre epidermis, V, 8, bilda ett mer sammanhängande lag, sakna

utskott och hafva en mindre ytutbredning och en vanligen aflång, ofta något krökt,

mera sällan rund omkrets. Endast midt öfver klyföppningarne finnas större mellan-

rum. På tvärsnitt genom bladskifvan finner man stundom äfven utskott, som utgå

från öfre eller undre sidan af en cell, genom hvilka utskott cellerna i ett lag kunna

stå i förbindelse med dem i det närmast intill liggande. Endast enkla kristaller, men

1
I följd af något förbiseende har denna figur blifvit mycket mer förstorad än de öfriga, i det Oc. o,

Obj. 8, Leitz, kommit att användas.



ktjnöl. sv. vet. akademiens handungar, band 39. n:o 2. 47

inga kristallkonkretioner, finnas i svampparenchymets celler. Svampparenchymet är

ganska laknnöst, rikt på luftkamrar, som förete en stor växling i afseende på form,

storlek och ställning. Mer sällan sträcka de sig genom ett större antal, ända till 7

cell-lag och äro i så fall pä tvärsnitt höga, smala och stundom genom en tvärgående

cellrad afdelade i tvänne kamrar, som genom små mellanrum i denna rad stå i för-

hindelse med hvarandra. Stundom äro dylika höga luftkamrar ej ställda vinkelrätt

mot bladytan, utan hafva en till denna mer eller mindre sned ställning. Andra luft-

kamrar, som sträcka sig genom ett färre antal cell-lag, kunna omedelbart gränsa till

palissadväfnåden eller till undre epidermis eller äro de genom ett eller annat cell-lag

skilda från dem. Dylika mindre luftkamrar kunna ofta till ett antal af 3—4 ligga

öfver hvarandra.

Sekretbehållare. Solereder (a. st. pag. 398) uppgifver, att sådana saknas hos

Lecythidea?. som äfven innefatta si. Napoleona. De finnas dock i bladen af ifråga-

varande art, om de också ej äro af samma beskaffenhet som hos de egentliga Myrta-

ceerna. I palissadparenchymets öfre rad finnas nämligen, ehuru tämligen sparsamt,

stora runda celler. V, 3, af samma höjd som palissadcellerna och liksom dessa sträc-

kande sig ut till epidermis. Dessa celler skilja sig från palissadcellerna genom sin

betydligt större vidd och sitt färglösa innehåll. Det förefaller nästan, som om de

uppkommit genom upplösning af mellanväggarne mellan intill hvarandra liggande

palissadceller. Dylika sekretceller finnas äfven i understa laget af svampparenchymet.

Kärlknippena. Endast det i medelnerven inneslutna kärlknippet betäckes pa

såväl öfre som undre sidan af en till tjockväggig, mekanisk väfnad ombildad grund-

vilfnad. Alla de öfriga kärlknippena äro inbäddade och omgitvas således af mesophyll.

Med undantag af de minsta kärlknippena omslutas de af hårdbast. De minsta ut-

göras af ett fåtal tracheala element och äro genom 2—3 cellrader skilda från palissad-

väfnåden.

Dalechampia Roezliana Miill. Arg.

Blad medelstora, långa och smala, kring de större nerverna tämligen tjocka,

men tunna på större afstånd från dem.

Epidermis tämligen storcellig och dess celler pä båda ytorna i tvärsnitt ungefär

lika stora, men på ytsnitt större på den undre, försedda med en föga tjock yttervägg

och med tunna, vågiga mellanväggar, hvarigenom själfva cellerna, sedda från ytan,

få en oregelbunden omkrets. Klyföppningar endast på undre ytan och äfven där-

städes tämligen sparsamma, sedda från ytan ovala och åtföljda af tvänne, med springan

parallela biceller, hvilkas från klyföppningen vända mellanvägg är undulerad. Slut-

celler mycket små och tämligen tjockväggiga, nående upp till bicellernas öfre yta,

men något lägre än dessa, ehuru de icke inåt omslutas af dem, i tvärsnitt högre än

vida och inåt afsmalnande, upprätta och parallela med bicellerna samt försedda

med en rundad hålighet. Deras ytterlister mycket små, raka och riktade uppåt,

innanlister nästan omärkliga.
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Palissadparenchymet. Mesophyllet i sin helhet utmärker sig genom sin tunn-

väggighet, hvarigenom cellkonturerna endast med någon svårighet kunna iakttagas,

i synnerhet som cellinnehållet tillika är mycket vattenrikt. Palissadväfnåden bildar

på tvärsnitt genom bladskifvan endast en smal rand, som i den tjockare delen af

bladskifvan utgör endast Ve, i den tunnare ungefär '/, af hela mesophyllets höjd.

Dess celler äro anordnade i en rad, låga och vidgade mot utsidan och deras höjd är

sällan mer än 4—3 gånger större än deras största bredd. Pä ytsnitt äro deras ge-

nomskurna öfre ändar tämligen tätt hopstående, rundadt fyrkantiga eller nästan po-

lygonala; h varje öfre epidermiscell täcker ungefär 2—3 sådana celler. Kristallkon-

kretioner äro ganska vanliga i denna väfnad.

Svampparenchym et är mycket lakunöst och i de tjockare delarne af bladskifvan

mer storcelligt samt ända till 7 celler högt, men har i de tunnare delarne af blad-

skifvan omkring 5 cellers höjd. Dess celler äro på tvärsnitt runda eller vanligen ovala

med längdaxeln liggande i horisontalplanet och ofta försedda med utskott. Sedda

från ytan hafva cellerna i det öfversta, till palissad väfnåden gränsande laget, en rund

eller oval, ofta något bågformig omkrets, som är många gånger större än palissad-

cellernas och ofta genom korta, breda utbuktningar blir mer eller mindre oregelbun-

den. I de under detta liggande lagen äro cellerna korta, breda, skiflika och stå i

förbindelse med h varandra genom korta, breda utskott, som till största delen ligga i

horisontalplanet. Luftrummen mellan cellerna blifva i följd af cellernas stora bredd

samt de korta utskotten tämligen små och hafva i tvärsnitt en merändels regelbundet

rundad omkrets. I det understa, subepidermoidala laget äro cellerna på ytsnitt lika-

ledes skiflika, men hafva talrikare utskott. Kristallkonkretioner äro äfven vanliga i

denna väfnad, i synnerhet i dess undre cell-lag.

Kärlknippena äro inbäddade och åtföljda af härdbast, från hvilket utgå talrika

långa och smala sklereider, som i alla riktningar tränga in emellan mesophyllets celler

ända ut till epidermis i båda bladytorna och sträcka sig vidare längs insidan af denna.

De minsta kärlknippena ligga under svampparenchymets öfversta lag, men mindre

sådana sträcka sig ofta ned i denna väfnads undre cell-lag. På ytsnitt anträffas ej

sällan isolerade eller af en sklereid åtföljda spiralkärl mellan svampparenchymets celler.

Aealypliii sp.

(Taf. XXV, Kg. 14.)

Blad ganska stora, tunna och mjuka.

Epidermis med tämligen tunn yttervägg, storcellig i synnerhet på öfre sidan,

hvars celler äro nära dubbelt högre än på den undre, fig. 14. Sedda från ytan äro

öfverhudscellerna på båda sidorna ungefär lika stora och hafva en i följd af de vågiga

mellanväggarne oregelbunden omkrets. Klyföppningar på bägge bladytorna, men
mycket talrikare på den undre, sedda från ytan ovala, omgifna af tvänne med sprin-

gan parallela biceller. Slutceller små, rundade och tämligen tjockväggiga, i snedt

vertikal riktning anbrakta vid öfre delen af bicellerna, men ej sträckande sig ned till

dessas undre sida, försedda med nästan omärkliga ytterlister, men utan innanlister.
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Palissadparenchymet, fig. 14, storcelligt och skarpt begränsadt mot svampväf-

naden, upptagande nära hälften af mesophyllets höjd på tvärsnitt och bestående af

en rad höga, cylindriska, ofta septerade celler, hvilkas höjd kan vara ända till 6 gånger

större än bredden och som på ytsnitt äro runda och åtskilda genom större eller mindre

luftrnm. Hvarje öfre epidermiscell kan täcka 8— 12 palissadceller. I denna väfnad

uppträda oformligt stora kristallsäckar, fig. 14, som vanligen äro betydligt högre än

palissadcellerna, så att de stundom endast genom tvänne lag af svampparenchymceller

äro skilda från undre epidermis.

Svampparenchymet är på tvärsnitt tämligen storcelligt, föga lakunöst och har

5—6 cellers höjd, hvarjärnte dess celler hafva benägenhet till anordning i horisontala

rader och äro vanligen runda eller något aflånga. Merändels äro cellerna i de båda

understa lagen minst. Pä ytsnitt ter sig denna väfnad såsom en mellanform emellan

den båglika och den skiflika typen, men närmar sig mest den senare i anledning af

cellernas större bredd i förhållande till längden och de talrikare utskotten.

Kärlknippena. Bladens storlek och tunnhet i förening med den tunnväggiga

öfverhuden och dennas, liksom mesophyllets, storcellighet göra hos bladen af denna

växt särskilda skyddsmedel för bevarandet af sambandet mellan cellerna erforderliga.

Som sådana skyddsmedel kunna anföras dels öfverhuden med dess på båda sidor

undulerade mellanväggar i förening med det föga utvecklade intercellulära systemet,

dels och i synnerhet kärlknippenas beskaffenhet. Äfven ganska små kärlknippen äro

inneslutna i nerver, som höja sig så högt öfver bladets undre yta, att de äro ända

till 3 gånger högre än själfva bladytans höjd på tvärsnitt. Och de kärlknippen, som

i storlek komma närmast efter de minsta, som äro inneslutna i nerver, äro genom-

gående. De största bland de inbäddade kärlknippena gränsa intill undre epidermis,

men äro skilda från den öfre genom palissadväfnaden. De minsta kärlknippena ligga

äfven närmare den undre bladytan, nämligen under svampparenchymets öfversta rad,

och omgifvas af en strängslida, men äro skilda från undre epidermis genom tvänne

lag af oförändrade svampparenchymceller.

Cynometra cauliflnra L.

Småblad tämligen små, tunna och fasta, på båda sidor upphöjdt nätådriga, i

lefvande tillstånd sannolikt kantställda.

Epidermis med tämligen tunn yttervägg, småcellig på öfre ytan, mer storcellig

på den undre; dess mellanväggar i synnerhet på öfre sidan vågiga och själfva cellerna

sedda från ytan följaktligen med oregelbunden omkrets och något större på öfre sidan.

K lyföppningar endast på undre ytan och äfven där ej synnerligen talrika, sedda från

ytan rundadt ovala, omgifna af tvänne olikstora och med springan parallela biceller.

Slutceller små, på utsidan något täckta af bicellerna, upprätta, i tvärsnitt rundadt

aflånga, ej synnerligt tjockväggiga och försedda med mycket små, nästan omärkliga

ytter- och innanlister.

Palissadparenchymet, tämligen småcelligt och ej skarpt skildt från svampväfnåden,
består af tvänne cellrader och utgör en tredjedel eller nära hälften af mesophyllets

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 39. N:o 2. 7



50 ARESCHOUG, UNDERSÖKNINGAR ÖFVER VÄXTERNAS BLADBYGGNAD.

höjd. Den öfre raden består af typiska palissadceller, hvilka på tvärsnitt genom blad-

skifvan äro tätt hopstående, stundom septerade, cylindriska och i förhållande till

bredden tämligen låga, så att deras höjd knappast är 4—5 gånger större än bredden,

pä ytsnitt fyrkantiga eller polygonala och till ett antal af högst 3—4 täckta af hvarje

öfre epidermiscell. Palissadcellerna i den undre raden äro vanligen betydligt större

såväl till höjd som vidd, ofta åtskilda af mellanrum, samt i tvärsnitt runda, men i

förhållande till sin höjd vidare än i öfre raden. Ej sällan äro emellertid cellerna i

denna rad mycket lägre och likna svampparenchymets celler.

Svampparenchymet är storcelligt, föga lakunöst och har 3 eller stundom 4 cellers

höjd. På tvärsnitt genom bladskifvan äro de största luftrummen knappt så stora

som omkretsen af någon bland de närmast omgifvande cellerna, och dessa äro sällan

runda, utan merändels rundadt aflånga, oftast horisontalt eller snedt vertikalt ställda

och hafva ej sällan i följd af korta utskott en något oregelbunden omkrets; i den un-

dersta raden stå cellerna tätt tillsammans, hafva en mycket växlande form och bilda

nästan ett hypodermatiskt cell-lag, ehuru de innehålla kloroplaster. Sedda från ytan

äro cellerna i detta lag än fyrkantiga än mer eller mindre polygonala och så tätt

förenade, att inga andra mellanrum förefinnas mellan dem än klyföppningarnes små
andhålor. I det närmaste eller de båda närmast följande lagen äro cellerna på ytsnitt

skiflika och försedda med korta breda utbuktningar, begränsande luftrum, som äro

betydligt mindre än ytan af någon bland de omgifvande cellerna. Cellerna i det öf-

versta till palissadväfnadens understa rad gränsande laget äro på ytsnitt korta, breda

och ofta något krökta, försedda med små ansatser till utbuktningar.

I mesophyllet uppträda tjockväggiga, redan af Radlkofer (a. st. s. 317) be-

skrifna sklereider, som i synnerhet i bladens öfre sida tränga ut till epidemi is och

längs dennas insida förgrena sig och stå i förbindelse med det fibrovasala systemet.

Kärlknippena äro omgifna af hårdbast och beklädda af ett lag kristallsäckar,

livar och en af dessa fylld af en större, enkel kristall. Äfven de gröfsta strängarne

äro ej fullt genomgående, utan skilda från öfre epidermis genom en rad låga palissad-

celler och från den undre genom det hypodermalika cell-laget. I samma mån som

de aftaga i storlek aflägsna de sig från undre epidermis.

Spermacoce lams Lam.

Blad små, tunna och tämligen mjuka.

Epidermis på båda bladytorna storcellig och tunnväggig, äfven livad ytter-

väggen beträffar; dess celler vanligen högre på öfre sidan, men deras höjd i synnerhet

på undre sidan mycket växlande, beroende därpå, att somliga celler sträcka sig myc-

ket djupare in i mesophyllet än andra, hvilket föranleder, att såväl svamp- som pa-

lissadparenchymets yttre gränslinie mot epidermis blifver mycket ojämn. Sedda från

ytan äro öfverhudscellema ganska stora, de öfre polygonala och tämligen likformiga,

de undre i följd af de något buktade mellanväggarne mer olikformiga och ofta något

större. Klyföppningar endast på undre sidan och ganska glesa, sedda från ytan

ovanligt stora, bredt ovala och omgifna af tvänne med springan parallela biceller.
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Deras slutceller jämte de ofta mycket olikstora bicellerna vanligen något höjda öfver

epidermis, i tvärsnitt tjockväggiga, nästan runda, utan innanlister, men försedda med
små, spetsiga och rakt framåt riktade ytterlister; bicellerna vanligen sträckande sig

något längre in än sluteellerna.

Palissadparenchymet, som utgör ungefär en tredjedel af mesophyllet och är små-

celligt, har sannolikt ursprungligen varit en cellrad, hvars celler genom en tidigt in-

trädande tvärdelning blifvit delade i två eller stundom tre, i synnerhet i senare fall

mycket låga celler. Denna väfnad kommer sålunda, då bladet är fullt utveckladt,

att bestå af vanligen tvänne cellrader. Cellerna i den öfre raden äro något mer pa-

lissadlika och kunna vara 2—4 gånger högre än breda, men om raderna äro trenne,

blifva de mer rundade, ofta nästan isodiametriska, liksom förhållandet är med cellerna

i den undre raden, hvilka vanligen äro dubbelt lägre än i den öfre. På ytsnitt äro

cellerna i dessa rader runda eller polygonala. Hvarje epidermiscell täcker allt efter

sin och palissadcellernas olika storlek 5—12 palissadceller i den öfre raden.

Svampparenehymet är jämförelsevis tämligen storcelligt och har på tvärsnitt

ungefär fyra cellers höjd och dess celler äro på tvärsnitt runda eller sträckta i hori-

sontal riktning, ej sällan något krökta och i följd af korta, breda utskott mer eller

mindre oregelbundna. Mycket sällan anträffas likaledes på tvärsnitt större luftrum,

som kunna genom 2—3 cellrader sträcka sig ned till undre epidermis, utan luftrummen
äro merändels både små och glesa. Ej sällan finnas horisontala luftrum, som sträcka

sig utmed insidan af den undre epidermis. Sedda från ytan befinnas cellerna i denna
väfnad vara mer eller mindre skiflika, hvilket mindre än i de båda mellersta är för-

hällandet med cellerna i det understa laget, hvilka hafva en mindre, vanligen rundad
och af endast korta breda, fåtaliga utbuktningar något oregelbunden omkrets, under

det cellerna i de bägge närmast öfre lagen äro längre, smalare, något krökta och för-

sedda med talrikare, mot den centrala delen af cellen skarpare begränsade utskott.

Någon så regelbundet nätlik anordning af cellerna som i det båglika svampparenehymet
förekommer dock icke häller i dessa lag, så att maskorna få mycket växlande om-
krets och storlek och begränsas af endast 2—3—4 celler, men äro i hvarje fall mindre
än ytan af någon bland de omgifvande cellerna. I det öfversta, till palissadväfnaden

gränsande laget blifva cellerna återigen kortare och bredare, men hafva vanligen flera

och skarpare markerade utskott än i det understa laget. I detta cell-lag finnas dels

rafidsäckar med långa rafider dels stora flikade och med ett brunt innehåll fyllda

celler, som på ytsnitt kunna bilda rader, som åtminstone ofta stödja sig mot kärl-

knippena och förmodligen äro af samma natur som de af Solereder (a. st. s. 505)

hos Phyllis och några andra Paibiacésläkten anmärkta sekretcellerna.

Kärlknippena äro till större delen inbäddade och sakna hård bast. De mindre
strängarne omgifvas af en mycket storcellig, skarpt differentierad strängslida och ligga

omedelbart intill palissadparenchymet.
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Sapium Laurocerasus Desf.

Blad tämligen små, tjocka, läderartade, försedda med tvänne glandellika bild-

ningar på bladskaften och ett fåtal liknande inrättningar i bladskifvans kanter.

Epidermis storcellig i synnerhet på öfre ytan, som saknar klyföppningar och

hvars celler hafva en tjock yttervägg och äro på tvärsnitt rektangulära, ganska breda

och högre än undre ytans samt hafva på ytsnitt äfvenledes en stor, men i följd af

de buktade väggarne oregelbunden omkrets. Undre epidermisceller i tvärsnitt lägre

och vanligen bredare än de öfre, med tjock yttervägg, på ytsnitt mycket stora, van-

ligen mer eller mindre aflånga och försedda med svagt buktade mellanväggar. Klyf-

öppningar, sedda från ytan, föga talrika, stora, aflånga — ovala, omgifna af tvänne

med springan parallela biceller. Slutceller i tvärsnitt liggande i jämnhöjd med epider-

mis, upprätta, stora och runda, men något högre än bicellerna, försedda med en ganska

stor, tvärställd, nästan triangulär, bakåt vidgad helighet och starka framåtriktade,

raka ytterlister samt nästan omärkliga innanlister.

Palissadparenchymet, som är storcelligt och består af en rad mycket höga, men
tillika vida, regelbundet cylindriska och tätt hopstående celler, är skarpt begränsadt

mot svampparenchymet och utgör ungefär Va af hela mesophyllets höjd. Cellernas

höjd är ungefär 12 gånger större än bredden, och hvarje öfre epidermiscell täcker

4—5 palissadceller, hvilka i tvärsnitt äro runda eller ovTala och åtskilda af smärre

luftrum.

Svampparenchymet har i samband med bladets olika tjocklek på olika ställen i

bladskifvan 7—9 cellers höjd och är ganska storcelligt, hvarjämte dess celler äro vat-

tenrika, ehuru ej fattiga på kloroplaster. På tvärsnitt äro cellerna ganska regelbundet

anordnade i horisontala rader och än mer eller mindre rundade eller horisontalt sträckta

än i följd af utbuktningar, som äro horisontala eller vertikala, af oregelbunden form.

Genom de vertikala utbuktningarne uppkomma mindre luftrum mellan cellerna i intill

hvarandra liggande rader. Dessutom finnas äfven större luftkamrar, som kunna sträcka

sig genom ända till 4—5 cell-lag. Sedda från ytan äro cellerna i det öfversta, till

palissadväfnaden omedelbart gränsande laget breda, aflånga, ofta mer eller mindre

krökta och ansluta sig ej sällan till hvarandra förmedelst korta breda utbuktningar,

hvarigenom de komma att bilda ett småmaskigt nätverk. I de följande lagen äro

cellerna på ytsnitt likaledes breda, skiflika och försedda med merändels talrika utskott

samt nätlikt anordnade, än med hvarandra korsande nätverk, än med maskorna i ett

större eller mindre antal cell-lag ställda öfver hvarandra och sammanflytande till högre

eller lägre luftkamrar. Cellerna i understa laget tätt förenade, undantagandes midtför

klyföppningarne, på ytsnitt rundade, nästan kvadratiska eller aflånga och kring klyf-

öppningarne ofta något krökta.

Hydathoder. De förut omtalade glandellika bildningarne på bladskaften sitta

midt emot hvarandra omedelbart under bladskifvan och på hvardera af bladskaftets

båda öfre kanter. De hafva formen af små tappar, under hvilkas topp redan med
loupen varseblifves en kraterformig fördjupning. De fåtaliga, i bladskifvans kant
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befintliga liknande organen hafva form af förtjockade sågtänder, under hvilkas spets

likaledes förefinnes en kraterformig fördjupning på den undre sidan. Äfven i bladets

spets finnes en tappformig, men in emot öfre bladytan krökt kropp, sannolikt af

samma beskaffenhet som de i bladkanten och på bladskaften befintliga bildningarne.

Dessa senares inre byggnad, sådan den ter sig på successiva tvärsnitt, är följande.

Själfva den kullriga toppen utgöres af en likformig, storcellig och kollenkymatisk,

brunaktig väfnad, som täckes af en likaledes storcellig och tjockväggig epidermis.

Den kraterformiga öppningen under toppen beklädes på insidan af en likaledes stor-

cellig och tjockväggig epidermis, och i den utmynnar en inre, bred, men starkt

tillplattad, springformig kavitet, som i vertikal riktning sträcker sig ned i glandeln

ungefär till dess midt. Denna kavitets sidor betäckas i sin öfversta del af en stor-

cellig och tjockväggig epidermis af samma beskaffenhet som mynningens öfverhud.

Djupare ned i kaviteten undergå epidermiscellerna väsentliga förändringar, först på
ett mindre parti af dess vägg och längre ner småningom öfver hela väggen; de blifva

tunnväggiga, höga, smala och palissadlika samt fyllas af plasma. Epidermis har så-

lunda förvandlats till ett epithelium. Hvad den kaviteten omgifvande cellväfnaden

beträffar, så består den i glandelns öfversta del af mycket stora, tjockväggiga, nästan

kollenkymatiska celler, som ej sällan innehålla kristallkonkretioner. Längre ned i

glandeln, där kaviteten beklädes med ett epithelium, uppträder, inskjuten emellan

detta och den omgifvande storcelliga väfnaden, en småcellig, plasmarik väfnad, för-

modligen ett epithema, hvars celler äro tätt förenade, tunnväggiga och såväl på längd-

som tvärsnitt mer eller mindre rundade. Denna väfnad är mäktigast på den sidan

af kaviteten, där epitheliet först uppträder, och det är ej osannolikt, att den uppstått

genom delning af epitheliets celler. Det har nämligen ofta förefallit, som om en

tvärdelning af epithelialcellerna ägde rum, liksom äfven att de celler i denna väfnad,

som närmast gränsa till epitheliet, ligga midt emot dettas celler samt till form och

riktning öfverensstämma med dem. Att denna väfnad, som närmast torde kunna

betecknas såsom ett epithema, är af sekundärt ursprung, tyckes äfven framgå af det

faktum, att cellerna i den yttre, storcelliga väfnaden, som närmast omgifva epithemat

och som högre upp i glandeln äro runda, blifvit starkt hoptryckta och mycket breda.

Denna plasmarika väfnad jämte den däri inneslutna kaviteten bildar en inre, central

kärna och sträcker sig ned till glandelns bas samt afsticker skarpt mot den storcelliga

periferiska väfnaden med dess af ett vattenklart innehåll fyllda celler. Ett på kärl

mycket rikt kärlknippe sträcker sig längs den epithematiska cellväfnaden på den sidan

af kaviteten, där denna väfnad är mest utvecklad, men upphör något under den punkt,

där kaviteten börjar beklädas med en epidermis. Det är således all anledning till

den förmodan, att dessa inrättningar, hvilkas anläggning och utveckling torde vara

förtjänt af en närmare undersökning på ort och ställe, fungera såsom afsöndringsorgan,

troligen för vatten i flytande form. De i bladkanten befintliga glandierna hafva samma
struktur som bladskaftens.

Kärlknippena. I medelnerven finnas endast enstaka hård bastceller på undre

sidan af vekbastet, och palissadväfnaden är på medelnervens öfre sida endast afbruten

midt öfver dennas kärlknippe och ersatt af kollenkym, som på undre sidan är ganska
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mäktigt och väsentligen bidrager till att förläna medelnerven böjningsfasthet. I de

sekundära nerverna är palissadparenchymet knappast afbrutet midt öfver kärlknippet,

men hårdbastet bildar på dettas undre sida ett knippe, hvarjämte kollenkym saknas

på öfre och är endast svagt utveckladt i den undre sidan. Alla de ej i nerver inne-

slutna kärlknippena äro inbäddade och ligga under svampparenchymets öfversta eller

näst öfversta cellrad och nå på tvärsnittet allt efter sin olika storlek mer eller mindre

djupt ned mot undre epidermis. Nästan alla äro åtföljda af hårdbast; endast de

minsta, till ett eller annat spiralkärl reducerade kärlknippena sakna hårdbastbelägg-

ning. Äfven dessa minsta kärlknippen utmärka sig genom sina ovanligt stora spiral-

kärl, hvilka på tvärsnitt genom bladskifvan ofta synas sträcka sig längs utmed cel-

lerna i svampparenchymets öfversta eller näst öfversta rad under anslutning till dess

celler förmedelst utbuktningar från dem. På ytsnitt varseblifvas i kärlknippenätet

äfven korta, blindt slutande kärlknippeutgreningar, som utgöras af korta, kantiga

spiraltracheider, som lägga sig intill svampparenchymets celler. Äfven mycket små
kärlknippen åtföljas af oledade, förgrenade mjölkkärl, som, utgående från dem, sprida

sig emellan svampparenchymets celler och äfven tränga upp till palissadväfnadens

undre rand, längs utmed hvilken de på långa sträckor kunna följas, utan att, såsom

hos flere andra Euphorbiaceer, tränga upp mellan palissadcellerna till epidermis. De
större kärlknippena utmärka sig dessutom genom en anmärkningsvärd rikedom på
stora, skarpt differentierade silrör, som likaledes ansluta sig till svampparenchymets celler.

Derris scandens Benth.

(Taf. XXIII, figg. 2-10.)

Småblad ej stora, tunna och något läderartade.

Epidermis tämligen storcellig, utan klyföppningar på öfre sidan; dess celler med
föga tjock yttervägg, sedda från ytan något större på öfre sidan, fig. 4, än på den

undre, fig. 10, med buktade mellanväggar. Klyföppningar tämligen glesa, smala, af-

långa, omgifna af ett par breda biceller, som äro parallela med springan, fig. 10.

Slutceller små, tjockväggiga, mot utsidan något täckta af bicellerna och sålunda något

insänkt a, i tvärsnitt upprätta, rundadt aflånga, med liten, rundad hålighet och täm-

ligen stora framåtriktade innanlister, men, såsom det tyckes, utan ytterlister.

Palissadparenchymet. Mesophyllet utgöres af endast fem cellrader, af hvilka de

båda öfversta bestå af palissadceller och de båda understa af svampparenchymceller.

I den mellersta, tredje raden äro cellerna i de tjockare partierna af bladskifvan mer

eller mindre palissadlika, fig. 2, men i de tunnare, fig. 3, hafva de större likhet med
svampparenchymets celler; i förra fallet kommer palissadparenchymet att bestå af tre

cellrader och att utgöra 6
li—Vs af mesophyllets höjd, i senare af endast tvänne, i

hvilket fall det på tvärsnittet upptager ungefär 2
lz af mesophyllets höjd. På ett

tunnt mikrotomsnitt, fig. 2, företer denna väfnad nästan bilden af ett galler, i det

cellerna i hvarje rad äro åtskilda af höga luftrum, nästan lika höga som själfva cel-

lerna, och luftrummen i den öfversta raden äro skilda från dem i den närmast undre

genom de vidgade och ofta med smärre utskott försedda ändarne af cellerna i de båda
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intill hvarandra gränsande raderna. På tjockare snitt förefaller det därför, som om
luftrummen i de båda öfversta etagerna voro skilda frän hvarandra genom en rad af

små, rundade celler, hvilka emellertid endast äro de genomskurna ändarne af palissad-

cellerna. Där palissadväfnåden ntgöres af tvänne rader, fig. 3, begränsas luftrummen

i andra raden af cellerna i svampparenchymets öfversta lag, men då denna väfnad

består af trenne rader, äro luftrummen i andra och tredje cellraderna ej så regel-

bundet skilda från hvarandra, utan sammanflyta ofta till större lakuner, fig. 2. Cel-

lerna i den öfversta raden äro de högsta, så att deras höjd kan vara ända till 12— 15

gånger större än bredden, samt sällan regelbundet cylindriska, utan vanligen på som-

liga ställen afsmalnande, på andra vidgade, detta senare isynnerhet mot båda ändarne.

På ytsnitt, fig. 5, genom de öfre ändarne stå dessa celler merändels tätt tillsammans

och hafva en rund eller polygonal omkrets, som är endast 2—4 gånger mindre än

ytan af en epidermiscell. På djupare gående ytsnitt genom samma cell-lag hafva

cellerna en mindre och rund omkrets och mellan dem finnas större luftrum. Cellerna

i närmast undre, eller, där trenne rader palissadceller förekomma, i de båda undre

lagen äro lägre, mer oregelbundna och åtskilda af större luftrum, sällan raka, utan

krökta i olika riktningar ocli förefalla nästan kollaberade. I palissadparenchymets

andra rad hafva cellerna på ytsnitt en mer eller mindre oval omkrets, fig. 6, och äro

vanligen nästan kransvis anordnade kring luftrummen. Tredje mesophy 11 -lagets celler,

när de äro palissadlika, fig. 2, hafva på ytsnitt en oregelbunden form och äro än

runda, ovala eller aflånga, än trubbigt trekantiga. När cellerna i samma lag ej äro

palissadlika, hafva de vanligen en mycket oregelbunden form och äro ofta, fig. 3,

mer eller mindre förgrenade, nästan fingerlikt delade. När på ytsnitt, fig. 7, de bre-

dare partierna af ifrågavarande celler genomskurits, äro dessa, i synnerhet i de mindre

kärlknippemaskorna, ovanligt breda, något bågformigt krökta samt nästan nätlikt an-

ordnade. De äro fyllda af ett sekretartadt innehåll.

Knöpff har (a. st. pag. 77—78) lämnat en något knapphändig beskrifning på
bladets inre struktur hos denna växt och uppgifvit palissadväfnaden vara tvåradig, i

det han hänför mellersta mesophyll-laget till svampparenchymet. Cellerna i detta lag

benämnas af honom "Klammerzellen" och omsluta de till svampparenchymet förlagda

schizogena sekretbehållarne och de i dem befintliga sekretmassorna. Han antager

nämligen, att nyss nämnda celler äro de fingerlikt förlängda epithelialcellerna, som
ursprungligen beklädt sekretbehållarne (a. st. pag. 14). Författaren har emellertid

icke genom undersökning af sekretbehållarnes anläggning och utveckling sökt konsta-

tera riktigheten af detta antagande. I mikrotomsnitt saknas hvarje spår af sekret-

massor antagligen af den orsak, att de upplösts i följd af den föregående behandling,

som materialet fått undergå. Men äfven i de för fri hand skurna preparaten äro

dylika sekretmassor mycket sällsynta, hvilket möjligen kan bero därpå, att materialet

under flera år förvarats i vattenblandad sprit. Att döma af strukturförhållandena i

de fullt utvecklade bladen af denna växt förefaller det mera sannolikt, att i de större

kärlknippemaskorna sekretet i det tredje mesophyll-lagets celler afsatts i luftrummen

och att dessa celler i följd däraf kollaberat och på samma gång antagit samma form
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som palissadcellerna i närmast öfre lag, under det i de minsta kärlknippemaskorna

sekretet stannat i cellerna, som därför förblifvit oförändrade.

Svampparenchymet. Oafsedt det på öfvergång mellan palissad- och svampparen-

chym stående cell-laget utgöres den senare väfnaden af endast tvänne horisontala

rader, som på tvärsnitt ofta förefalla som ett hypoderma, fig. 3. Dock iakttagas på
dessa celler här och där smärre utskott, såväl vertikala som horisontala, hvilka för-

anleda, att smärre luftrum bildas såväl mellan de till samma rad hörande cellerna

som mellan dem i båda cellraderna, och åvägabringa förbindelse mellan klyföppnin-

garne och palissadväfnådens intercellulära system. Sedda från ytan äro cellerna i den

undre raden, fig. 9, vanligen något kantiga, rundade, ovala eller nästan aflånga och

i sådant fall i synnerhet kring klyföppningarnes andhålor något krökta. Någon gång

förmärkes hos cellerna i detta lag en och annan mindre utbuktning, men mellanrum-

men, som dessa utbuktningar föranleda, äro aldrig så stora som ytan af någon bland

cellerna. På ytsnitt äro cellerna i öfre raden, fig. 8, något större än i den undre

och hafva i följd af talrikare och längre utbuktningar en mera oregelbunden omkrets,

så att de kunna hänföras till den skiflika typen. Mellanrummen äro större än i det

undre laget och hafva på ytsnitt vanligen en mera regelbunden, rund eller oval om-

krets, som dock sällan är så stor som omkretsen af någon bland de omgifvande

cellerna.

Kärlknippena äro till största delen genomgående och omgifvas af hårdbast. I

undre sidan af nerverna uppträda långa, af en rad cylindriska celler bestående garf-

syrebehållare, hvarjämte de större kärlknippena med sitt hårdbast täckas af ett enkelt

lag kristallförande celler, innehållande livar sin kristall, under det kristallkonkretioner

tyckas helt och hållet saknas i bladet. De minsta af ända till 10 element bestående

kärlknippena sträcka sig ej ut vare sig till öfre eller undre epidermis, utan betäckas

på öfre sidan af trenne öfver hvarandra ställda, i tvärsnitt runda och kloroplaster

saknande celler, som motsvara sklerenkymceller och sträcka sig upp till de undre

ändarne af palissadväfnadens öfversta cellrad. Sådana kärlknippen gränsa med sin

undre sida till den tredje mesophyllraden.

Dicellostyles axillaris Benth.

Blad små, tjocka, glatta och glänsande.

Epidermis på öfre bladytan utan klyföppningar, ganska storcellig och med täm-

ligen tjock yttervägg; dess celler i tvärsnitt vanligen högre, men sedda från ytan

något mindre och med en i följd af de endast svagt buktade mellanväggarne mindre

oregelbunden omkrets än undre ytans öfverhudsceller, som hafva undulerade och tun-

nare mellanväggar. I synnerhet i den öfre, mera sällan i den undre epidermis, finnas

slemceller, som äro större än de öfriga epidermiscellerna, i det de i tvärsnitt äro

bredare och tränga djupare ned i mesophyllet. Pä longitudinala tvärsnitt befinnas

ofta slemcellerna till ett större antal ligga i rader, hvarvid de mycket tunna mellan-

väggarne ej sällan tyckas vara upplösta. Klyföppningar ganska talrika, till omkretsen

ovala, åtföljda af tvänne stora, med springan parallela biceller; deras slutceller lig-
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gande i samma nivå som epidermiscellerna, i tvärsnitt upprätta, höga och tämligen

smala, något tunnväggiga, afsmalnande inåt och försedda med nästan raka, korta

ytterlister och små, nästan omärkliga innanlister.

Palismdparenehymet, storeelligt. upptagande pä tvärsnitt 7s eller ända till
'
:>. af

hela mesophyllets höjd, hestår af en cellrad och är sammansatt af tvänne till innehål]

och form olika slag af celler. Några äro nämligen fyllda med en brun vätska, i livilken

finnas smärre kloroplaster på insidan af cellväggarne, och ej regelbundet cylindriska,

utan utåt mycket breda och inåt starkt afsmalnande samt därför åtskilda af större

luftrum, under det på tvärsnitt genom de öfre ändarne cellerna äro tätt hopstående,

endast något åtskilda genom smärre trekantiga mellanrum. På mikrotomsnitt, som

behandlats med hematoxylin, blåfärgas hela cellinnehållet, och detta är genom ljusare

tvärspringor deladt i flere partier. Deras höjd är 4—6 gånger större än deras största

bredd och hvarje öfre epidermiscell täcker allt efter sin olika storlek 0—14 sådana

palissadceller. Deras omkrets är 3—4 gånger större än de palissadceller, som hysa

ett nästan färglöst plasma. Dessa senare äro på ytsnitt rnndadt polygonala, tätt

hopstående och pä tvärsnitt genom bladet af samma höjd som de andra palissadcel-

lerna, men regelbundet cylindriska och smala samt innehålla kloroplaster i ett ofär-

gadt plasma. En och annan af dessa celler kan dessutom innehålla en mindre kristall-

konkretion. Därjämte finnes i denna väfnad en och annan mycket stor kristallsäck.

Hvad fördelningen af dessa båda cellformer beträffar, så tyckas de ej förekomma en-

staka, blandade med hvarandra, utan bilda hvar för sig större eller mindre grupper,

som på ytsnitt te sig såsom smalare band eller större grupper af växlande form och

storlek, men någon bestämd relation mellan dem och vare sig de epidermoidala slem-

cellerna eller kristallsäekarne har ej kunnat upptäckas. De med brunt innehåll fyllda

palissadcellerna tyckas vara till antalet öfvervägande.

Svampparenchymet, som i jämförelse med palissad vä fnåden är småcelligt, har

merändels 4—6 cellers höjd. Dess celler äro tämligen regelbundet anordnade i lika

mänga, ofta afbrutna horisontala rader och utgöra en mellanform mellan båglika,

skiflika och taggiga svampparenchym celler. På tvärsnitt genom bladskifvan äro cel-

lerna vanligen mer eller mindre aflånga och då sträckta i horisontal eller, såsom för-

hällandet är med cellerna i öfversta raden, vertikal riktning samt försedda med korta,

breda utskott, som ligga såväl i horisontal- som i vertikalplanet. Denna väfnad är

mycket lakunös, så att hvarje cell med större delen af sin yta gränsar till luftrum,

hvilka äro sträckta än i horisontal än i vertikal riktning och i senare fallet sträcka

sig genom flera cell -lag. Sedda från ytan äro cellerna korta och breda, något krökta

och i synnerhet mot ändarne försedda med korta, breda utskott och bilda ett små-

maskigt nätverk, hvars maskor sällan äro fullständigt slutna och merändels hafva en

aflång omkrets. Det är således anledning att beteckna denna väfnad såsom skiflik.

Dess celler äro till största delen fyllda med en brun, af hematoxylin blåfärgad vätska,

öfverensstämmande med den i de bruna palissadcellerna. Endast ett färre antal hafva

ett ofärgadt plasma, och sådana celler förekomma i synnerhet i understa laget. Kri-

stallkonkretioner äro vanliga äfven i svampväfnåden.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 39. N:o 2. 8
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Kärlknippena. Endast de i de sekundära nerverna befintliga äro genomgående
och omgifna af talrika, med en brun vätska fyllda celler. De mindre kärlknippena

utgöras af några i en vertikal rad ställda kärl, hvilken rad är skild från palissad-

väfnaden genom en afläng cell, som saknar innehåll, och på undre sidan begränsas

af en rundad cell, som likaledes saknar innehåll. Förmodligen äro dessa celler rester

af strängslidan, livilka bibehållit sin natur af strängslicleceller. Till och med de minsta,

till endast ett eller t va tracheala element reducerade kärlknippena äro åtföljda af

tvänne sådana celler.

(.'nluhrina asiatica Brogn.

Blad små, tunna, glatta och glänsande,

Epiller»! is storcellig, pä öfre ytan utan klyföppningar ; dess celler i tvärsnitt

dubbelt högre och bredare än på den undre, sedda från ytan polygonala och betyd-

ligt större än de undre epidermiscellerna, hvilkas mellanväggar äro svagt buktade.

Klyföppningar tämligen sparsamma, med smal, oval omkrets, utan biceller; deras

slutceller liggande i jämnhöjd med epidermis, ehuru lägre än dennas celler, som sträcka

sig under dem och ofta mer eller mindre täcka deras undre ändar, i tvärsnitt rundadt

fyrkantiga, små och tämligen tjockväggiga, med mycket små ytterlister, utan innan-

lister. I undre ytan finnas grupper af mycket tjockväggiga epidermisceller, hvilkas

väggar äro starkt ljusbrytande och förmodligen inkrusterade af någon mineralisk sub-

stans. Ej sällan äro cellerna i svampväfnadens understa lag öfver dessa grupper på

samma sätt beskaffade. På ytsnitt befinnas någon gång klyföppningarne vara om-

gifna af en krans dylika öfverhudsceller, hvarvid själfva öppningen blifver starkt hop-

trängd och slutcellernas väggar förtjockade på samma sätt som epidermiscellernas.

Palissadparenchymet är skarpt skildt från svampväfnaden, utgör ungefär V 3
af

hela mesophyllets höjd och består af en enda rad höga, men smala, regelbundet cy-

lindriska, vanligen septerade och tätt hopstående celler, hvilkas höjd är omkring 7—

8

gånger större än bredden. I tvärsnitt äro cellerna polygonala och deras omkrets

ungefär 5—9 gånger mindre än den af en öfre epidermiscell. En och annan större

kristallsäck förekommer mellan palissadcellerna.

Smmpparenehymet, som är ganska småcelligt, torde närmast kunna hänföras till

den skiflika typen, ehuru det i flera hänseenden afviker frän denna i dess mest ka-

rakteristiska form. Det har 4—5 cellers höjd och cellerna äro på tvärsnitt i förhållande

till bredden höga och till omkretsen ofta mycket oregelbundna i följd' af de korta

och breda utskott, som ofta utgå från deras uppåt eller nedåt vända sidor och genom
hvilka cellerna blifva flikiga. Ännu mer blir detta förhällandet på ytsnitt, på hvilka

de horisontala utbuktningarne tydligare framträda. Någon egentligen nätlik anordning

af cellerna äger ej häller rum. Cellerna i den närmast under palissadväfnaden be-

fintliga raden äro de största och på tvärsnitt mer höga än breda och mer eller mindre

vertikalt ställda, än afsmalnande inåt, än något smalare närmare deras midt samt på
ytsnitt likaledes större än de öfriga, tämligen korta och breda, med i följd af utbukt-

ningar oregelbunden omkrets, endast skilda från hvarandra genom smärre mellanrum.
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I de mellersta lagen äro cellerna på tvärsnitt i följd af utbuktningar till formen ännu

mer oregelbundna och flikade (de smärre rundade cellerna, som finnas emellan dem,

äro de genomskurna utbuktningarne frän andra celler) och på ytsnitt likaledes mer

oregelbundna, smalare och åtskilda af större luftrum. Cellerna i det understa laget

på tvärsnitt mindre än de öfriga och till formen mycket växlande, sträckta än i hori-

sontal än i vertikal riktning och än med än utan utbuktningar, på ytsnitt af ungefär

samma form som cellerna i mellersta lagen, endast något bredare och tätare hopstå-

encle. I synnerhet i detta cell-lag finnas kristallsäckar och stora kristall konkretioner.

Kärlh/iipperm äro alla inbäddade i mesophyllet och sakna hårdbast. De minsta,

till ett eller två tracheala element reducerade kärlknippena ligga något närmare den

undre bladytan och äro genom tvänne rader svampparenchymceller skilda från palis-

sadväfnaden. Kärlknippena omgifvas af länga, tvärdelta celler, hvilka i hvarje dotter-

cell innehålla en kristallkonkretion af mindre storlek än de i svampparenchymet före-

fintliga.

Helicia sp.

Blad ganska stora, kortskaftade, tunna, men fasta och läderarlade.

Epidermis tämligen smacellig, med tjock, pä öfre bladytan svagt, pä den undre

skarpt strierad yttervägg, utan klyföppningar pä den öfre. I tvärsnitt äro epidcrmis-

cellerna pä båda ytorna ungefär lika höga och rektangulära, något bredare pa

den undre, men på ytsnitt de öfre epidermiscellerna tämligen små och regelbundet

polygonala och de undre i följd af de buktade mellanväggarne till omkretsen oregel-

bundna och vanligen något större. Klyföppningar ej synnerligen talrika, sedda frän

ytan breda, runda och omgifna af tvänne med springan parallela biceller. Slutceller

i olikhet med livad annars plägar vara fallet hos Proteaceerna stående i jämnhöjd

med epidermis, i tvärsnitt ovala, i snedt vertikal riktning liggande utmed bicellerna

och försedda med starka, inåt krökta ytterlister, utan innanlister.

Palissadparenchymet utgör ungefär lU af hela mesophyllets höjd och består af

en rad tätt hopstäende, regelbundet cylindriska, med en brun vätska fyllda celler,

som i förhallande till den stora bredden äro tämligen låga, i det höjden endast är

3—4 gånger större än bredden. På ytsnitt äro dessa celler i genomskärning af deras

öfversta ändar föga åtskilda genom smärre interstitier, runda, aflänga eller nästan

fyrkantiga och nästan lika stora eller till och med större än ytan af en epidermiscell

;

längre ned äro de i genomskärning regelbundet runda eller ovala och åtskilda af något

större mellanrum. På sådana ytsnitt synas ofta grupper af dels mycket stora dels

ovanligt små celler, som sakna kornigt innehåll och hvilkas väggar hafva en intensivt

brun färg; i sådana grupper uppträda äfven mindre celler, som hafva ofärgade väggar,

men ett innehåll af samma intensivt bruna färg. Dessa cellgrupper göra intrycket af

att vara stadda i desorganisation.

Svampparenchymet, som är tämligen storcelligt och föga lakunöst, har vanligen

ungefär 7 cellers höjd, och dess celler äro på tvärsnitt anordnade i horisontala rader.
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Cellerna i den öfversta raden hafva på tvärsnitt en sådan form, att man kan råka i

villrådighet om, huruvida de böra uppfattas såsom palissad- eller svampparenchyin-

celler. De äro nämligen upprätta, rundadt aflånga och tätt hopstående samt inne-

hålla liksom palissadcellerna en brun vätska: stundom kunna de till och med vara

något palissadlika. Å andra sidan äro de på ytsnitt korta och breda, något krökta

samt försedda med korta, breda utbuktningar, som föranleda uppkomsten af mindre

luftrum. Dessutom innehålla de i likhet med de typiska svampparenchymcellerna

stora enkla kristaller eller små kristallkonkretioner, som bäggedera tyckas saknas i

palissadparenchymet. Och dessutom förekommer brunt innehåll äfven i det understa

eller båda de understa cell-lagen af svampparenchymet. Cellerna i denna väfnad

under den öfversta raden äro på tvärsnitt runda, när de blifvit genomskurna och i

så fall anordnade i vertikala rader, som begränsa luftkamrarne, men i annat fall mer

eller mindre rektangulära, bildande horisontala rader. Det intercellulära systemet

ntgöres på tvärsnitt af smala luftkamrar, som än äro mycket höga än låga, sträc-

kande sig genom ett större eller mindre antal cell-lag. Sedda från ytan äro cellerna

i alla de öfriga, under det öfversta liggande lagen typiskt skiflika och försedda med
talrika utbuktningar, hvarigenom luftrummen blifva jämförelsevis små, till omkretsen

betydligt mindre än ytan af någon bland de omgifvande cellerna. Äfven i det un-

dersta laget äro cellerna skiflika, ehuru något kortare och bredare.

Kärlknippena äro samt och synnerligen inbäddade och omgifna af härdbast,

som återigen inneslutes af en strängslida, hvars celler innehålla livar sin enkla kristall,

som är större än de kristaller, hvilka finnas i svampparenchymet. De större kärl-

knippena gränsa med sin strängslida upp till undre randen af svampparenchymets

öfversta cellrad och ned till understa raden i samma väfnad. I samma män kärl-

knippena aftaga i storlek aflägsna de sig också Iran öfre ytan och närma sig den

undre, så att de minsta äro genom endast ett par cell-lag skilda frän undre epi-

dermis.

Till samma bladtyp höra äfven följande växter, hvilka ej underkastats någon

mer ingående undersökning:

Galphimia glauca Cav., blad sma och tunna; öfre epidermis med tunn ytter-

vägg; kärlknippen inbäddade.

Melastoma polyanthum Blume, blad medelstora, tunna; öfre epidermis med

tjock yttervägg; kärlknippen inbäddade.

Coussapoa villosa Poepp. & Endl. (frän Ecuador, Baron Euuers), blad stora

och mycket tunna, kortskaftade ; mesophyll smacelligt; de flesta kärlknippen inne-

slutna i nerver, de öfriga inbäddade.

Morinda citrifolia L., blad stora, tämligen tunna; äfven öfre epidermis med
tunn yttervägg; svanipparenehym mycket kompakt, bestående af i regelbundna hori-

sontala rader ordnade celler och i synnerhet i öfversta raden innehållande raphid-

säckar; kärlknippen inbäddade.



KTTNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 39. N:0 2. 61

Randia inaculata DC, blad tämligen små och tunna; öfre epidermis med
tunn yttervägg; svampparenchym ganska kompakt, innehållande talrika, stora och

till tormen oregelbundna kristallsäckar, som äro fyllda med kristallsand; kärlknippen

inbäddade.

Fernelia obovata Lam., blad små, tämligen tjocka; öfre epidermis med tjock

yttervägg; palissadceller i tvänne rader, laga och med i följd af talrika utbuktningar

från sidoväggarne såväl på tvär- som ytsnitt mycket oregelbunden omkrets; svamppar-

enchym ovanligt kompakt, nästan rundcelligt; kärlknippen inbäddade.
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IV. Dorsiventrala blad med taggigt svampparenchym.

Brownea eapitella Jacq.

(Tat'. XXIII, fig. 11—10. Taf. XXIV, Kg. 1.)

Småblad tämligen stora, tunna, men fasta, glatta och glänsande.

Epidermis smäcellig, med tämligen tunn yttervägg, utan klyföppningar pä ölie

sidan; dess celler i tvärsnitt rektangulära, XXIII, 11, sedda från ytan i följd af de

vägiga, tämligen tjocka mellanväggarne till omkretsen oregelbundna, mycket mindre

på den öfre, XXIV, 1, än på den undre sidan, XXIII, 15. Klyföppningar tämligen

talrika, med oval omkrets, omgifna af tvänne med springan parallela biceller, något

insänkta. Deras slutceller i tvärsnitt mycket små, tjockväggiga, låga och breda, utan

såväl ytter- som innanlister och med smal, tvärställd hålighet, slutande sig till undre

delen af bicellerna, som hvälfva sig öfver den närmast tillgränsande delen af slut-

cellerna.

Palissadfarenchymet är i likhet med svampparenchymet ganska storcelligt och

skarpt skildt frän sistnämnda väfnad. Det upptager Va— Vi af mesophyllets höjd

och består af en enkel rad, XXIII, 11, stundom septerade celler, hvilka ej äro regel-

bundet cylindriska, utan vanligen inåt afsmahiande eller till och med något buckliga

och sålunda åtskilda genom större eller mindre mellanrum. Deras öfre ändar äro pa

ytsnitt genom bladet polygonala, XXIII, 12, och ungefär lika stora som ytan af en

öfre epidemi iscell eller dubbelt mindre.

Svampparenchymet, XXIII, 11, utgöres af 5—7 något så när horisontala cell-

rader. Cellerna i de båda nedersta raderna äro merändels märkbart mindre än i de

öfriga och pä tvärsnitt ej sällan något palissadlika ; pä ytsnitt stå cellerna i understa

laget, XXIII, 14, tätt tillsammans, så att mellanrum endast förefinnas öfver klyf-

öppningarne, och äro ganska breda, aflänga eller polygonala. I det näst öfre laget,

XXIII, 13, äro pä ytsnitt mellanrummen talrika och större, hvarjämtesjälfva cellerna

hafva en öfvervägande rundad form, ehuru de ej sällan äro försedda med horisontala,

korta, men breda utskott. Pä tvärsnitt genom bladet hafva cellerna i de öfriga lagen

en ganska oregelbunden form i följd af smala, nästan tagglika utskott, som i synner-

het finnas på cellernas öfre och undre sidor, XXIII, 11, men äro sällsynta på deras

öfriga sidor. Pä ytsnitt XXIII, 16, hafva därför cellerna en mera regelbunden form,

äro ofta något krökta, breda och försedda med korta, breda utskott. Intereell ul ar-

rum men äro små och föga talrika, hvilket emellertid kompenseras af de mellanrum,

som i anledning af de nyss anförda tagglika utskotten finnas mellan cell-lagen.

Kärlknippen. Äfven ganska små kärlknippen äro genomgående och åtföljas af

hardbast. Af de mindre, icke genomgående sträcka sig de större med sitt härdbast

upp till öfre epidermis, men gränsa på undre sidan intill svampparenchymet, och de

minsta, till en grupp af kärl reducerade strängarne ligga omedelbart intill insidan af

palissadväfnaden. Sådana kärlknippen äro ganska sparsamma.
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V. Dorsiventrala blad med kantigt svampparenchym.

Buettneria angulata Hassk.

(Taf. XXIV. fig. 2— SJ.

Blad tämligen stora, tunna och mjuka.

Epidermis på öfre bladytan försedd med sparsamma klyvöppningar och bestå-

ende af stora, i tvärsnitt kvadratiska, höga celler, fig. 2, som till större delen äro

förvandlade i slemceller och sedda från ytan, fig. 3, regelbundet polygonala. Undre
bladytans epidermisceller, fig. 2, i tvärsnitt rektangulära, mycket lägre än den öfres

och pä ytsnitt i följd af de något buktade mellanväggarne till formen mer oregel-

bundna, fig. 8, enstaka af dem förvandlade i slemceller. Ytterväggen tunn, i syn-

nerhet på undre bladytan, på öfre sidan strimmig. Klyföppningar tämligen talrika,

med oval omkrets, fig. S. Slutcellerna något höjda öfver bladytan, mycket små,

tämligen tjockväggiga, i tvärsnitt ovala, snedt horisontalt stälda utmed de omgifvande

öfverhudscellernas sidor, försedda med en liten oval hälighet, utan såväl ytter- som
innanlister.

Palissadparenchymet är skarpt skildt från svampparenchymet och upptager unge-

fär
2

/r. af hela mesopliyllets höjd och är något högre än öfre epidermis, fig. 2. Det
utgöres af en enda rad tämligen glest stående celler, hvilka i följd af de något undu-

lerade mellanväggarne ej alltid äro fullt cylindriska; deras höjd är ungefär 3—

5

gånger större än deras omkrets, som är mer eller mindre rundad eller aflång, fig. 4,

och så liten, att 10— 15 palissadceller täckas af en öfre epidermiscell.

Svampparenchymet, som är ganska smäcelligt, utgöres af ett växlande antal,

3— P>, horizontala rader, fig. 2. Ej sällan äro cellerna i öfversta raden mer eller

mindre sträckta i vertikal riktning, hvarigenom antalet rader kommer att minskas.

Cellraderna äro emellertid ofta afbrutna af mellanrum, hvarigenom en tendens till

anordning i vertikala rader äfven gör sig gällande. I de två— tre understa raderna

äro likväl mellanrummen merändels färre, så att anordningen i horizontala rader tyd-

ligare framträder. Svampparenchymcellernas form är på tvärsnitt nwcket växlande.

De äro nämligen än isodiametriska än mer eller mindre sträckta i horisontal eller

vertikal riktning samt tillika merändels kantiga, utan att förlängas i egentliga utskott.

På ytsnitt hafva cellerna i understa laget, fig. 7, en mindre, rundad eller aflång,

vanligen något kantig omkrets, men sakna utskott. I de öfriga lagen, fig. 6, äro de,

i synnerhet i närheten af kärlknippena, mer aflånga och något mer kantiga.

Kärlknippena. De större bland dem äro nästan genomgående och omgifvas af

i rader ställda cylindriska celler, hvar och en af dem innehållande en kristall, och

innanför dem af likaledes radvis anordnade celler, som äro fyllda med ett brunt

innehåll. Sistnämnda cellrader åtfölja äfven de minsta, till ett eller tvänne kärl

reducerade kärlknippena, som befinna sig omedelbart under palissadväfnaden, fig. 5, 6.
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Bnettneria auatomica? *

Blad, små, tunna, men tämligen fasta, på undre sidan nätådriga. Med hänsyn

till den inre byggnaden öfverensstämma de med bladen af B. angulata i de flesta

afseenden, såsom öfverhudens och klyföppningarnes beskaffenhet, det småcelliga, något

kantiga svampparenchymet och kärlknippenas förhållande. Dock skiljer sig denna

art från föreg. därigenom att palissadväfnaden bestar af tvänne cellrader, som till-

sammans utgöra nära, hälften af mesophyllets höjd, och att dess celler äro mer regel-

bundet cylindriska samt att svampparenchymet har ungefär 7—9 cellers höjd.

Thespesia popnlnea Soland.

Blad tämligen stora, tunna, läderartade och ganska långt skaffade.

Epidermis på bladets öfre sida utan klyföppningar och vanligen bestående af

två eller ett, sällan tre cell-lag. När öfverhuden är enkel, blifva dess celler mycket

höga, af ungefär samma höjd som den dubbla epidermis och äro förvandlade till

slemceller. I den af tvänne lag bestående öfverhuden äro cellerna i det öfre laget i

tvärsnitt vanligen mycket låga, plattade, under det undre lagets celler ofta äro slem-

celler eller kristallsäckar, innehållande en större kristallkonkretion. När epidermis

utgöres af trenne cell-lag, förhålla sig cellerna i tredje laget på samma sätt som i det

andra. Det öfversta lagets celler med tämligen tunn yttervägg och, sedda frän ytan,

ganska stora, polygonala 2 och försedda med tjocka mellanväggar, men betydligt

mindre än cellerna i de undre lagen, hvilkas celler äfven äro polygonala, med undantag

af slemcellerna och kristallsäckarne, som hafva en rundad omkrets. Äfven på öfre

ytan förekomma, ehuru sparsamt, de för Malvaceerna karakteristiska stjärnhåren.

Därjämte finnas pä denna sida äfven flercelliga, i bladytan insänkta glandier, som af

Kuntze (a. st. pag. 231) iakttagits hos flere andra Malvaceer. De utgå frän en liten,

i tvärsnitt oval, horizontalt sträckt tjockväggig samt af brunt innehåll fylld epider-

miscell, som bildar bottnen af själfva fördjupningen och som inåt sluter sig till en

liten, i tvärsnitt nästan rektangulär hypodermacell. C41andeln, som är aflång och

uppåt bredare, utgöres af en nästan enkel, af fem celler bestående rad, men af dessa

celler är den mellersta genom en vertikal vägg delad i tvänne. Alla cellerna hysa

ett brunt innehåll och i synnerhet den hvälfda toppcellen är i spetsen mycket tjock-

väggig. Den undre bladytan betäckes af ett tjockt, af stjärnhår bestående lager.

Dess epidermis består emellan de talrika nerverna af tjockväggiga, låga, ofta mer
eller mindre sammantryckta celler, som på ytsnitt vanligen äro något större och

hafva en mer afläng omkrets än de öfre epidermiscellerna jämte tunna och något

vågiga mellanväggar samt något strimmig yttervägg. Klyföppningar mycket talrika,

åtskilda endast af en eller annan epidermiscell, på ytsnitt ganska stora, ovala och

1 Detta namn förekommer ej i Ffortns Kevvensis.
2 G. Kuntze (a. st. pag. 168) nppgifver mellanväggarne vara vågiga, livilket emellertid ej är för-

hållandet med öfverhuden på bladen af den från botaniska trädgården i Buitenznrg härstammande plantan.
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omgifna af tvänne smala, med springan parallela biceller. Slutceller i tvärsnitt små,

tjockväggiga, nästan runda och endast något afsmalnande inåt, upprättstående och

något höjda öfver bicellerna, med tvärställd hålighet och små framåtriktade ytter-

lister, men utan tydliga innanlister.

Palissadparenchymet, utgörande ungefär Va eller stundom nära 2U af hela meso-

phyllets höjd, består af en rad små, men höga och smala, tunnväggiga och ej sällan

septerade celler, som uppåt vidga sig, så att de på ytsnitt stå tätt tillsammans och

äro polygonala, men afsmalna inåt, så att de på ytsnitt äro åtskilda af luftrum och

hafva en rund omkrets. Palissadcellernas höjd kan vara ända till 25 gånger större

än bredden, men är i allmänhet mycket växlande, hufvudsakligen af den anledningen,

att de ofvanför denna väfnad befintliga slemcellerna tillväxt så starkt inåt, att de

hindrat de underliggande palissadcellernas sträckning, hvarigenom denna väfnads öfre

gränslinie blir mycket ojämn och på ytsnitt genom palissadparenchymets öfversta del

cell-laget på större eller mindre sträckor afbrytes af enstaka eller hela grupper af

slemceller, i dessa hänseenden erinrande något om palissadväfnåden hos Rhizophora-
arterna (F. Areschoitg, II, pag. 43, Taf. I, figg. 7—8.)

Svampparenchymet är mycket småcelligt samt lakunöst och har ungefär 5—

7

cellers höjd. Med afseende på cellernas form kan denna väfnad sägas utgöra en öfver-

gångsform mellan det kantiga svampparenchymet hos Buettneria angulata och det

hyflika hos Dillenia indica. Cellerna äro nämligen på tvärsnitt än nästan isodia-

metriska, kantiga eller försedda med smärre utskott än mer eller mindre långsträckta

antingen i horisontal eller vertikal riktning och ganska smala, ofta något krökta

samt mer eller mindre utbuktade och anordnade i vertikala eller horisontala rader.

I förra fallet bildas höga smala luftkamrar, som kunna sträcka sig från palissadväf-

naden ända ned till undre epidermis. I senare fallet komma luftkamrarne att stå i

tvänne etager, såsom i närheten af de större kärlknippena, hvarvid cellerna äfven på
tvärsnitt blifva nätlikt anordnade. Sedda från ytan äro cellerna i understa laget af-

långa eller något runda och vanligen kransvis anordnade kring hvarje klyföppning,

men i de öfriga cell-lagen kantiga eller hafva i följd af små utbuktningar en oregel-

bunden omkrets med benägenhet till nätlik anordning. Såväl slemceller som kristall-

säckar, innehållande hvar sin kristallkonkretion, äro ej sällsynta i denna väfnad.

Kärlknippena bilda ett mycket rikt förgrenadt nätverk och äro, med undantag
af de minsta, genomgående, hvarvid de på hvardera sidan täckas af ett hårdbast-

knippe, som emellertid ej sträcker sig ut till epidermis, utan förstärkes af mekanisk
grundväfnad. Därigenom kommer den assimilatoriska väfnaden att blifva afdelad i

små rutor, som inramas af sådana kärlknippen. Hårdbastet är jämförelsevis mäktigare

i de genomgående kärlknippena än i nervernas och bladskaftens kärlknippen, där det

i någon mån ersattes af kollenkym. De större af de icke genomgående kärlknippena
betäckas visserligen på öfre sidan af ett hårdbastknippe, men detta sträcker sig ej

upp till öfre epidermis, utan gränsar intill palissadväfnaden, som i så fall blir lägre.

De öfriga af dessa kärlknippen omgifvas af en storcellig strängslida, som på
undre sidan är skild från undre epidermis endast genom enstaka svampväfnadsceller.

Äfven i de större, genomgående kärlknippena ligger kärlgruppen jämte vekbastet

K. Sv. Vet. Akad. Harull. Band 39. N:o 2. 9



66 ARESCHOUG, UNDERSÖKNINGAR OPVER VÄXTERNAS BLADBYGGNAD.

närmare den undre bladytan, enär deras hård bast är mer utveckladt på öfre sidan.

De minsta till, såsom det förefaller, endast ett af en strängslida omgifvet spiralkärl

reducerade kärlknippena finnas i svampparenchymets undre del. I nerverna liksom i

bladskaftet finnas talrika, af Dumont (a. st. pag. 167) anmärkta slemkaverner, och

innanför dessa mellan hårdbastets celler mer tunnväggiga, med en brun vätska fyllda

celler, som förmodligen äro garfsyrebehållare.

Dombeya vibuniiflora Boj.

Blad tämligen stora, tunna och mjuka, långt skaftade.

Epidermis småcellig, mycket tunnväggig, äfven livad den fint granulerade ytter-

väggen beträffar, försedd med klyföppningar på båda bladytorna. Öfre epidermis-

celler på tvärsnitt nästan dubbelt högre än de undre, men merändels ej så breda

som dessa, sedda från ytan mycket växlande till storlek och form, men med täm-

ligen raka mellanväggar. De undre epidermiscellerna på ytsnitt merändels något större

och försedda med något buktade mellanväggar. Klyföppningar på öfre ytan mycket

få och inskränkta till grannskapet af nerverna, talrikare, ehuru tämligen glesa, på den

undre, på ytsnitt smala, aflångt ovala, utan biceller. Slutceller liggande i jämnhöjd

med epidermis, i tvärsnitt små, runda, tjockväggiga, med snedt tvärställd hålighet

och små, raka, syllika samt framåtriktade ytterlister, utan innanlister. I såväl öfre

som undre epidermis, men mest i den förra, uppträda enstaka slemceller, som tränga

djupare in i mesophyllet.

Palissadparenchymet. Det mycket småcelliga och tunnväggiga mesophyllet är

ofullständigt differentieradt och utgör en mellanform mellan det dorsala och det dorsi-

ventrala mesophyllet med kantigt svampparenchym. På tvärsnitt utgöres hela denna

väfnad af endast 3 eller 4 horisontala cellrader, hvilkas celler tillika äro mer eller

mindre regelbundet anordnade i vertikala rader. Cellerna i öfversta raden bilda en

typisk palissadväfnad och utgöra ungefär hälften eller en tredjedel af mesophyllets

höjd. De äro i allmänhet tätt hopstående, cylindriska, höga och smala, så att deras

höjd är ungefär 10— 12 gånger större än bredden och 3—5 sådana celler täckas af

hvarje epidermiscell. I tvärsnitt äro palissadcellerna runda eller ovala och åtskilda af

smärre mellanrum.

Svatnpparenchymet bar, såsom ofvan anförts, på tvärsnitt 2 eller 3 cellers höjd,

såvida den närmast under palissadväfnaden liggande cellraden kan räknas till svamp-

parenchymet, livarom tvekan ingalunda är alldeles oberättigad. På tvärsnitt äro

nämligen cellerna i denna rad starkt sträckta i vertikal riktning, ehuru lägre och

bredare än de typiska palissadcellerna samt i följd af utbuktningar från sidoväggarne

ej regelbundet cylindriska och åtskilda af luftrum. Då jämte denna endast en rad

svampparenchymceller förefinnes, äro äfven cellerna i denna rad palissadlika och

bilda jämte cellerna i öfre laget vertikala rader med höga, smala luftrum mellan

raderna. Har svatnpparenchymet 3 cellers höjd, äro cellerna runda och på ytsnitt

mer eller mindre kantiga samt åtskilda af ofta ganska stora luftrum. I såväl svamp-
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som palissadparenchymet förekomma i förhållande till cellernas storlek ganska stora

enkla kristaller.

Kärlknippena äro åtföljda af hårdbast och till stor del inneslutna i nerver. De
öfriga äro till större delen genomgående. De minsta strängarne äro förlagda till undre

bladytan och gränsa med sitt belägg af mekanisk grundväfnad intill undre epidermis.

I de större kärlknippena uppträda långa, cylindriska och öfver hvarandra radade
celler, som äro fyllda med ett brunt innehåll.
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VI. Dorsiventrala blad med rundcelligt svampparenchym.

Nepheliuin mutabile Blume.

(Taf. II, figg. 2-11.)

Småblad medelstora, tämligen tjocka, fasta och läderartade.

Epidermis på öfre ytan utan klyföppningar, tjockväggig, II, 2, och ovanligt

småcellig, så att hvarje cellyta är högst dubbelt större än en palissadcells omkrets,

jfr figg. 3 och 5. Cellerna i tvärsnitt kvadratiska eller rektangulära, fig. 2, sedda

från ytan polygonala och försedda med raka, tjocka mellanväggar, fig. 3. Grupper

af förslemmade epidermisceller förekomma på denna yta och te sig såsom nästan

strukturlösa skifvor, fig. 4, i livilka väggarne mellan cellerna mer eller mindre slem-

vandlats. Epidermiscellerna på undre bladytan mycket tunnväggiga och i tvärsnitt

ungefär lika breda som på den öfre, men livar och en af dem förlängd i en trubbig

papill, figg. 2, 10. Från spetsen af hvarje papill utgå radierande cuticularstrimmor,

som sträcka sig ned öfver epidermiscellernas ytterväggar. Dylika papiller hafva förut

iakttagits af Radlkofer (II, pag. 299) hos ett stort antal Sapindaceer. De saknas

på den nerverna beklädande öfverhuden. Mellanväggar mellan de undre epidermis-

cellerna nästan raka och tunna, och själfva cellerna, sedda från ytan, fig. 10, något

större än de i öfre epidermis och föga större än omkretsen af cellerna i undre blad-

ytans svampväfnad, fig. 9. Klyföppningar mycket små med nästan cirkelrund om-

krets, fig. 10, omgifna af en krans af biceller, talrika, men i följd af sitt läge svåra

att upptäcka. Papillerna från de närmast omgifvande epidermiscellerna böja sig näm-

ligen mot hvarandra, hvarigenom de komma att begränsa en yttre andhåla, i hvars

botten klyföppningen ligger, fig. 11. Slutceller utan såväl ytter- som innanlister,

tämligen tjockväggiga, aflånga, snedt vertikalt stälda, utåt divergerande.

Palissadparenchymet utgör ungefär '/»— V* af mesophyllets höjd, fig. 2, och be-

står af en rad tätt hopstående, en eller flera gånger septerade, cylindriska, smala

celler, hvilkas höjd är ungefär 8— 10 gånger större än bredden och som i tvärsnitt

hafva en rundad omkrets, fig. 5.

Svampparenchymet af ungefär 4—5 cellers höjd, tämligen storcelligt och tjock-

väggigt samt på ytsnitt öfvervägande rundcelligt. Detta senare är i synnerhet för-

hållandet med cellerna i det öfversta, fig. 6, och de båda understa lagen, figg. 8—9.

I det mellersta eller de båda mellersta lagen, fig. 7, som innehålla de yttersta och

minsta kärlknippeförgreningarne, äro cellerna något kantiga och kunna till och med
hafva ansats till korta, breda utskott, hvarigenom talrikare och större intercellularrum

uppkomma och själfva cellerna i någon mån blifva nätlikt anordnade. Cellerna i alla

dessa lag hafva större omkrets på ytsnitt än cellerna i palissadparenchymet. På

tvärsnitt genom bladskifvan, fig. 2, äro cellerna mer olikformiga. De närmast till
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palissadparenchymet gränsande äro ofta sträckta i vertikal riktning, palissadlika och

stå ej sällan genom sidoutskott i förbindelse med hvarandra. I de öfriga lagen före-

komma jämte runda eller kantiga äfven celler, som äro mer eller mindre sträckta än

i vertikal än i horisontal riktning och som likaledes genom korta utskott kommuni-

cera med hvarandra. Cellerna i denna väfnads understa lag stå på öfvergång emellan

palissad- och svampparenchymceller, men utgöra endast omkring Vt af hela meso-

phyllets höjd samt äro kortare och bredare än de egentliga palissadcellerna, högst 2

gånger så höga som breda, och sällan regelbundet cylindriska, utan ofta trattlika

eller stundom ungefär lika vida som höga, fig. 2. Ej sällan äro de en gång septerade.

Mellan dem finnas talrika, rätt stora mellanrum, fig. 9, hvarjämte cellerna hafva en

rundad omkrets, som är större än de egentliga palissadcellernas, jfr figg. 5 och 9.

Luftrummen i hela denna väfnad jämförelsevis små, men mycket växlande till

storlek.

Kärlknippena utmärka sig genom det stora antalet element, som finnas till och

med i de mindre af dem. De större äro genomgående, hvarvid emellertid hårdbastet

ej sträcker sig ända ut till båda bladytornas epidermis, utan är skildt från denna

genom en till mekanisk väfnad förvandlad grundväfnad. Ofvanför de minsta af de

genomgående kärlknippena finnes en enkel rad af dylika grundväfnadsceller. Men
äfven alla de öfriga, mindre och inbäddade kärlknippena, till och med de minsta,

blindt slutande kärlknippeändarne, som hos denna växt äro ovanligt talrika, omgifvas

mer eller mindre fullständigt af hårdbast. De minsta kärlknippena, som befinna sig

närmare den undre bladytan, gränsa upp till andra raden af svampparenchymet och

äro sålunda skilda från palissadväfnaden i den öfre sidan.

Sekretceller. De hos Sapindaceerna så vanliga, i form af celler uppträdande

sekretbehållarne förekomma äfven hos denna växt. De skilja sig från de öfriga meso-

phyllcellerna genom tjockare väggar samt brunaktigt och finkornigt innehåll. De
förekomma talrikast i svampparenchymet, äro merändels större än öfriga celler i

samma väfnad och mera regelbundet rundade, fig. 2. Någon närmare förbindelse

mellan dem och kärlknippena, som enligt Radlkoper (a. st. sid. 304) ej är sällsynt

inom denna familj, har ej kunnat upptäckas hos denna växt. De förekomma visser-

ligen äfven i medelnerven, men sluta sig ej till dennas kärlknippen, utan befinna sig

i den centrala, af kärlknippena omgifna och märgen motsvarande grundväfnaden.

Dylika sekretceller saknas icke heller i palissadparenchymet, där de hafva form af

palissadceller och samma höjd som dessa, fig. 2, samt äro än odelade än genom en

eller flera väggar tvärdelta. På ytsnitt genom palissadparenchymet anträffas stundom

större kaviteter, fig. 5, som tyckas sakna särskild vägg. Huruvida de äro sekretceller

med oblitererad vägg eller lysigena sekretbehållare, har författaren ej varit i tillfälle

att åtgöra.

Copaifera Langsdorfii Desf.

Småblad tämligen små, tunna och glatta.

Epidermis utan klyföppningar på öfre sidan, på båda bladytorna småcellig och

med tjock yttervägg samt vågiga mellanväggar med randporer i utbuktningarne ; dess
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celler i tvärsnitt rektangulära eller kvadratiska och ungefär lika höga på båda sidorna,

sedda från ytan äfven tämligen små och af ungefär samma storlek på öfre och

undre sidan. Klyföppningar glesa, sedda från ytan smala, aflånga och omgifna af

tvänne med springan parallela biceller; deras slutceller liggande i jämnhöjd med epi-

dermis, tämligen tjockväggiga, i tvärsnitt små, men tämligen höga och smala, för-

sedda med mycket små, framåtriktade ytterlister och något större, nedåt och framåt

riktade innanlister; deras hålighet tämligen stor, triangulär med ena sidan inåtvänd.

Jämte dem, ehuru fåtaligare, förekomma äfven andra klyföppningar, som äro ännu

smalare och hafva en mycket smal springa ocli hvilkas slutceller äro fyllda med ett

brunt innehåll. Äfven dessa äro åtföljda af biceller, men det bruna innehållet är ej

ursprungligt, ty man finner äfven dylika klyföppningar, hvilkas slutceller sakna sådant

innehåll. Dä mörka fläckar finnas på den undre bladytan och i deras midt före-

kommer en dylik klyföppning, är det sannolikt att det bruna innehållet först upp-

trädt i klyföppningen och därifrån spridt sig till den omgifvande cellväfnaden.

Palissadparenchymet består Vanligen af en rad tätt hopstående cylindriska eller

inåt afsmalnande och i förhållande till höjden ganska vida celler, så att deras höjd

är endast 4—5 gånger större än den största bredden. Sedda från ytan äro palissad-

cellerna rundade eller polygonala; hvarje öfre epidermiscell kan täcka 2—4 sådana

celler. När denna väfnad består af endast en rad utgör den ungefär 2
/b af meso-

phyllets höjd i tvärsnitt. När, såsom någon gång inträffar, cellerna i svampparen-

chymets öfversta rad blifva palissadlika, utgör palissadparenchymet ungefär 2U af

mesophyllets höjd.

Svampparenchymet, som i jämförelse med palissadväfnaden är storcelligt, har på

något afstånd från nerverna 3 eller stundom 4, men intill nerverna 4—5 cellers höjd,

däri inberäknad den öfversta, ofta palissadlika raden. På tvärsnitt genom bladskifvan

äro cellerna ganska regelbundet anordnade i horisontala rader och intercellularrummen

mycket små, ja vanligen mycket mindre än omkretsen af någon bland de omgifvande

cellerna, och dessa hafva en rund eller oval omkrets eller äro de något förlängda i

horisontal eller vertikal riktning, en och annan i synnerhet i närheten af nerverna

med en svag antydan till utbuktning. I synnerhet i den öfversta och understa raden

kunna cellerna vara förlängda i vertikal riktning och sålunda mer eller mindre palis-

sadlika. Äfven på ytsnitt är hela denna väfnad ovanligt kompakt i alla cell-lagen.

Så äro cellerna i det understa laget runda eller aflånga och stå så tätt tillsammans,

att emellan dem inga andra mellanrum förefinnas än öfver klyföppningarne, och dessa

äro knappt så stora som omkretsen af själfva klyföppningen. I de öfriga lagen äro

cellerna på ytsnitt likaledes runda eller aflånga, stundom något krökta, men sakna i

regeln alla utbuktningar och äro genom mycket små mellanrum skilda från hvar-

andra. Omedelbart under palissadväfnaden, hvars celler på sådana ställen äro mycket

låga, uppträda hartsförande, af ett epithelium beklädda sekretluckor.

Kärlknippena i nerverna omgifvas af hårdbast; de största bland de ej i nerver

inneslutna strängarne äro genomgående och likaledes omgifna af hårdbast. De närmast

mindre, äfven af hårdbast åtföljda kärlknippena gränsa till undre epidermis, men äro

skilda från den öfre genom en låg palissadväfnad, och de minsta, som sakna hård-
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bast, ligga närmare den undre ytan och äro skilda från palissadväfnåden genom

svampparenchymets öfversta cellrad.

Litsea rubra Bhnne.

Blad ganska stora, men tämligen tunna, läderartade.

Epidermis tämligen storcellig, utan klyföppningar på öfre bladytan, med ej syn-

nerligen tjock yttervägg och raka mellanväggar; öfre epidermisceller fyllda af ett

brunt innehåll och på såväl tvärsnitt som ytsnitt vanligen större än de undre, ehuru

de beträffande ytans storlek i den grad variera, att en sådan cell kan täcka ända till 30

palissadceller, under det en annan täcker endast 6. I någon mån beror detta för-

hållande äfven på den mycket olika storleken af palissadcellerna i tvärsnitt. 1 syn-

nerhet äro öfverhudcellerna öfver de minsta kärlknippena, när de äro genomgående,

mycket små och ej långsträckta såsom öfver de gröfre nerverna. I öfre ytans epi-

dermis finnas talrika grupper af 6— 10 i rosett anordnade, stora och aflånga celler,

som utstråla från en såsom det på ytsnitt förefaller central rundad, strukturlös skifva.

Dessa rosetter betäcka de i palissadväfnåden befintliga sekretceller och slemkaverner,

som framträda såsom genomskinliga punkter i mesophyllet. Enär de ej sträcka

sig ut till öfverhudens yta, utan gränsa till insidan af epidermis, kunna de skiflika

partierna ej utgöra dessa organs yttre vägg. Det har också förefallit som om
ifrågavarande parti härledde sig från en i utvecklingen efterblifven och af de omgif-

vande cellerna sammantryckt epidermiscell. Dessa epidermoidala bildningar erinra

om dem hos Sonneratia caseolaris Engl. (Areschoug II, s. 68. Taf. XIII, fig.

15, 16) och bland Laurineerna hos Umbellularia californica (Solereder, a. st. s.

793), dock med den skilnaden, att sekretcellerna hos dem ansetts tillhöra epidermis.

Cellerna i undre bladytans epidermis hafva ofta en hvälfd yttervägg samt ett

vattenklart innehåll, och denna epidermis förstärkes af ett eller tvänne lag hypoderna,

hvars celler hysa en brun cellsaft och äro, sedda från ytan, polygonala och merändels

större än själfva epidermiscellerna, utan andra mellanrum än dem för klyföppningarne.

Sedda från ytan äro de andhålorna omgifvande hypodermacellerna stundom något

bågformigt krökta. Klyföppningarne äro ganska glesa och ligga i grunda fördjupningar,

som kommit till stånd därigenom, att de bicellerna närmast omgifvande epidermis-

cellerna något höjt sig öfver dessas yta. Bicellerna, parallela med springan, hvälfva

sig högt upp öfver slutcellerna och äro utdragna i hvar sitt utskott, hvilka båda

konvergera och sålunda bilda en smal ingång till en yttre andhåla, hvilken ingång på

ytsnitt, sedd från utsidan, ter sig som en tjock, smal och oval ring, som döljer själfva

slutcellerna. Bicellerna omfatta äfven till någon del slutcellernas undre sida. I följd

af de senares läge och ringa storlek är det förenadt med stora svårigheter att vinna

en exakt föreställning om slutcellemas form. De tyckas emellertid i tvärsnitt vara

nästan halfmånformiga med de konkava sidorna vända mot springan, afsmalnande

mot båda ändarne, upprättstående samt tjockväggiga och hafva någon tillstymmelse

till såväl ytter- som innanlister. I öfre epidermis äfvensom i hypodermat finnas
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runda kristallsäckar, fyllda af hvar sin kristallkonkretion, i den öfre sidan nästan

uteslutande öfver kärlknippena.

Palissadparenchymet, som utgör knappast 7, af hela mesophyllets höjd på tvär-

snitt, består af en rad höga, smala, cylindriska eller inåt afsmalnande celler, som i

synnerhet ut emot epidermis äro tätt förenade och i tvärsnitt runda eller rundadt

polygonala. Cellernas höjd är merändels 10 — 12 gånger större än bredden.

Svampparenchymet har vanligen, hypodermat oräknadt, 9 cellers höjd, och dess

celler, som äro tämligen stora, hafva en öfvervägande tendens till att anordna sig i

vertikalt till ytan ställda rader, hvarigenom denna väfnad blifver mycket lakunös.

Dess luftkamrar äro på tvärsnitt mycket höga, ofta sträckande sig från undre gränsen

af palissadväfnaden ned till hypodermat i undre bladytan. På tvärsnitt genom blad-

skifvan äro cellerna runda, ovala eller något aflånga; endast de till palissadväfnaden

närmast gränsande cellerna, som stundom bilda en horisontal rad, kunna vara sträckta

i vertikal riktning och sålunda nästan palissadlika, ehuru lägre och vidare än de

egentliga palissadcellerna. Sedda från ytan äro cellerna i denna väfnad isodiametriska

eller aflånga, stundom något kantiga eller svagt utbuktade. De större och mindre

luftrum, som på ytsnitt framträda, hafva, i synnerhet hvad de större af dem beträffar,

en så oregelbunden och till formen så växlande omkrets, att den föreställningen ligger

nära till hands, att de uppstått under det stadium i bladets utveckling, då tillväxten

varit föranledd af bladets sträckning, hvarunder själfva cellerna ej förmått att till-

räckligt vidga sig, utan springor genom cellernas delvisa lossnande från hvarandra

uppstått och i mån af bladets vidare sträckning mer och mer vidgats.

Sekretceller och slemkaverner. I synnerhet i den närmast under palissadväfnaden

liggande cellraden uppträda ganska talrikt de för Laurineerna karakteristiska olje-

cellerna (Bokorny a. st. s. 360). Sådana celler finnas äfven i palissadparenchymet.

Någon gång finnes en sådan midtöfver ett käriknippe mellan detta och öfre epidermis.

I palissadparenchymet finnas därjämte slemceller, hvilka emellertid fullständigt för-

slemmas och ersättas af slemkaverner, uppkomna af en hel grupp af slemceller och ej,

såsom oljecellerna, begränsade af någon skarpt markerad membran. Då Chatin (a. st.

s. 215) uppgifver, att hos vissa arter af si. Laurus oljecellerna uppstå genom fusion

af flera mesophyllceller, hafva sannolikt oljecellerna förväxlats med slemceller, ty den

afbildning (Pl. 15, fig. 2'), med hvilken denne författare velat bevisa sin mening,

afser utan tvifvel en grupp af slemceller, fullkomligt öfverensstämmande med dem
hos här ifrågavarande växt.

Kärlknippena. Nästan alla. äfven mycket små kärlknippen äro genomgående

och omgifvas af en tämligen tjockväggig, mekanisk grundväfnad, som sträcker sig ut

till epidermis i båda sidorna. Hårdbast tyckes saknas, Kärlgruppen i dem ligger

något närmare den undre bladytan. De minsta till ett par kärl reducerade strängarne

äro genom tvänne mesopliyll-lag skilda från öfre epidermis och omgifvas af en stor-

cellig, tunnväggig, mekanisk grundväfnad, som i en enkel rad sträcker sig upp till

öfre epidermis.
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Dentella repens Först.

Blad mycket smä, men i förhållande till storleken tämligen tjocka, mjuka. Hela

växten mycket liten och späd, örtartad, nedliggande.

Epidermis storcellig, tunnväggig och med undulerade mellanväggar samt klyf-

öppningar på båda sidorna. Dess yttervägg äfvenledes ganska tunn och strimmig, i

synnerhet på undre sidan af den medelnerven täckande öfverhuden, hvars celler äro

långsträckta och i tvärsnitt runda samt mycket högre än de öfriga epidermiscellerna.

Strimmorna äro parallela med cellernas längdaxel och själfva cellerna, sedda från ytan,

på öfre sidan kortare och bredare än på den undre. Klyföppningar tämligen glesa

på båda sidorna, på ytsnitt aflängt ovala, omgifna af tvänne med springan parallela

biceller, hvilkas i förhällande till slutcellerna utåtvända väggar äro vågiga. Slutceller

jämte bicellerna liggande i jämnhöjd med öfriga epidermisceller, men märkbart lägre

än dessa, hvarigenom emellan klyföppningsapparaten och närmaste mesophyll-lag

bildas ett luftrum, som i synnerhet i den öfre bladytan utgör den egentliga andhålan.

Slutceller mycket små, i tvärsnitt rundade, upprättstående och sålunda nästan parallela

med bicellerna, utan innanlister och med små, upprätta ytterlister. I undre bladytan,

i närheten af medelnerven, uppträda dessutom klyföppningar, som sitta i spetsen af

sina emergenser.

Palissadparenchymet, som är ganska storcelligt, tunnväggigt och vattenrikt, bildar

en enkel cellrad och utgör pä tvärsnitt ungefär '/.i af mesophyllets höjd. 1 den

tjockare delen af bladet närmast å ömse sidor om medelnerven antaga äfven cellerna

i det underliggande laget form af palissadceller, i hvilket fall denna väfnad bildar

ungefär hälften af mesophyllets höjd. Palissadcellerna, hvilkas höjd är omkring 4—6
gånger större än bredden, hafva pä ytsnitt en rund omkrets, som är 3—4 gånger

mindre än den af en epidermiscell. Mera sällan förekomma raphidsäckar i denna väfnad.

Svavipparenchymet är i synnerhet i förhållande till bladens storlek mycket stor-

celligt samt äfvenledes tunnväggigt och vattenrikt och har ungefär 6 cellers höjd.

På tvärsnitt äro dess celler runda, ovala eller aflånga och i sistnämnda fall sträckta

än i vertikal än i horisontal riktning, hvarjämte mellanrummen emellan dem äro

mycket små, ej så stora som omkretsen af någon bland de omgifvande cellerna.

Någon benägenhet till cellernas anordning i vare sig horisontala eller vertikala rader

gör sig knappt märkbar hos denna väfnad. På ytsnitt befinnas cellerna i alla lagen

hafva en rund eller rundadt aflång omkrets, som i följd af cellernas benägenhet att

medelst korta breda utbuktningar sätta sig i förbindelse med hvarandra blifver mer

eller mindre oregelbunden. Det intercellulära systemet framträder, äfven betraktadt

från ytan, svagt utbildadt, inskränkt till interstitier, som med undantag för andhålorna

äro betydligt mindre än omkretsen af någon bland cellerna. Raphidsäckar äro ej

ovanliga i denna väfnad, i synnerhet närmare undre bladytan. De äro i tvärsnitt

runda, men sedda från ytan ganska långa med afrundade ändar och sträckta i bladets

längdriktning.

Kärlknippena äro alla inbäddade och sakna härdbast. Äfven det i medelnerven

inneslutna omgifves af klorofyllförande, tunnväggiga, ehuru långsträckta celler och

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 39. N:o 2. 10
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har på sin öfre sida ett palissadparenchym. Alla de öfriga gränsa till andra meso-

phyll-laget, uppifrån räknadt.

Desmanthus sp.

Småblad ovanligt små, tunna och mjuka.

Epidermis tämligen storcellig, med tunn yttervägg; dess celler pä båda bladytorna

af mycket växlande höjd och med än hvälfd än rak yttervägg, beroende därpå, att älven

ytterväggen är undulerad, samt försedd med förslemmade innerväggar. Cellerna på

båda sidorna innehålla garfsyra. Sedda från ytan äro de stora, af ungefär samma
storlek på bladets båda sidor, och hafva i följd af de undulerade mellanväggarne en

oregelbunden omkrets. Klyföppningarne, sparsamma på den öfre men tämligen talrika

på den undre ytan, hafva, sedda från ytan, en oval omkrets och omgifvas af tvänne

med springan parallela biceller, af hvilka den ena är märkbart större; såväl slutceller

som biceller sakna garfsyra och framträda därigenom skarpt mot de öfriga, af ett

brunt innehåll fyllda öfverhudscellerna. Slutceller mycket små, lägre än de hvälfda

bicellerna, som såväl höja sig upp öfver dem som sträcka sig längre ned under dem,

i tvärsnitt nästan rektangulära, upprättstående och med ytter- och innanlister endast

antydda genom tämligen skarpt markerade kanter.

Palissadparenchymet, som är mycket småcelligt och upptager ungefär hälften

af mesophyllets höjd på tvärsnitt, består af endast en rad tätt hopstående, höga,

smala och cylindriska celler, hvilkas höjd är ungefär 6—7 gånger större än bredden.

De äro på ytsnitt runda och så små, att en epidermiscell täcker 12—20 sådana celler;

endast under klyföppningarne finnas större intercellularrum.

Svampparenehymet är i hög grad småcelligt och består af tätt förenade celler,

af hvilka orsaker det är förenadt med rätt stora svårigheter att med säkerhet kon-

statera dess organisation. Coester (a. st. s. 89), som undersökt fyra arter af detta

släkte, uppgifver endast, att svampväfnaden är sammansatt af aflånga, konjugerade

och löst förenade celler, h vilket alldeles icke öfverensstämmer med den här beskrifna

arten, hvars svampparenchym äfven på tunna mikrotomsnitt förefaller som en nästan

kompakt väfnad. Det har fyra eller stundom endast tre cellers höjd, och dess celler

äro pä tvärsnitt tämligen regelbundet anordnade i lika många horisontala rader, som

där och livar afbrytas af smärre mellanrum. Cellerna i öfversta raden äro stundom

sträckta i vertikal riktning och likna sålunda i någon mån palissadceller. För öfrigt

äro cellerna i denna väfnad på tvärsnitt genom bladet vanligen något kantiga och

antingen isodiametriska eller något sträckta i vertikal eller horisontal riktning. Sedda

från ytan äro de runda utan några tydliga utbuktningar och stå så tätt tillsammans,

att endast smärre mterstitier förefinnas, då andhålorna undantagas.

Kärlknippena, som äro mycket små och sammansättas af likaledes mycket små

element, äro inbäddade och ligga alla, äfven det i medelnerven inneslutna, omedel-

bart under palissadväfnaden. Några kärlknippena åtföljande härdbastceller hafva ej

kunnat upptäckas, ehuru sådana iakttagits hos de af Coester undersökta arterna.

Däremot omgifvas de af kristallförande celler.
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Coinbretum sp.

Denna obestämda art skiljer sig i åtskilliga väsendtliga afseenden från den redan

förut (sid. 15) beskrifna C. decandruni Roxb. och synes komma närmast C. salici-

folium E. Mey., som dock afviker genom smalare, mer aflänga blad.

Blad tämligen små, lansettlika, läderartade, tämligen tunna, men märkbart

tjockare invid de större kärlknippena.

Epidermis tämligen storcellig i synnerhet pä öfre ytan, som saknar klyföpp-

ningar, och med tämligen tjock yttervägg; öfre epidermisceller, sedda frän ytan, poly-

gonala, de undre med i följd af de buktiga mellanväggarne något oregelbunden om-

krets, försedda med randporer. Klyföppningar tämligen glesa, utan biceller, och af

tvänne olika former, nämligen dels aflängt ovala dels runda, när de betraktas frän

ytan. De förra äro talrikast och deras slutceller, som äro upprättstående och ligga

något under öfverhudens yta, men sträcka sig ända ned till dennas innanvägg, äro i

tvärsnitt smala, aflånga och försedda med små, mot hvarandra riktade innanlister

och nästan ännu mindre, upprätta ytterlister. Märkvärdigt nog, tyckas de sakna and-

häla. De senare, som hafva en rund omkrets, ligga i jämnhöjd med öfverhudens

yttervägg, men deras slutceller äro betydligt lägre än de omgifvande epidermiscellerna

och i tvärsnitt nästan runda, något bredare utåt och afrundade inåt samt försedda

med tvänne tämligen länga, raka, spetsiga och uppåt riktade ytterlister, utan innan-

lister. En liten andhåla kommer på det sätt till stånd, att de närmast omgifvande

epidermiscellerna lossna frän underliggande mesophyll och höja sig något upp öfver

detsamma. De af Bachman (a. st. s. 438) och sedermera af Heiden (a. st. s. 166)

ytterligare undersökta sköldformiga trichomen förefinnas äfven hos denna art och

höra till den typ, som benämnts "schildförmige, blasige Hautdriisen". De förekomma

endast på undre ytan och sitta i fördjupningar.

Palismdparenchymet, som är ganska storcelligt, består af en cellrad, som i de

tunnare partien af bladskifvan ofta utgör mer än hälften af hela mesophyllets höjd

i tvärsnitt, men i de tjockare är märkbart lägre i förhållande till svampparenchymet.

Dess celler äro regelbundet cylindriska, höga och smala, sä att deras höjd är ungefär

10—12 gånger större än bredden. På ytsnitt äro cellerna runda och något åtskilda

genom smärre luftrum ; allt efter den olika storleken af epidermiscellernas yta och palis-

sadcellernas olika vidd täcker h varje epidermiscell 2—4 palissadceller. Talrika, mycket

stora kristallsäckar, innehållande livar sin kristallkonkretion, uppträda i denna väfnad

och kunna ofta sträcka sig ned i svampparenchymet, sä att de stundom endast genom
tvänne cellrader äro skilda frän undre epidermis. Den rikliga förekomsten af fett-

kroppar i palissadcellerna hos denna art torde äfven böra anmärkas. Radlkofer (II,

s. 124) har redan fäst uppmärksamheten pä förekomsten af dylika kroppar hos vissa

Combretaceer.

Svampparenchymet, som är tämligen storcelligt, är i de tunnare delarne af blad-

skifvan, d. v. s. öfver fördjupningarne i undre bladytan, endast 3—4 celler högt, men
kan i närheten af de större kärlknippena hafva ända till 7—8 cellers höjd. Cellerna

i denna väfnad stå mycket tätt tillsammans, sä att luftrummen blifva ovanligt små
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såväl på tvär- som ytsnitt, och hela vålnaden förefaller nästan kompakt. Till formen

äro cellerna än runda eller något kantiga, än mer eller mindre sträckta, vare sig i

horisontal eller vertikal riktning och i sist anförda fall något palissadlika. Kristall-

säckar med stora kristall konkretioner äro vanliga i denna väfnad, i synnerhet i när-

heten af de större kärlknippena. Omedelbart under epidermis finnas enstaka grupper

af celler med mycket förtjockade väggar, som äro lika starkt ljusbrytande som kri-

stallkonkretionerna. Måhända äro dessa väggar inkrusterade af kalkoxalat.

Kärlknippena äro, med undantag af de gröfsta, som inneslutas i nerverna, in-

bäddade. De största täckas på såväl sin öfre som undre sida af en hårdbastgrupp,

som dock hos denna art består af ett färre antal celler. De minsta knippena gränsa

med sina kärl omedelbart intill palissadcellerna.

Mangifera indi ca L.

Blad stora, smala, men länga, tjocka och läderartade. Materialet insamladt vid

Bombay af Dr. Th. Wulff.
Epidermis storcellig, med tjock yttervägg på båda bladytorna och i synnerhet

pa den öfre likaledes tjock innanvägg, utan klyföppningar på denna yta. På tvär-

snitt förete epidermiscellerna företrädesvis på den öfre sidan, där de äro ungefär dub-

belt högre än på den undre, en ganska egendomlig anblick, beroende på såväl olik-

formigheten hos väggförtjockningarne i cellernas ytter- och innanväggar som de tunna,

skarpt, ofta zigzagformigt krökta mellanväggarne. Sedda från ytan äro de öfre epi-

dermiscellerna tämligen små, ehuru i allmänhet större och såväl till form som storlek

mer likartade än de undre, och deras mellanväggar svagt undulerade, men hos de

undre nästan raka. Klyföppningarne på ytsnitt glesa, omgifna af en mer eller mindre

regelbunden krans af celler, som äro större än de öfriga epidermiscellerna, men i

öfrigt föga iögonfallande. En liten rundad öppning i centrum af cellkransen är in-

gången mellan de båda ytterlisterna till förgården och vid en djupare inställning af

mikroskopet skymtas svagt själfva klyföppningen, som har en rundadt oval omkrets.

Anledningen till slutcellernas otydliga framträdande är deras läge. De äro nämligen

pä tvärsnitt ganska små, ovala med snedt horisontal längdaxel, liggande utmed och

täckande bicellernas öfre sida, försedda med små, syllika och uppåtriktade ytterlister,

utan märkbara innanlister. Pä undre bladytan finnas insänkta i häligheter i epidermis

flercelliga glandier.

Palissadparenchy litet upptager ungefär \', af mesophyllets höjd och består af en

rad mycket tätt hopstående, höga, smala och regelbundet cylindriska samt med kloro-

plaster och stärkelsekorn fullproppade celler, hvilkas höjd är ungefär 12— 15 gånger

större än bredden. På ytsnitt äro palissadcellerna polygonala och i följd af de öfre

epidermiscellernas litenhet täckas endast 2—3 palissadceller af hvarje sådan epider-

miscell. Enstaka palissadceller innehålla flera enkla kristaller och äro i sä fall vidare

än de öfriga.

Anm. Det förtjänar anmärkas, att palissadväfnaden i bladen af denna växt,

insamlade på Java af Dr. Möller, är betydligt mäktigare än i bladen från Bombay,
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i det den är dubbelt eller till ocb med mer än dubbelt högre än svampparenchymet

och bestar af tvänne rader celler, af hvilka de i den undre raden äro betydligt vidare

och ungefär tre gånger lägre än cellerna i den öfre. I den senare raden är cellernas

höjd 20—30 gånger större än bredden. Olikheten i palissadparenchymets organisation

kan i föreliggande fall ej bero på den omständigheten, att de undersökta tvärsnitten

tagits frän olika partier af bladskifvan, ty i de från Bombay härstammande bladen

befanns palissadparenchymets byggnad vid bladets midt vara densamma som utmed
bladkanten. Ej häller kan den bero därpå, att bladen från Bombay måhända varit

skuggblad, men de från Java solblad, ty äfven de förra utmärka sig genom höga,

smala och mycket tätt hopstående palissadceller och äro således solblad.

Svampparenchymet, som är storcelligt och kompakt, har ungefär 7 cellers höjd.

På tvärsnitt äro cellerna i det understa, liksom vanligen äfven i det näst understa

och stundom äfven i det öfversta laget, vertikalt sträckta, ehuru deras höjd föga öf-

verträffar bredden, hvarjämte de stå tätare tillsammans. I de mellanliggande lagen

däremot hafva de rundad eller aflång form och äro i senare fallet horisontalt sträckta.

Luftrummen, likaledes på tvärsnitt, små, merändels mindre än omkretsen af någon

bland de omgifvande cellerna; mera sällan äro de höga, smala och sträcka sig genom
3—4 cell-lag. Sedda frän ytan äro cellerna i alla lagen runda utan utskott, med
undantag för de mellersta lagen, i hvilka de mindre kärlknippena befinna sig och

hvilkas celler, utan att därigenom förlora sin mer eller mindre runda form, genom
smärre utbuktningar ansluta sig till hvarandra. Och äfven intercellularrummen i dessa

lag äro mindre än omkretsen af cellerna. Enkla kristaller förekomma i mängd i

svampparenchymet s celler, men inga kristallkonkretioner.

Kärlknippena omgifvas af härdbast, med undantag af de minsta, som gränsa

omedelbart intill palissadparenchymet. De största äro genomgående, de dem i storlek

närmast kommande kärlknippena gränsa med sitt hård bast upp till öfre epidermis,

men äro genom mesophyll skilda från den undre; de af hårdbast omgifna, men in-

bäddade kärlknippena befinna sig på lika afständ frän öfre och undre ytan. Hård-

bastet omgifves af enkla kristaller innehållande celler, och i vekbastet af de större

kärlknippena uppträda de för Guttifererna utmärkande sekretgängarne. Talrika vatten-

förande trakeider finnas i svampparenchymet.

Anm. På undre bladytan förekomma svarta fläckar, som föranledas af någon

svart substans, som fyller epidermiscellerna på vissa skarpt begränsade ställen. Afven

i öfre epidermis äro somliga celler fyllda med liknande innehåll, ja, till och med i

svampparenchymet iakttagas cellgrupper, innehållande samma substans.

Alchornea sp.

Denna under namn af Weltria macrophylla i bot. trädgarden i Buitenzorg

odlade växt hör till släktet Alchornea och har af J. Mueller (DC. prodr. XV,
sect. post. pag. 901) identifierats med A. cordata. Såväl denne författares beskrif-

ning på denna art som äfven Rittershausens (a. st. pag. 401) framställning af blad-
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byggnaden hos samma art passa emellertid ej in på föreliggande växt, som således

sannolikt tillhör någon annan art af samma släkte.

Blad stora, tämligen tunna, under upphöjdt nätädriga, nästan läderartade och

kortskaftade.

Epidermis smäcellig och tämligen tjockväggig, utan klyföppningar pä öfre ytan,

hvars celler pa tvärsnitt äro högre än den undres och på ytsnitt hafva en liten, i

följd af de vågiga mellanväggarne oregelbunden yta med randporer i kanterna. Cel-

lerna i undre epidermis hafva, sedda frän ytan, tunna, vågiga mellanväggar, men

sakna randporer och hafva en något större yta än de öfre epidemi iscellerna. Små
runda kristallsäckar, innehållande en liten kristallkonkretion, förekomma strödda mellan

cellerna i undre epidermis. Klyföppningar glesa, små, ovala, omgifna af tvänne med
springan parallela biceller. Slutceller jämte biceller något höjda öfver epidermis, de

förra mycket små, höga, smala och inåt afsmalnande, upprätta och försedda med små,

upprätta ytterlister och en hög, med slutcellernas längdaxel parallel hålighet.

Palissadparenchymet smäcelligt, utgörande ungefär hälften af mesophyllets höjd

och bestående af tvänne cellrader. Cellerna i den öfre raden märkbart högre än i

den undre och ungefär 7—8 gånger högre än breda, regelbundet cylindriska, på yt-

snitt polygonala och med anledning af epidermiscellernas ringa storlek endast ungefär

en half gång mindre än ytan af hvarje öfre epidermiscell. Cellerna i den undre raden

likaledes tätt hopstäende, men merändels endast 3—4 gånger högre än breda. Cellerna

i den öfre innehålla ej sällan en kristallkonkretion.

Svampparenchymet, smäcelligt och mycket kompakt, har ungefär 5—7 cellers höjd,

antalet beroende på det större eller mindre afståndet från de större kärlknippena.

På tvärsnitt äro dess celler anordnade i horisontala rader och runda eller något sträckta

i horisontal eller vertikal riktning, detta senare ofta i den öfversta och understa raden.

Det intercellulära systemet är inskränkt till smärre interstitier eller till smala, högre

eller lägre luftkamrar, hvilkas bredd ej är större än diametern af en cell. Endast i

den andra och tredje raden, räknad frän palissadväfnaden, finnas celler med smärre

utbuktningar och pä samma gäng något större intercellularrum, ehuru dessa äro mycket

mindre än omkretsen af någon bland de omgifvande cellerna. Kristallkonkretioner

förekomma ganska talrikt i synnerhet i det öfversta och näst öfversta cell-laget. På

ytsnitt äro cellerna i understa laget runda eller mer och mindre ovala, utan alla ut-

buktningar och utan andra större mellanrum än öfver klyföppningarne och till om-

kretsen mycket mindre än cellerna i undre epidermis. I ett eller tvänne närmast

följande lag hafva cellerna samma form, men något större omkrets samt stå lika tätt

tillsammans; i andra och tredje laget, uppifrån räknadt, blifva cellerna större, äro ofta

lindrigt krökta och stå genom korta, breda utbuktningar i förbindelse med hvarandra,

men luftrummen äro betydligt mindre än en cells omkrets. I de undre cell-lagen

finnas, ehuru sparsamt, enkla kristaller.

Kärlknippena äro till större delen inneslutna i de ovanligt talrika större och

mindre nerverna, samt såväl på öfre som undre sidan betäckta af ett tunnt lag af

härdbastceller. Alla de öfriga äro inbäddade. De största af dessa omgifvas nästan

fullständigt af ett i synnerhet på undre sidan mäktigt härdbast och gränsa med sin
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strängslida dels till palissadväfnadens undre cellrad dels till understa cellraden af

svampparenchymet. I de mindre kärlknippena bibehåller sig hårdbastet längst på
deras undre sida. De minsta kärlknippena sakna hårdbast och ligga i den undre

bladytan och äro genom två cellrader af svampparenchym skilda från palissadväfnåden

och genom tre sådana cellrader från undre epidermis. Spiralkärlen i de mindre kärl-

knippena ansluta sig omedelbart till svampparenchymets celler. Ej sällan ser man
på ytsnitt enstaka celler från kärlknippenas hårdbast böja sig från dessa och sträcka

sig ut emellan svampparenchymets celler, hvarvid de antingen sluta blindt eller åter

ansluta sig till hårdbastet i något angränsande kärlknippe.

Sterculia Rluniei 0. Don.

Blad tämligen små, tunna, läderartade.

Epidermis i synnerhet på öfre ytan mycket storcellig ; dess celler kunna utgöra

ända till Vs af blad tvärsnittets liöjd och äro förvandlade till slemceller, antingen ode-

lade eller genom en tangential vägg delade i tvänne, som tillsammans hafva ungefär

samma höjd som den odelade och af hvilka den öfre är i tvärsnitt låg, tafvelformig,

men den undre mycket hög. Sedda från ytan äro öfre sidans epidermisceller regel-

bundet polygonala och hafva tämligen tjocka mellanväggar. Undre epidermis bestå-

ende dels af mindre, i tvärsnitt tafvelformiga, pä ytsnitt öfvervägande aflånga, men
i följd af de buktade,' tunna mellanväggarne till omkretsen något oregelbundna celler

dels af i tvärsnitt betydligt högre, men odelade och på ytsnitt likaledes mycket större

samt i följd af de rakare och tillika tjockare mellanväggarne nästan regelbundet po-

lygonala slemceller. Båda slagen af celler bilda hvar för sig större eller mindre
grupper på bladytan. Klyföppningarne, som äro tämligen glesa, befinna sig i den
småcelliga delen af öfverhuden; äfven när de synas ligga i den storcelliga epidermis,

omgifvas de dock af en mindre grupp små epidermisceller. Sedda från ytan hafva

klyföppningarne en rundad oval omkrets och omgifvas af en något oregelbunden, af

ett obestämdt antal celler bestående krans af mindre epidermisceller. Slutceller lig-

gande i jämnhöjd med epidermis, i tvärsnitt små, snedt vertikalt ställda, utåt vidgade

och inåt något afsmalnande, ehuru rundade, försedda med snedt tvärställd hålighet

och små, upprätta ytterlister, utan innanlister. I de af slemceller bestående partierna

af epidermis finnas insänkta i denna små, rundade, flercelliga och af ett brunt inne-

håll fyllda glandier. Glesa, stjärnlika trichom förekomma på båda bladytorna i syn-

nerhet i närheten af glandierna.

Palissadparenchymet, ganska småcelligt, på tvärsnitt lägre än epidermis och ut-

görande V»—1
/* af hela mesophyllets höjd, består i den tunnare delen af bladskifvan

af en, i de tjockare (i synnerhet vid och i närheten af medelnerven) af tvänne cell-

rader, hvilkas celler, äro ganska tätt hopstående, små, ej sällan septerade, låga

och i förhållande till höjden vida så att deras höjd endast är ungefär 3—4 gånger

större än bredden. På ytsnitt hafva de en rund omkrets, som är så liten, att h varje

öfre epidermiscell kan täcka 14—30 palissadceller. I följd af epidermiscellernas mycket
växlande höjd blifver på tvärsnittet palissadväfnadens öfre gräns mycket ojämn, hvilket
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för öfrigt äfven är fallet med den undre, och någon skarp gräns mellan ifrågavarande

väfnad och svampparenchymet förekommer icke, äfven af den anledningen, att de

öfversta cellerna i sistnämnda väfnad kunna blifva mer eller mindre palissadlika.

Svampparenchymet, som i jämförelse med palissadväfnaden är ganska storcelligt

och i de tjockare partierna af bladskifvan har ända till 9— 10, men i de tunnare en-

dast 5—4 cellers höjd, är en ganska lakunös väfnad. Det intercellulära systemet är

i de tjockare delarne af bladskifvan mindre utveckladt på samma gäng som svamppar-

enchymet är mer storcelligt. I de tunnare bladpartierna kunna däremot luftkamrarne

sträcka sig från palissadväfnadens undre gräns ned till undre epidermis. Men de

flesta af dem upptaga endast en del af svampparenchymets höjd på tvärsnittet och

äro sträckta än i vertikal än i horisontal riktning eller isodiametriska. Äfven dessa

mindre luftrum gränsa ofta omedelbart till palissadväfnaden. På tvärsnitt hafva

svampparenchymets celler ungefär samma storlek i denna väfnads öfre och undre del

samt äro vanligen isodiametriska, mer eller mindre rundade eller kantiga eller någon

gång, nämligen i öfversta eller understa raden, vertikalt sträckta, nästan palissadlika.

Endast sällan, och dä i andra, tredje eller fjärde laget, uppifrån räknadt, framträder

äfven pä tvärsnitt en eller annan svag utbuktning, hvarigenom cellen får en mer

oregelbunden omkrets. På ytsnitt äro cellerna i understa laget rundade — aflänga

och sakna nästan fullständigt hvarje tillstymmelse till utbuktningar, men med benä-

genhet till anordning i krans. Cellerna i närmast öfre lag hafva ungefär samma form,

äro nästan isodiametriska, men stå ej sällan genom små utbuktningar i förbindelse

med hvarandra, utan att någon nätlik anordning af cellerna kommer till stånd. I

de två, tre näst öfre lagen äro cellerna på ytsnitt likaledes korta och breda, men få

i följd af kortare utbuktningar en mer oregelbunden omkrets. De större luftrummen

uppkomma i dessa lag ej såsom maskor i ett cellnät, utan omgifvas af kransvis kring

dem anordnade celler. Cellerna i det öfversta, till palissadväfnaden gränsande laget

äro pä ytsnitt runda och sakna utbuktningar och äro åtskilda af mindre mellanrum

;

då större intercellularrum förekomma i detta lag, begränsas de af en krans af celler.

Kristallkonkretioner förekomma såväl i palissad- som svampparenchymets celler.

Kärlknippena åtföljas af hårdbast och äro nästan alla inbäddade. Endast de

största, från medelnerven utgående strängarne äro nämligen genomgående, de dem i

storlek närmast kommande sträcka sig visserligen ned till undre epidermis, men äro

genom palissadväfnaden skilda från den öfre. De minsta kärlknippena ligga under

svampparenchymets öfversta cellrad. 1 medelnervens grundväfnad förekomma slem-

kaverner, som redan af Dumont (a. st. pag. 199) iakttagits i stammen och bladskaften

hos detta släkte.

Mischodon zejiiiiiious Thwait.

Blad stora, kortskaftade, tämligen tjocka och läderartade.

Epidermis med i synnerhet på öfre sidan tjock yttervägg, storcellig, utan klyf-

öppningar pä öfre ytan, hvars celler hysa ett brunt innehall och pä tvärsnitt äro

ungefär lika höga som breda och sedda från ytan tämligen regelbundet polygonala.
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försedda med tjocka mellanväggar och till omkretsen ej synnerligt stora. Pä ytsnitt

betäckas större eller mindre partier af bladets undre sida i nervernas närhet af en

storcellig och af regelbundet polygonala, något aflånga celler bestående epidermis.

som saknar klyföppningar och förstärkes af ett likaledes af polygonala celler be-

stående hypoderma, under det epidermis på andra, vanligen mindre partier utgöres

af mindre celler, som i följd af de ofta svagt buktade mellanväggarne ej äro så regel-

bundet polygonala. I detta parti af epidermis finnas klyföppningarne, på samma gång

som hypoderma saknas. Klyföppningar föga talrika, på ytsnitt rundadt ovala, omgifna

af tvänne smala, med springan parallela biceller; den af ytterlisterna bildade och in-

gången till själfva klyföppningen begränsande väggen i kanten ojämn och på öfre

ytan finknottrig. Slutceller liggande i jämnhöjd med epidermis, i tvärsnitt ovala och

i snedt horisontalt läge liggande utmed de utåt smala, men inåt vidgade bicellerna,

som helt och hållet täcka slutcellernas undre sida, med snedt horisontalt sträckt hå-

lighet samt små, något krökta och framåt riktade ytterlister, utan innanlister.

Palissadparenchymet är hos denna växt ej skarpt skildt från svampparenchymet,

och mesophyllet i sin helhet kan betraktas såsom en mellanform mellan de dorsiven-

trala och de dorsala bladens mesophvll. Visserligen är öfversta cellraden af denna

väfnad ett väl differentieradt palissadparenchym och är merändels ganska skarpt skildt

från det öfriga mesophyllet. Denna rad utgör nära Vs eller endast lU af mesophyllets

höjd, och dess celler stå mycket tätt tillsammans, äro vanligen septerade, höga och

smala, så att deras höjd är ungefär 20 gånger större än bredden samt därjämte ovan-

ligt regelbundet cylindriska. På ytsnitt äro de polygonala, och hvarje epidermiscell,

som dock har en ganska liten yta, kan täcka 8—14 palissadceller. Men cellerna i

den närmast undre raden äro äfven mer eller mindre palissadlika, ehuru märkbart

kortare och bredare samt mer åtskilda af luftrum, hvarvid de stundom genom smärre

utbuktningar från sidoväggarne kunna träda i förbindelse med hvarandra. Äfven

cellerna i närmast undre rad (den tredje från öfre epidermis räknad) kunna antaga

form af palissadceller, men äro i så fall bredare i förhållande tiU höjden än cellerna

i näst öfre rad och stå genom utbuktningar af sidoväggarne i förbindelse med hvar-

andra. Dessa trenne cellrader utgöra tillsammans ungefär 3
/s af mesophyllets höjd

på tvärsnittet.

Svampparenchymet. Räknas de tre öfversta cellraderna till palissadparenchymet,

så har svampväfnaden endast 4 cellers höjd och dess tämligen stora celler äro på
tvärsnitt ganska regelbundet anordnade i fyra horisontala rader. Cellerna hafva på
sådana snitt en ganska växlande form och äro än rundade än nästan fyrkantiga och

något sträckta i horisontal riktning än mer eller mindre palissadlika, hvilket senare

i synnerhet är förhållandet med cellerna i de båda understa raderna, mera sällan med
dem i de båda öfversta. I synnerhet i dessa äro cellerna äfven på tvärsnitt utbuk-

tade, hvarför äfven luftrummen äro talrikare i de öfre raderna. Sällan sträcka sig

luftrummen, som i så fall blifva höga och smala, ned mellan cellerna i de undre

raderna ända till undre epidermis. På ytsnitt äro cellerna i det understa laget, när

detta ej är ombildadt till hypoderma, rundade eller aflånga utan tillstymmelse till ut-

buktningar och ligga tätt tillsammans utan andra större öppningar än midt öfver

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 33. N:o 2. 11
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klyföppningarne. Äfven i de öfriga lagen halva cellerna på ytsnitt en rundad eller

aflång omkrets, som dock ofta blifver mer eller mindre oregelbunden genom korta

breda utbnktningar. Men luftrummen i dessa cell-lag äro merändels jämförelsevis fä

och hafva en liten omkrets.

Kärlknippena äro till största delen genomgående och omgifvas af hårdbast. De
minsta af de genomgående kärlknippena stå endast genom en rad af hårdbastceller,

som genom palissadväfnaden sträcka sig upp till öfre epidermis, i direkt beröring

med denna, och de dem i storlek närmast kommande gränsa in till andra mesophyll-

raden i bladets öfre sida, men sluta sig förmedelst mekanisk grundväfnad intill undre

epidermis, under det de minsta strängarne, som äfven omgifvas af hårdbast, ligga i

svampparenchymet. Mellan de genomgående kärlknippena och undre epidermis finnes

ett kristallförande cell-lag med hvarje cell fylld af en stor, enkel kristall.

Anm.. Den, såsom det tyckes, fullständiga frånvaron af mjölkkärl i bladen af

denna växt gör det tvifvelaktigt, huruvida si. Mischodon verkligen hör till afd.

Hippomaneae af Euphorbiaceerna. Dock saknas ifrågavarande organ hos åtskilliga

släkten af denna afdelning (Herbert, a. st. pag. 4).

Hit höra äfven följande, mera ofullständigt undersökta arter:

Sageretia oppositifolia Brogn., blad små, tunna: öfre epidermis med tjock

yttervägg; mesophyll småcelligt; kärlknippen genomgående.

Theobroma Cacao L., blad medelstora, tunna; öfre epidermis med tämligen tunn

yttervägg; kärlknippen genomgående.

Rubus elongatus Sm., blad små, tunna; öfre epidermis med tunn yttervägg;

kärlknippen genomgående.

Nephelium lappaceum L., småblad medelstora, ej synnerligen tjocka; öfre

epidermis med tjock yttervägg; kärlknippen genomgående.

Pterocarpus salignus 1

, blad medelstora, tunna; öfre epidermis med mycket

tjock yttervägg; endast de största kärlknippena genomgående.

Derris thyrsiflora Benth., småblad stora, ej synnerligt tjocka; öfre epidermis

med tjock yttervägg; svampparenchymceller på ytsnitt något kantiga och ej sällan

lindrigt krökta, på tvärsnitt ej sällan vertikalt sträckta; kärlknippen genomgående.

Machilus Thunbergii Sieb. & Zucc, blad tämligen små, tjocka; öfre epidermis

med tjock yttervägg; svampparenchym utgörande en mellanform emellan det rund-

celliga och det båglika; kärlknippen genomgående.

Hevea brasiliensis Muell., blad medelstora, tunna; öfre epidermis med tunn

yttervägg; kärlknippen genomgående.

Helicteres spicata Colebr., blad medelstora, mycket tunna; öfre epidermis med
tunn yttervägg; svampparenchym på tvärsnitt endast 2—3 celler högt, stundom af

en cells höjd, i hvilket senare fall cellen är palissadlik; kärlknippen genomgående.

Dolichos sp., småblad tämligen stora, tunna; öfre epidermis med tunn ytter-

vägg; kärlknippen genomgående.

1 Saknas i Index Kewensis.
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Ixora regina? 1
, blad tämligen små, men tjocka; öfre epidermis med ganska

tjock yttervägg; kärlknippen inbäddade.

Hypericum coriaceum Blume, blad små och ganska tunna; öfre epidermis

med ej synnerligt tjock yttervägg; kärlknippen inbäddade.

Elseodendron glaucum Pers., blad små, tjocka; öfre epidermis med tämligen

tunn yttervägg, men på denna sida af bladet förstärkt med ett hypodermalag: svamp-

parenchym storcelligt och vattenrikt; kärlknippen inbäddade.

Olax imbricata Roxb., blad ej synnerligt stora, men tjocka; öfre epidermis

med ovanligt tjock yttervägg, förstärkt med ett enradigt hypoderma; mesophyll ganska

storcelligt och kompakt; svampparenchymet stående på öfvergång emellan det rund-

celliga och det skiflika; kärlknippen inbäddade.

Hippocratea ovalifolia Miers (från Ecuador, Baron Eggers), blad små, täm-

ligen tjocka och kortskaftade ; öfre epidermis med tjock yttervägg, förstärkt med ett

hypodermalag; svampparenchym småcelligt och kompakt, dess celler bildande en

mellanform mellan de runda och de båglika ; kärlknippen inbäddade, förlagda närmare

den undre bladytan.

Cryptocarpus pyriformis H. B. & K. (från Ecuador, Baron Eggers), blad små,

men tjocka, kortskaftade, saftiga; raphidsäckar i mesophyllet; svampparenchym huf-

vudsakligen rundcelligt, men en och annan cell på ytsnitt nästan skiflik; kärlknippen

inbäddade.

1 Finnes ej i Index Kewensis.
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VII. Mellanformer mellan dorsiventrala blad med på en gång rund-
celligt och båglikt eller skiflikt svampparenchym.

Actinodaphne seleroptera MiqJ

(Taf. X, figg. 3-13.)

På grund af de ofta mer än fotslånga, smala och mot basen afsmalnande, på

undre sidan upphöjdt nätådriga och håriga bladen samt de tätt filtludna årsskotten

är det sannolikt att denna från Amboina härstammande och i botaniska trädgården

i Buitenzorg utan artbeteckning odlade form, till hvilken dessa blad höra, är den af

Blume beskrifna A. hirsuta eller någon närstående art. Bladen äro läderartade,

men ej synnerligen tjocka.

Epidermis utan klyföppningar på öfre ytan och dess celler på båda bladytorna

fyllda med ett brunt innehåll; de på öfre ytan försedda med en mycket tjock ytter-

vägg, som på tvärsnitt är betydligt högre än själfva cellens hålighet, X, 3, och med
likaledes tjocka, porösa samt undulerade mellanväggar, X, 7. Den tjocka ytterväggen

genomsättes här och där af, såsom det på genomsnitt af densamma förefaller, kanaler,

hvilka inåt i jämnhöjd med epidermiscellernas kaviteter sluta med en liten hålighet.

Förmodligen äro dessa bildningar kvarstående basala rester af trichomer, ty på ytsnitt

finner man här och där mellan de vanliga öfverhudscellerna runda, mycket tjock-

väggiga celler, hvilkas väggar sammansmälta med epidermiscellernas tjocka mellan-

väggar och näppeligen kunna vara annat än trichom celler. Öfverhudscellerna på öfre

sidan äro på ytsnitt, X, 7, mycket små, betydligt mindre än på den undre, X, 12,

hvars celler hafva en mycket tunnare, finknottrig yttervägg samt ganska tunna, nästan

raka mellanväggar. Klyföppningar tämligen talrika, till omkretsen rundadt ovala,

försedda med tvänne biceller, som äro fyllda med ett brunaktigt innehåll och paral-

lela med springan. Bicellerna täcka den egentliga klyföppningen, X, 13, hvars slut-

celler äro mycket små, fyllda af ett rödbrunt innehåll, nästan upprätta, föga tjock-

väggiga, nästan äggrunda, med något plattad innanvägg, uppåt afsmalnande och än

spetsiga, än trubbiga, hvilket troligen beror på, huruvida slutcellerna genomskurits

närmare klyföppningens midt eller längre ut mot dess ändar. Såväl ytter- som innan-

lister saknas.

Palissadparenchymet utgöres af en cellrad, som är nästan lika hög som svamp-

parenchymet, X, 3. Dess celler, som äro i tvärsnitt rundade, X, 8, och längre nedåt

mot svampparenchymet åtskilda af smärre mellanrum, men upp mot epidermis poly-

gonala och tätt hopstående, äro cylindriska, höga och smala, så att deras höjd är

ungefär 8—10 gånger större än bredden. Deras omkrets är föga mindre än ytan

af en öfre epidermiscell. Dock finnas i denna väfnad, X 8, äfven mycket vidare

celler af samma höjd som palissadcellerna. De sakna kornigt innehåll och torde



KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 39. N:0 2. 85

sannolikt vara slemceller (Bokorny, a. st. sid. 362). Jämte dessa finnas äfven i

denna väfnad, ehuru mera sällsynt, tjockväggiga palissadceller. Sådana celler hafva

förut iakttagits af Mez (a. st. sid. 499—500) hos åtskilliga arter af si. Ocotea.
Svampparenchymet har ungefär 4—5 cellers höjd och är ej skarpt begränsadt

mot palissadväfnaden. På tvärsnitt genom bladskifvan, X, 3, 6, hafva cellerna i

denna väfnad en mycket växlande form. De närmast till palissadparenchymet grän-

sande äro nämligen ej sällan något palissadlika, ehuru kortare, bredare samt ej så

regelbundet vertikalt stälda och på ytsnitt, X, 10, ganska regelbundet runda, men
betydligt större än de egentliga palissadcellerna och genom större mellanrum skilda

från hvarandra. Cellerna i de bägge mellersta lagen äro på tvärsnitt af bladet genom
större mellanrum mer åtskilda och något förlängda än i snedt vertikal än i horisontal

riktning eller mer och mindre rundade. De hafva tillika ej sällan kortare utskott,

X, 6, genom hvilka de stå i förbindelse med hvarandra och som kunna utgå såväl

från cellernas öfre som undre sida. Pä ytsnitt, X, 9, äro cellerna i dessa båda lag

aflånga, smala och ofta mer eller mindre krökta samt någon gång försedda med äfven

i horisontalplanet liggande .utskott, hvarigenom de bilda en öfvergång mellan den

båglika och rundcelliga typen af svampparenchym. Cellerna i det understa eller de

båda understa lagen af ifrågavarande väfnad ligga merändels tätare tillsammans och

äro på tvärsnitt aflånga och tämligen låga X, 3, samt på ytsnitt, X, 11, runda eller

ovala. Intercellularrummen äro störst i de mellersta lagen, men därigenom att cel-

lerna ej bilda något egentligt nätverk, komma ej några slutna maskor till stånd.

Någon regelbundet kransformig anordning af cellerna i de öfversta och understa lagen

förekommer icke heller, och detta af den orsaken, att cellerna vanligen äro tämligen

tätt hopstående, X, 10, 11. I svampparenchymet finnas talrika, stora och tunnväggiga

sekretceller. Såväl palissad- som svampparenchym utmärka sig genom storcellighet.

Kärlknippe?ia. Bladens ansenliga längd hos denna växt kräfver särskilda skydds-

anordningar för att förekomma de inre rubbningar i mesophyllet, som kunde föror-

sakas af våldsamma stormar eller slagregn. Visserligen hafva svampparenchymets

celler ej någon synnerligt stor utsträckning i bladytans plan, i h vilket fall bladen i

ännu högre grad skulle hafva blifvit utsatta för dylika inre rubbningar i sin kon-

struktion, men det intercellulära systemet i denna väfnad är dock så utveckladt, att

sammanhanget mellan cellerna ej kan vara synnerligen starkt, i synnerhet som alla

mesophyllcellerna äro ganska stora, hvilket annars ej plägar vara förhållandet i mycket

stora blad. De skyddsmedel, som hos ifrågavarande växt för sådant ändamål komma
till användning, äro därför hufvudsakligen förlagda till öfverhuden på öfre bladytan

och till kärlknippena. Den förra utmärker sig genom ytterväggens högst ovanliga

tjocklek, cellernas mycket ringa area och deras synnerligt tjocka samt vågiga mellan-

väggar, allt egenskaper, som tjäna till att göra denna väfnad till ett kraftigt skydd

för underliggande väfnader. Förutom de större, af sklerenkym och hårdbast åt-

följda och såsom upphöjda nerver på undre bladytan framträdande kärlknippena, af

hvilka de minsta anastomosera, så att större, vanligen rektangulära, af kärlknippena

begränsade fält uppkomma, finnas äfven talrika, mindre sådana, hvilka äro af olika

ordning och följaktligen af olika storlek och som likaledes åtföljas af hårdbast jämte
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sklerenkym och, med undantag af de allra minsta, äro genomgående, X, 5, 3, utan

att på bladytan framträda i form af nerver. Dessa bilda ett rikligt nätverk, som

titfyller nyss omnämnda fält och hvars maskor äro mycket små och än mer eller

mindre triangulära eller ovala än nästan fyrkantiga, rektangulära eller kvadratiska.

Det egentliga kärlknippet är förlagdt till undre sidan af bladet och endast genom

ett par lag af sklerenkymatisk grundväfnad skildt från dettas undre epidermis, men
står i förbindelse med den öfre genom en, två eller tre rader hårdbastlika celler, allt

efter kärlknippets storlek, X, 3. De minsta kärlknippena stå ej i sådan förbindelse

med öfre epidermis och befinna sig, ovanligt nog, nära intill den undre, X, 4. Stundom

genomsättes hela palissadväfnaden af en rad hårdbastlika celler, X, 6, troligen bero-

ende därpå, att antingen själfva kärlknippet ej längre fortsatts eller möjligen inslagit

en horisontal riktning.

Cinchona ealoptera Miq.

(Taf. XTII, Figg. 4—13.)

Blad tämligen små, tjocka.

Epidermis utan klyföppningar på öfre bladytan och därstädes förstärkt med ett

hypoderma; dess celler fyllda med ett brunt innehåll i bladets båda sidor. Öfre

epidermiscellerna med tämligen tjock, granulerad och hvälfd yttervägg, XIII, 4, och

undulerade mellanväggar, XIII, 5. Hypoderma bestående af ett lag, något högre

än öfverhuden; dess celler fyllda med ett vattenklart innehåll, sedda från ytan poly-

gonala, XIII, 6, med raka, tunna mellanväggar, betydligt större än epidermiscellerna.

Öfverhudscellerna på undre sidan, sedda från ytan, XIII, 12, hafva raka mellanväggar,

äro smalare och hafva en mindre yta än på den öfre. Klyföppningar tämligen tal-

rika och stora, omgifna af tvänne med springan parallela biceller. Slutceller något

höjda öfver epidermis, XIII, 13, i tvärsnitt triangulära, med inåtriktad spets och utåt

bredare, föga tjockväggiga och försedda med smala, spetsiga, framåtriktade ytterlister,

utan innanlister.

Palissadparenchymet. Mesophyllet är storcelligt och dess celler, som äro an-

ordnade i regelbundet horisontala rader, aftaga något i storlek mot bladets undre

sida, hvarjämte någon skarp gräns emellan palissad- och svampparenchym ofta saknas,

då nämligen de öfversta cellerna i den senare väfnaden, såsom ej sällan inträffar,

antaga palissadform. Det egentliga palissadparenchymet består af tvänne cellrader och

upptager ungefär hälften eller något mer af hela mesophyllets höjd, XIII, 4. Cellerna i

denna väfnad äro, i synnerhet i den öfre raden, höga, ehuru på samma gång vida, så att

deras höjd är ungefär 3—8 gånger större än bredden, samt ej sällan septerade och

ej regelbundet cylindriska, utan ofta olika vida på olika höjd. I tvärsnitt, XIII 7,

hafva de en rund omkrets, som är 2—3 gånger mindre än den af en öfre epidermis-

cell och äro åtskilda af smärre luftrum.

Svampparenchymet har på tvärsnitt genom bladet, XIII, 4, ungefär 7 cellers

höjd, och dess celler äro anordnade i ganska regelbundna horisontala rader. Denna
ganska storcelliga väfnad bildar en mycket kompakt cellmassa, hvars luftrum mer-
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andels äro sä små, att de äro mindre än någon af de omgifvande cellerna. Mera
sällan förefinnas högre luftkamrar, som stundom kunna sträcka sig genom ända till

fem cell-lag, men de äro så smala, att deras bredd är mindre än den af de om-
gifvande cellerna. I den öfversta raden, XIII, 4, äro cellerna mer eller mindre
sträckta i vertikal riktning och hafva äfven på ytsnitt, XIII, 8, någon likhet med
palissadceller, ehuru de äro betydligt större, mer aflånga och ej sällan lindrigt krökta.

Den understa radens celler äro på tvärsnitt runda eller aflånga och på ytsnitt, XIII, 11,

runda eller ovala, tämligen lika dem i det öfversta laget, ehuru mindre än dessa. I

de mellanliggande lagen äro cellerna på tvärsnitt likaledes rundade eller aflånga och

då något sträckta i horisontal riktning, till och med försedda med en eller annan
kortare utbuktning. Sedda från ytan, XIII, 9, äro de breda, skiflika och hafva i följd

af korta utbuktningar en oregelbunden omkrets. Till och med i det näst understa

laget, XIII, 10, bibehålla cellerna denna form, ehuru utbuktningarna äro färre och ej

så skarpt markerade. I synnerhet i denna väfnads öfversta lag, men äfven, ehuru

mer sällan i de öfriga, finnas stora rundade kristallsäckar, hvilkas innehåll gör in-

tryck af att vara kristallsand. Till och med enstaka celler i öfre epidermis hysa ett

dylikt innehåll eller stora, enkla kristaller.

På undre bladytan iakttagas där och hvar rundade upphöjningar, som betäckas

af epidermis och i hvilka svampparenchymets celler hafva sträckts i vertikal rikt-

ning mot bladytan och blifvit palissadhka. De öfverensstämma med de af mig be-

skrifna och afbildade s. k. lenticellhydathoderna hos flera Mangroveväxter (a. st.

s. 38—40), ehuru någon destruktion af dem ej iakttagits hos denna växt.

Kärlknippena. Äfven de gröfre af dem, hvilka bilda nerver, sakna härdbast,

men omgifvas på alla sidor af vekbast, i hvilket finnas talrika, i krets anordnade

grupper af silrör, som åtföljas af långa, cylindriska, af ett brunt innehåll fyllda se-

kretceller. I de öfriga kärlknippen, som ej föranleda uppkomsten af nerver pä blad-

ytan, äro silrörsgrupperna jämte sekretcellerna förlagda till den undre sidan. Äfven
de största] bland dessa senare kärlknippena äro ej egentligen genomgående, enär de

genom 4—5 lag af oförändradt svampparenchym äro skilda från undre epidermis.

Ofvanför dessa kärlknippen finnes emellertid ej palissadparenchym, hvilket ersattes

af ett efter kärlknippenas storlek från 1—3 växlande antal rader af runda eller

kantiga, tjockväggiga celler, hvilka bilda så att säga en brygga mellan öfre epidermis

jämte hypodermat och själfva kärlknippet. De ännu mindre kärlknippena gränsa

med sin strängsiida intill palissadväfnaden och de allra minsta hafva endast sträng-

slida på den undre sidan, sakna vekbast och sekretceller och bestå endast af några

få trakeala element, som omedelbart ansluta sig till de undre ändarne af palissad-

cellerna i den undre raden.

Cryptocarya ferrea Blume.

Blad medelstora, tunna, något läderartade.

Epidermis ej synnerligt storcellig och med föga tjock yttervägg, utan klyföpp-

ningar på den öfre bladytan, hvars epidermisceller i tvärsnitt äro märkbart högre
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än den undres. Sedda från ytan, hafva cellerna pä bada bladytorna en i följd af de

buktiga mellanväggarne oregelbunden omkrets och äro pä den öfre kortare och

bredare, men knappast större än på den undre och hafva tydliga randporer. Klyf-

öppningar ganska talrika, sedda från ytan ovala, tämligen smala, men åtföljda af

tvänne breda, med springan parallela biceller. Deras slutceller i tvärsnitt små, upp-

rättstående, nästan äggrunda, inåt något afsmalnande, med nästan omärkliga, framåt

riktade ytterlister, utan innanlister, försedda med en hög, nedåt likaledes afsmalnande

hålighet och täckta af de båda bicellerna, som höja sig upp öfver dem, förlängda i

hvar sitt utskott, hvilka nästan i form af ytterlister böja sig in emot hvarandra och

sålunda bilda en smal öppning in till den yttre andhålan. Bicellerna omsluta äfven

större delen af slutcellernas insida och äro därstädes utdragna till korta utsprång, i

viss mån imiterande innanlister.

PalissadparencJiymet är ej skarpt skildt från svampväfnaden. Visserligen är den

öfversta raden af mesophyllet ett typiskt palissadparenchym, som upptager ungefär

2
/5 af mesophyllets höjd och hvars tätt hopstående ofta septerade celler äro cylindriska,

höga och smala, så att de vanligen äro 8— 10 gånger högre än vida och i tvärsnitt

rundadt polygonala eller stundom rektangulära samt till omkretsen så stora, att hvarje

epidermiscell täcker endast ungefär 2—4 palissadceller. Men cellerna i den närmast

under denna liggande raden kunna någon gång antaga form af palissadceller, ehuru

de äro lägre och bredare samt mer åtskilda genom luftrum än öfversta radens palis-

sadceller. I de flesta fall öfverensstämma dock cellerna i denna undre rad närmast

med svampparenchymets celler. I den öfversta, t}'piska palissadcellraden uppträda

stora tunnväggiga sekretceller, som hafva samma höjd som palissadcellerna, men äro

betydligt vidare, så att ungefär 2—3 epidermisceller tagas i anspråk för att täcka en

sekretcell. Epidermiscellerna ofvanför dessa sekretceller undergå hvarken till form

eller anordning någon förändring.

Svampparenchymet är tämligen storcelligt och har på tvärsnitt 3—4 eller stund-

om 5 cellers höjd. Det intercellulära systemet i denna väfnad är föga utveckladt

och på tvärsnitt genom bladet reduceradt till smärre luftluckor, som knappast äro

så stora som omkretsen af någon bland de omgifvande cellerna. Dessa hafva på

tvärsnitt en ganska växlande form, än runda än aflånga och i så fall sträckta i

horisontal eller vertikal riktning ; stundom äro de mer eller mindre krökta eller något

buckliga. Någon mera tydligt framträdande anordning af cellerna i vare sig hori-

sontala eller vertikala rader röjer sig icke hos denna väfnad. Med afseende på cel-

lernas form, sedd frän ytan, intager den en medelställning emellan det rundcelliga

och båglika svampparenchymet. I det närmast under det typiska palissadparen-

chymet liggande laget äro cellerna aflånga och vanligen något krökta, men korta och

breda samt ej sällan försedda med likaledes korta men breda utskott, grupperade

kring de mycket små luftrummen. I dessa lag uppträda sekretceller, som äro mycket

mindre än de i palissadväfnåden och runda; på ytsnitt utstråla från dessa celler i

alla riktningar svampparenchymcellerna. I det understa laget äro de flesta cellerna,

sedda äfvenledes från ytan, mer eller mindre runda; endast de, som begränsa klyf-

öppningarnes andhålor, äro något båglikt krökta. Kristallkonkretioner förekomma ej
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hos denna växt, liksom enligt Solereder (a. st. s. 794) hos öfriga Laurineer. Där-

emot äro enkla, långa, stafformiga kristaller ej ovanliga, i synnerhet i nerverna.

Kärlknippena, af hvilka de större hafva på såväl öfre som undre sidan en grupp

af hårdbastceller, äro endast till en ringa del genomgående, nämligen de som i af-

seende på storlek komma näst efter de i nerverna inneslutna strängarne. De något

mindre kärlknippena sträcka sig visserligen förmedelst den dem åtföljande mekaniska

grundväfnaden ned till undre epidermis, men äro genom palissadparenchymet skilda

från den öfre. De minsta, som äfven gränsa omedelbart till palissadväfnaden, äro

endast genom tvänne rader af svampparenchymceller skilda från undre epidermis.

Cryptocarya sp. öfverensstämmer i de flesta afseenden med föregående art, men
skiljer sig frän densamma hufvudsakligen därigenom, att endast öfre ytans epidermis

har undulerade mellanväggar, att cellernas yta på denna sida endast är dubbelt

större eller stundom knappast större än omkretsen af en palissadcell, att svampparen-

chymet är betydligt mer lakunöst och dess celler, sedda frän ytan, äro längre och

smalare, fullständigare båglika, så att denna väfnad är att hänföra till den båglika

typen, äfvensom att benägenheten till förslemning af såväl svampparenchymets som

öfverhudens cellväggar på undre bladytan är mycket vanlig. Svampparenchymets

understa lag bildar ett på kornigt innehåll fattigt hypoderma utan andra mellanrum

än dem, som finnas öfver klyföppningarne och som begränsas af 2—3 bågformigt

krökta celler. Alla de öfriga cellerna i detta lag äro regelbundet polygonala. Kärl-

knippena äro därjämte till betydligt större antal genomgående. På undre ytan före-

komma korkvårtor.

Ochnsi sqiiaiTOSii L.

Blad tämligen stora, smala och långsträckta, tunna och läderartade. Materialet

från Bombay, insamladt af Dr. Th. Wulff.
Epidermis tämligen storcellig, med tunn yttervägg på båda sidorna, utan klyf-

öppningar på den öfre; dess celler på tvärsnitt rektangulära och nästan dubbelt

högre på öfre bladytan, pä ytsnitt med i följd af de undulerade mellanväggarne

oregelbunden omkrets, som merändels är något större hos de öfre. Klyföppningar

ej synnerligen talrika, sedda från ytan smala, ovala, omgifna af tvänne med springan

parallela biceller. Slutceller tjockväggiga, i tvärsnitt ovala, med rund hålighet, upp-

rätta, stående i jämnhöjd med epidermis och försedda med små, smala, uppåt och

framåt riktade ytterlister samt nästan omärkliga innanlister, och på undre sidan del-

vis täckta af ett smalt utskott från h vardera af de båda bicellerna.

Palissadparenchymet upptager ungefär hälften eller stundom nära två tredjedelar

af hela mesophyllets höjd och är mycket skarpt begränsadt mot svampväfnaden.

Det utgöres af endast en rad mycket tätt hopstående samt med kloroplaster full-

packade, höga och smala celler, hvilkas höjd kan vara ända till 15 gånger större än

bredden. På ytsnitt genom bladskifvan äro de runda eller polygonala och så små,

att hvarje öfre epidermiscell allt efter sin olika storlek kan täcka 6—10 sådana celler.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 39. N:u 2. 12
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Svampparenchymet, som är tämligen storcelligt, har endast 3 eller stundom 4 cellers

höjd. I följd af cellernas storlek äro intercellularrummen på tvärsnitt små och öfver-

vägande sträckta i horisontal riktning, och själfva cellerna äro mer eller mindre rundade

eller aflånga och hafva sällan tillstymmelse till utbuktningar. På ytsnitt äro cellerna i det

närmast under epidermis liggande laget runda eller aflånga och i senare fall ofta något

krökta, utan några större mellanrum än midt öfver klyföppningarne ; i det närmast

öfre laget äro luftrummen större och begränsas af enkla cellrader, hvilkas celler van-

ligen äro aflånga och ej sällan försedda med korta, breda utbuktningar. I det öfversta

äro cellerna på ytsnitt mer isodiametriska, breda och rundade. I synnerhet i detta

lag finnas talrika, bållformiga kristallkonkretioner.

Kärlknippena, med undantag af de minsta, som gränsa upp till palissadväfnåden,

åtföljas så väl på öfre som undre sidan af hårdbast, men äfven de större äro ej full-

ständigt genomgående, utan skilda från öfre epidermis genom eu rad låga palissad-

celler. I den undre epidermis finnas under de af hårdbast beledsagade kärlknippena

enstaka rader af runda, tjockväggiga kristall säckar, som innehålla hvar sin bållformiga

kristallkonkretion. Solereder (a. st. pag. 213) omtalar liknande kristallsäckar i

kärlknippenas hårdbast. Enstaka hårdbastceller utgå i svampparenchymet, stöd-

jande sig mot cellerna i kärlknippenas hårdbast och anslutande sig till samma väfnad

i något annat kärlknippe.

Coffea liberica Hiern.

Blad ganska stora, tjocka och läderartade.

Epidermis storcellig, i synnerhet på öfre ytan, som saknar klyföppningar, med

tämligen tjock yttervägg. Öfre epidermisceller i tvärsnitt regelbundet fyrkantiga,

vanligen högre än breda, med raka mellanväggar, sedda från ytan polygonala och ej

synnerligen stora. Undre epidermisceller på tvärsnitt lägre och försedda med hvälfd

yttervägg, på ytsnitt med raka mellanväggar, till omkretsen något aflånga och van-

ligen något större än de öfre. Klyföppningar glesa, sedda från ytan stora, med oval

omkrets, omgifna af tvänne smala, ined springan parallela biceller. Slutceller liggande

i jämnhöjd med epidermis, i tvärsnitt små, tjockväggiga, inåt starkt afsmalnande,

mer än dubbelt lägre än bicellerna, som skjuta djupt under dem och därvid starkt

vidga sig, så att de nästan tilltäppa ingången till andhålan, försedda med en liten,

snedt tvärställd hålighet samt små, raka och uppåt riktade ytterlister, utan märkbara

innanlister.

Palissadparenchymet, som är storcelligt, upptager mer än Vs af hela mesophyllets

höjd och består af tvänne cellrader, som ej äro starkt begränsade mot hvarandra,

utan cellerna i den ena raden skjuta in mellan cellerna i den andra. Cellerna i båda

raderna äro ungefär lika höga, men vanligen smalare, mer regelbundet cylindriska

och stående tätare tillsammans i den öfre, i hvilken cellernas höjd vanligen är 10—12

gånger större än bredden. På ytsnitt äro cellerna i den öfre raden polygonala; 2—

3

sådana celler kunna täckas af en öfre epidermiscell. I den undre äro cellerna på yt-
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snitt runda och stå ej sä tätt tillsammans. I bada radernas celler förekomma fett-

kroppar i form af runda, starkt ljasbrytande massor.

Svamppa/renchymet har ungefär 12 cellers höjd, är storcelligt och ganska laku-

nöst. Luftkamrarne äro än höga och smala, stundom sträckande sig från undre

randen af palissadväfnaden ända ned till undre epidermis, än låga och hufvudsak-

ligen sträckta i horisontal riktning, hvarvid de på tvärsnittet ligga på olika höjd.

Cellerna på tvärsnitt öfvervägande anordnade i horisontala och mellan de höga luft-

kamrarne äfven i vertikala rader. Det närmast under palissadväfnaden liggande lagets

celler på tvärsnitt ovala, upprättstående eller något palissadlika ; cellerna i de öfriga

lagen runda eller horisontalt sträckta, stundom utbuktade i korta, breda utskott,

genom hvilka cellerna dels i samma rad dels i tvänne intill hvarandra liggande rader

träda i förbindelse med hvarandra. Sedda från ytan äro cellerna i öfversta raden

regelbundet runda, men betydligt vidare än palissadcellerna och mer åtskilda af

större eller mindre intercellularrum och i de öfriga lagen, med undantag af det

understa, bäglika, ehuru tämligen korta och försedda med färre utbuktningar, än för-

hällandet plägar vara med det typiskt båglika svampparenchymet, samt nätlikt an-

ordnade. I den understa raden stå cellerna på ytsnitt mycket tätare tillsammans, så

att större mellanrum finnas endast midt för klyföppningarne. De celler, som omgifva

dessa mellanrum, äro, sedda från ytan, aflånga och ofta något krökta, men de öfriga

nästan isodiametriska och polygonala. I de öfre cellraderna af svampparenchjmiet

förekomma äfven fettkroppar.

Kärlknippena äro inbäddade och betäckas såväl på öfre som undre sidan af

hårdbast. De minsta, af några få tracheala element bestående kärlknippena ligga

under svampparenchymets andra rad, uppifrån räknadt.

Salacia reticulata Wight.

Blad tämligen stora och tjocka, fasta, läderartade.

Epidermis ganska småcellig och med tjock yttervägg, utan klyföppningar på

öfre ytan, hvars celler på ytsnitt äfven äro små och ungefär lika breda som långa

och hafva i följd af de fint och tätt vågiga mellanväggarne en oregelbunden omkrets.

Vågigheten sträcker sig emellertid ej genom mellanväggarnes hela höjd, utan dessa

blifva längre inåt raka. Ytterväggen försedd med randporer. Undre epidermisceller

i tvärsnitt ungefär dubbelt lägre än de öfre och försedda med tjocka ytterväggar,

sedda från ytan ganska olikformiga, vanligen smala och mer eller mindre aflånga,

med tunna, något vågiga mellanväggar, utan randporer. Klyföppningar på ytsnitt,

glesa, stora, bredt ovala och omgifna af en krets af vanligen 4 biceller. Slutceller i

tvärsnitt ovala och något afsmalnande inåt, stående i jämnhöjd med epidermis och

i snedt horisontal ställning gränsande intill bicellerna och försedda med små, klolikt

krökta ytterlister, utan innanlister. I undre epidermis förekomma små kristall-

konkretioner.

Palissadparenchymet upptager knappast mer än Ve af hela mesophyllets höjd

och består af en rad, hvars celler äro tätt hopstående, låga men breda, så att deras
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höjd endast är 2—4 gånger större än bredden och hvarje öfre epidemi i scell endast

kan täcka en eller halfannan palissadcell. Därjämte hafva de tunna, något veckade

mellanväggar och innehålla ej sällan en kristallkonkretion. På ytsnitt är deras om-

krets mycket växlande — rund, oval, polygonal eller fyrkantig.

Svampparenchymet är ganska storcelligt och har 11—14 cellers höjd. Cellerna

i de 2—3 eller stundom 4 öfversta raderna stå vanligen ganska tätt tillsammans, äro

såväl på tvär- som ytsnitt mer eller mindre rundade och bilda en öfvergång emellan

palissad- och svampparenchym. I synnerhet är detta förhållandet med öfversta raden,

hvars celler ofta äro på tvärsnitt vertikalt sträckta och hafva veckade mellanväggar.

De äro emellertid betydligt lägre och äfven bredare samt på ytsnitt mer rundade och

ofta åtskilda af smärre luftrum. Ännu mer blir detta förhållandet med cellerna i de

öfriga af dessa rader, i det de på ytsnitt blifva mer åtskilda, få en mer aflång om-

krets, som genom smärre utbuktningar blir mer eller mindre oregelbunden, hvari-

genom de småningom antaga den båglika form, som utmärker cellerna i svampparen-

chymets öfriga lag. I de öfre af dessa äro cellerna kortare och bredare, nätlikt an-

ordnade och försedda med korta, breda utbuktningar, men blifva i de öfriga lagen

längre och smalare, hvarigenom äfven maskorna blifva större. Endast i det understa

laget blifva cellerna kortare och bredare samt stå tätare tillsammans. Luftkamrarne

i denna väfnad äro på tvärsnitt af mycket växlande storlek, de största kunna sträcka

sig genom ända till nio cell-lag. När de hafva endast några cellers höjd, kunna de

vara anordnade i tre etager och äro störst i den mellersta. Kristallkonkretioner äro

ganska vanliga i svampparenchymet.

Kärlknippena äro ej synnerligen talrika, ej heller särdeles rikt förgrenade. De
äro alla inbäddade och åtföljda af hårdbast, som finnes hos de större kärlknippena

på såväl öfre som undre sidan, hos de minsta endast på den undre. De sistnämnda

ligga omedelbart under svampparenchymets öfversta rad.

Jatropha multifida L.

Blad tämligen stora, men ej synnerligen tjocka, mjuka, långt skattade, med
bladskifvan nästan ända till basen handlikt delad i långa, smala flikar.

Epidermis storcellig i synnerhet på öfre ytan, som saknar klyföppningar och

hvars celler på tvärsnitt ofta äro nästan kvadratiska med tjock, något hvälld, fint

granulerad yttervägg, på ytsnitt polygonala, ganska stora och försedda med tämligen

tjocka mellanväggar. Undre epidermiscellerna, sedda frän ytan, polygonala och af unge-

fär samma storlek som de öfre, hvar och en af dem försedd med en papillös, cy-

lindrisk, i tvärsnitt rund, upptill afrundad och därstädes mer tjockväggig utbuktning

af ytterväggen. Papillen är i omkrets föga mindre än själfva cellen. Till och med
de båda nästan halfmånformiga bicellerna, som äro parallela med klyföppningens

springa, äro utbuktade till dylika papiller, men hos dem är det hela ytterväggen, som

utbuktas, såsom ett ytsnitt af undre epidermis, betraktadt från insidan, ådagalägger.

De nerverna beklädande öfverhudscellerna sakna dylika papiller. Klyföppningar

ganska glesa, med smal, aflång omkrets. Slutcellerna, öfver hvilka bicellernas papiller
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höja sig och öfver dem böja sig emot hvarandra, bildande en yttre andhåla, upp-

rätta, i tvärsnitt nästan triangulära, bredast inåt och med raka insidor och nästan

raka framsidor, hvilka endast i närheten af utgången något litet bukta sig emot hvar-

andra och sålunda bilda en trång genomgång från den höga, smala bakgården till

den låga förgården. Ytterlister små, raka, uppåt och fram emot hvarandra riktade;

innanlister i form af korta, tandlika och spetsiga, raka bihang, riktade emot hvarandra.

Palissadparenchymet upptager ungefär V 5 af hela mesophyllets höjd, är skarpt

begränsadt mot svampparenchymet och består af en rad höga, smala, regelbundet

cylindriska och fullkomligt lodrätt ställda samt tätt hopstående, stundom septerade

celler, hvilkas höjd är 10—12 gånger större än bredden. På ytsnitt äro de runda

eller nästan polygonala, och 8—14 sådana celler kunna täckas af en öfre epidermiscell.

Inga kristalliniska bildningar hafva iakttagits i cellerna af denna väfnad.

Svampparenchymet, som är vattenrikt, tämligen storcelligt och tunnväggigt, har

vanligen 6 cellers, men i närheten af större kärlknippen ända till 8 cellers höjd, och dess

celler äro öfvervägande anordnade i vertikala rader. Endast cellerna närmast under

palissadväfnåden och de som gränsa omedelbart till undre epidermis, hvilka celler på
tvärsnitt äro mindre än de öfriga, visa en tendens till anordning i horisontala, ehuru

ofta afbrutna rader. Cellerna i båda dessa rader hafva ej sällan benägenhet att sträcka

sig i vertikal riktning. För öfrigt äro på tvärsnittet de genomskurna cellerna runda;

de horisontalt sträckta äro återigen sådana celler som ej blifvit genomskurna. Svamp-

parenchymet är ganska lakunöst och dess luftkamrar kunna någon gång sträcka sig

från undre gränsen för palissadväfnaden ända ned till undre epidermis, men merän-

dels äro de inskränkta till ett färre antal cell-lag och ligga då på olika höjd i tvär-

snittet. På ytsnitt hafva cellerna i öfversta laget en jämförelsevis liten yta, som

dock är betydligt större än en palissadcell i genomskärning, äro korta, breda, nästan

rundade, ehuru deras omkrets blir något oregelbunden i följd af korta, breda utskott,

genom hvilka cellerna träda i förbindelse med hvarandra och blifva nätlikt anordnade,

bildande små maskor, hvilka äro mindre än ytan af någon af de omgifvande cellerna

och merändels begränsas af fyra celler. Endast de celler, som omgifva de minsta

till några få spiralkärl reducerade kärlknippena, hvilka hafva sin plats omedelbart

under detta cell-lag äro utbuktade i längre utskott, hvarigenom luftrummen vid dessa

kärlknippen blifva större. I samma cell-lag förekomma talrika, stora, runda kristall-

säckar med livar sin ovanligt stora kristallkonkretion. I det understa, till undre

epidermis gränsande laget äro cellerna, sedda från ytan, likaledes små, runda eller

ovala utan egentliga utbuktningar och ligga merändels tätt intill hvarandra, där inga

klyföppningar förefinnas. I närmast öfre lag hafva cellerna en mycket större yta,

ehuru äfven de äro jämförelsevis små, korta och breda samt försedda med utbukt-

ningar och därför nätlikt anordnade med små, af vanligen fyra celler begränsade

maskor, som knappast äro så stora som ytan af någon bland de omgifvande cellerna.

I de mellan detta och det öfversta laget liggande cell-lagen äro cellerna, sedda från

ytan, längre och smalare, försedda med längre utbuktningar, utgörande en mellan-

form emellan den skiflika och den båglika typen och bildande mer regelbundna nät-

verk med större maskor.
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Kärlknippena sakna hårclbast och de, som ej befinna sig i nerverna, äro in-

bäddade, med undantag af de största, hvilka såväl på öfre som andre sidan täckas

af mekanisk grund väfnad, som sträcker sig ut till båda bladytornas epidermis. De

minsta, af ett fåtal spiralkärl bestående kärlknippena ligga under svampparenchymets

öfversta rad. Talrika, oledade mjölkkärl åtfölja kärlknippena i bladnerverna och ut-

tränga mellan såväl svamp- som palissadparenchymets celler ända till epidermis, på

hvars insida de utbreda sig i båda bladytorna, mest i den öfre.

Herbert (a. st. s. 29—32) har, ehuru mycket knapphändigt, beskrifvit blad-

byggnaden hos åtskilliga arter af detta släkte, dock ej hos denna art. De af denne för-

fattare hos de flesta arterna iakttagna s. k. "Driisenzotten" tyckas saknas på blad-

skifvan hos denna art, som däremot har dylika bildningar på stiplerna (Solereder

I, sid. 85.)

Terminalia Chebula Kctz.

Blad medelstora, kort skattade, tunna, men fasta, läderartade.

Epidermis småcellig, i synnerhet på undre ytan, med tunn yttervägg, utan klyf-

öppningar på den öfre, hvars på tvärsnitt rektangulära celler äro märkbart högre

samt vanligen äfven bredare än den undres och på ytsnitt hafva vågiga mellan-

väggar och således en oregelbunden omkrets, hvars längd och bredd vanligen äro unge-

fär lika stora. De undre epidermiscellerna äro försedda med randporer och hafva

likaledes vågiga mellanväggar, men deras omkrets har större längd än bredd. Klyf-

öppningar ganska glesa, sedda från ytan ovala, utan biceller. Slutceller i tvärsnitt

små, runda, med rundad hålighet och små raka, framåt riktade ytterlister, utan

innanlister, liggande i jämnhöjd med epidermis eller något insänkta.

Palissadparenchymet är tämligen storcelligt och består af en cellrad, som utgör

ungefär l

/s af hela mesophyllets höjd. På tvärsnittet äro dess celler höga och smala,

så att deras höjd vanligen är 10—12 gånger större än bredden och ofta ej regel-

bundet cylindriska, utan merändels afsmalnande inåt, hvarjämte de ofta ej äro lod-

rätt ställda, utan med sina undre ändar böjda utmed de minsta kärlknippena, som

kunna sträcka sig längs utmed palissadväfnadens undre rand. På ytsnitt äro palis-

sadcellerna åtskilda af smärre luftrum och hafva en rund eller kantig omkrets, som

har en så växlande storlek, att hvarje epidermiscell kan täcka 3—9 palissadceller.

I denna väfnad uppträda talrika, stora, inåt afsmalnande kristallsäckar, som äro af

samma höjd som palissad cellerna eller till och med sträcka sig djupare in i svamp-

parenchymet och äro fyllda med hvar sin kristallkonkretion.

Svampparenchymet tämligen storcelligt och lakunöst, af på tvärsnitt 6—7 cellers

höjd. I de partier af bladskifvan, i hvilka på tvärsnittet ej finnas några större kärl-

knippen, gör sig endast mera sällan en benägenhet bemärkt till anordning af cellerna

i vertikala rader, och detta endast i det fall, att cellerna äro båglika, då äfven

ganska höga luftkamrar uppkomma. Men vanligen förmärkes ej någon bestämd ord-

ning i cellernas sammanfogning, hvaraf äfven blir en följd, att det intercellulära sy-

stemet kommer att till större delen utgöras af talrika, till omkretsen mycket växlande
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luftrum, på samma gång som cellerna förete en stor mångformighet. De äro näm-

ligen på tvärsnitt än mer eller mindre rundade än aflånga och då sträckta i vertikal

eller horisontal riktning. Tillika få de ofta en mycket oregelbunden omkrets i följd

af talrika utbuktningar, som kunna utgå från hvilken sida af cellen som hälst. Af

ytsnitt framgår, att denna väfnad bildar en mellanform mellan det båglika och det

rundcelliga svampparenchymet. I det öfversta laget äro cellerna på ytsnitt mer eller

mindre isodiametriska och stå genom utbuktningar i förbindelse med hvarandra, hvar-

igenom de komma att bilda ett småmaskigt nätverk. Cellerna i det understa laget

hafva ungefär samma form och anordning som i det öfversta. I de mellanliggande

lagen blifva cellerna på ytsnitt småningom mer och mer båglika, i det den centrala

delen af cellen, som i nyss nämnda lag är mer eller mindre rundad, blifver mer för-

längd och antager en aflång form. På samma gång blifva cellerna nätlikt anordnade

och bilda ett grofmaskigt nätverk, hvars maskor ofta korsa hvarandra, men äfven

kunna ligga midt öfver hvarandra i flera cell-lag. En och annan cell i de undre

lagen är fylld af en stor kristallkonkretion.

Kärlknippena äro till större delen genomgående och åtföljda af hårdbast på

såväl öfre som undre sidan. Men hårdbastet tränger icke i någondera sidan ut

till epidermis, utan ersattes af en mekanisk grundväfnad. De minsta af de genom-

gående strängarne ligga under palissadväfnaden och en rad sklerenkymceller sträcker

sig genom denna väfnad upp till öfre epidermis, under det strängens undre sida

genom en bred grupp af tämligen tunnväggiga sklerenkymceller stöder sig mot den

undre. De närmast mindre kärlknippena sakna denna förbindelse med öfre epidermis,

men stödja sig på samma sätt mot den undre, och de minsta äro fullständigt in-

bäddade och ligga intill palissadparenchymet.

Anm. De af Holtermann (a. st. p. 12) hos åtskilliga arter af detta slägte

iakttagna s. k. nektarierna på bladskaften förekomma äfven hos denna art.

Trewia sp.?

Under detta namn finnas tvänne Euphorbiacésläkten, det ena hörande till afd.

Hippomanere och af Muller (DC. Prodr., XV, Sect. post. 2, pag. 1116) identifieradt

med si. Codiseum, det andra till afd. Acalyphese och af samme författare bibe-

hållet vid detta namn. Frånvaron af mjölkkärl gör det föga sannolikt, att den före-

liggande växten skulle kunna hänföras till si. Codiaeum. Tillhör denna växt således

afd. Acalypheae, så är den förmodligen en art af Trewia (Muller a. st. s. 953)

eller något närstående släkte. Den kan nämligen, att döma såväl af denne författares

beskrifning som af bladbyggnaden, sådan den skildras af Rittershausen (a. st. s.

121), ej vara T. nudiflora L., den enda af Muller med säkerhet kända arten af

detta släkte. Det är därför möjligt, att ifrågavarande växt hör till det närstående

släktet Mallotus, till hvilket, enligt Muller, flera förut under Trewia upptagna

arter numera räknas.

Blad medelstora, ganska tjocka, läderartade och tämligen långt skaffade.
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Epidermis ej synnerligt storcellig, med ganska tunn yttervägg på båda sidorna,

utan klyföppningar på den öfre, hvars celler i tvärsnitt äro något högre än den

undres. Sedda från ytan, hafva epidermiscellerna isynnerhet på undre ytan buktiga

mellanväggar och äro något mindre på den öfre samt därstädes försedda med rand-

porer. Klyföppningar ej talrika, ovala och åtföljda af tvänne med springan parallela

biceller. Slutceller snedt vertikalt stälda utmed bicellerna, som skjuta ned under

dem, tjockväggiga, mot utsidan i tvärsnitt breda, men afsmalnande inåt, försedda

med smal, snedt tvärställd hålighet samt raka, framåt riktade ytterlister, utan

innanlister.

I den något tillbakavikna bladkanten förekomma glesa, små, trubbiga och tjocka

sågtänder, i hvilkas undre sida bakom spetsen finnes en liten fördjupning med rund

omkrets. Dessa bildningar äro sannolikt afsönclringsorgan, möjligen hydathoder, och

förtjäna en noggrannare undersökning på lefvande material. Det förefaller, som om
den fördjupningen beklädande öfverhuden slutligen oblitererats, så att själfva för-

djupningens yta kommit att utgöras af ett lag mycket höga, smala, cylindriska och

tunnväggiga samt mycket tätt hopstående, plasmarika celler. På tvärsnitt genom
dylika, yngre sågtänder är epidermis ännu kvar, ehuru genom ett luftlager skild från

det underliggande, nyss beskrifna, tunnväggiga cell-laget, som återigen genom en

smal springa är skildt från den underliggande väfnaden. På insidan af springans

väggar finnas dem vidhäftade enstaka rundade celler, hvilket tyckes antyda, att

själfva springan uppkommit genom resorption af någon cellgrupp eller genom cellernas

aflossnande från hvarandra. Utmed springans inre vägg sträcker sig ett på kärl ovan-

ligt rikt kärlknippe, som upphör mot sågtandens spets. I någon mån liknande in-

rättningar förekomma äfven i bladen af Sapium Laurocerasus (s. 52).

Palissadparencliymet utgör endast omkring 1

/ 7
—

'/s af mesophyllets höjd och be-

står af en enda rad tätt hopstående och i förhållande till deras vidd tämligen låga

celler. Deras höjd är nämligen ungefär 6—8 gånger större än bredden och hvarje

öfre epidermiscell kan på ytsnitt täcka 2—5 palissadceller, som hafva en rund eller

polygonal omkrets och utan märkbara mellanrum ligga tätt intill hvarandra. I denna

väfnad uppträda talrika kristallsäckar, som till vidden äro flera gånger större än

palissadcellerna och merendels äfven högre än dessa och innehålla en kristall-

konkretion.

Svampparenchymet är ganska storcelligt och har på tvärsnitt omkring 8— 10

cellers höjd. Dess celler äro rika på vatten, men fattiga på kloroplaster, och på tvär-

snitt anordnade i horisontala rader. I de två — tre öfversta lagen stå cellerna tätare

tillsammans och äro runda eller förlängda i horisontal riktning. Sedda på ytsnitt äro

cellerna i dessa lag äfven runda, ovala eller aflånga och hafva en flera gånger större

omkrets än palissadcellerna, hvarjämte större eller mindre luftrum finnas emellan

dem. I alla de öfriga lagen, med undantag af det understa, finnas större luftrum

och cellerna äro på tvärsnitt runda, när de genomskurits, i hvilket fall de vanligen

bilda vertikala rader, eller, om de ej blifvit genomskurna, horisontalt förlängda och

bildande horisontala rader. Sedda från ytan äro de båglika och nätlikt anordnade

med ganska stora maskrum, som ofta ligga midt öfver hvarandra i ett växlande antal
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cell-lag. I det understa laget äro cellerna på tvärsnitt mindre, runda eller något af-

långa och stå tätare tillsammans. Stora, runda kristallsäckar med hvar sin kristall-

konkretion äro i synnerhet vanliga i detta cell-lag och sammantrycka ofta epidermis,

så att det ej sällan förefaller som om kristallerna lågo i epidermiscellcrna. På ytsnitt

genom detta lag hafva cellerna en mer eller mindre rundad omkrets, som stundom i

följd af utbuktningar blir oregelbunden och i synnerhet kring klyföppningarne kan
vara något krökt. De celler återigen, som närmast omgifva kristallsäckarne, utstråla

från dem i alla riktningar och äro ganska långsträckta.

Kärlknippena, som ej bilda nerver, äro inbäddade och åtföljas vanligen af ett

storcelligt, ehuru föga mäktigt hårdbast, som är mest utveckladt på deras undre sida.

De minsta kärlknippena sakna denna beläggning, äro reducerade till ett par tracheala

element Och ligga under svampparenchymets fjärde rad.

Cyelosteinoii s]>.

(Taf. TV, figg. 4—13.)

Blad medelstora, något läderartade, på undre sidan håriga och upphöjd! nerviga,

på den öfre med de gröfre nerverna något insänkta, tunna, men tämligen tjocka på
ömse sidor om de gröfre nerverna, IV, 4.

Epidermis på öfre sidan förstärkt med en eller stundom, och då i synnerhet i

närheten af de större kärlknippena, tvänne rader hypodermaceller, IV, 5, hvilka till-

sammans hafva en höjd, som är ungefär lika med hälften af mesophyllets höjd på
tvärsnitt. Cellerna i dessa rader mycket stora, till alla dimensioner flera gånger större

än öfverhudscellerna på den undre bladytan och betydligt mera tjockväggiga än dessa

samt sedda från ytan polygonala med raka mellanväggar, IV, 6, 7. Ytterväggarne i

öfversta lagets celler jämförelsevis tunna och ej märkbart tjockare än de öfriga väg-

garne. Epidermiscellerna på undre bladytan tunnväggiga, på tvärsnitt ganska små,

med tunna, ofta hvälfda ytterväggar, IV, 5, på ytsnitt stora och försedda med något

undulerade mellanväggar, IV, 9. Klyföppningar tämligen glesa, små, med aflång— oval

omkrets, omgifna af tvänne biceller, som äro parallela med springan. Slutceller,

IV, 13, mycket små, tjockväggiga, upprätta, nästan äggrunda, lägre än bicellerna

och fästa vid dessas undre kant, utan ytter- och innanlister.

Mesophyllet ovanligt småcelligt och tunnväggigt, i olika delar af bladskifvan af

mycket olika höjd, nämligen lågt mellan de större kärlknippena, men ganska högt

närmast på ömse sidor om dessa. Bladskifvans större tjocklek härleder sig från en

mäktigare utveckling af svampparenchymet. Men när ett mindre kärlknippe sluter

sig till ett större, är det endast på den sidan af detta senare, från hvilken ingen för-

grening äger rum, som företer en starkare utveckling af svampparenchymet.

Palismdparenchymet, IV, 5, i de tunnare partierna af bladskifvan upptager unge-

fär hälften af mesophyllets höjd och utgöres af en enkel rad smala, cylindriska och

höga, ofta septerade celler, hvilkas höjd är ungefär 10— 12 gånger större än bredden

och hvilkas undre ändar ofta genom mellanrum äro skilda från hvarandra. Med sina

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 39. N:o 2. 13
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öfre ändar sta de däremot tätt tillsammans, så att de i tvärsnitt halva en polygonal

omkrets, IV, 8, som är så liten att 16—24 sådana celler kunna täckas af en epider-

miscell. I de tjockare partierna af bladskifvan utgör palissadväfnaden ungefär Va af

mesophyllets höjd.

Svampparenchijmet, som i de tunnare delarne af bladskifvan har 5, i de tjockare

ungefär 8 cellers höjd, utmärker sig genom en ovanlig småcellighet. Dess celler äro

tunnväggiga och på tvärsnitt runda eller aflånga, stundom något kantiga. Ingen

märkbar skilnad i storlek förefinnes mellan cellerna i de öfre och undre lagen. Det

intercellulära systemet är föga utveckladt och utgöres merändels af smärre luftrum.

Där och hvar finnas dock större, vanligen smala luftkamrar, som till och med kunna

sträcka sig från palissadcellernas undre ändar ned till den undre epidermis, IV, 5.

På ytsnitt befinnes denna väfnad utgöras af tvänne slags celler, fördelade på olika

lag. I det närmast till palissadparenchymet gränsande laget äro nämligen cellerna,

sedda från ytan, mer eller mindre rundade, IV, 10, under det cellerna i de 2—

3

närmaste lagen hafva en betydligt större yta, äro skiflika och försedda med korta,

breda utskott, så att de bilda ett nätverk med små maskor, som vanligen äro mindre

än ytan af någon bland de omgifvande cellerna, IV, 11. Cellerna i det eller de understa

lagen, IV, 12, äro runda eller aflånga. I svampparenchymets celler förekomma ej

sällan kristallkonkretioner.

Kårlkni/ppena. De flesta af dessa åtföljas af hårdbast och betäckas såväl på

sin öfre som undre sida af grundväfnad, som består af långa, kloroplaster saknande

och utan mellanrum tätt förenade celler. Endast de minsta omgifvas af vanligt

mesophyll och deras spiralkärl sluta sig intill palissadcellernas undre ändar.

Författaren anser sig böra särskildt anmärka, att afbildningarne, afseende denna

växt, i anledning af cellernas ringa storlek blifvit starkare förstorade än vanligt

(Oc. 1, Obj. 7).

Cip.adessa fruticosa Hl inne.

(Taf. XIT, figg. 13—17, Taf. XIII, figg. 1—3.)

Blad parbladiga med tämligen små, mjuka och tunna småblad.

Epidermis utan klyföppningar på öfre sidan och mer storcellig än på den undre,

XII, 13; dess celler med tunna j-tterväggar och raka, likaledes tunna mellanväggar,

i tvärsnitt rektangulära, på ytsnitt polygonala och ovanligt stora, XIII, 1. Undre

sidans epidermis småcellig och med likaledes tunn yttervägg, med ganska sparsamma

klyföppningar; dess celler, sedda från ytan, XII, 17, ganska små, med tunna, något

buktade mellanväggar. Klyföppningar glesa, mycket små, med smal, oval omkrets,

XII, 17. Slutceller, XIII, 3, liggande i jämnhöjd med epidermis, utan såväl ytter-

som innanlister, i tvärsnitt nästan aflånga, snedt inåt konvergerande, med tämligen

stor snedställd hålighet.

Palismdjmrenchymet, utgörande ungefär 'A af mesophyllets höjd, XII, 13, och

bestående af en enkel rad tätt hopstående, cylindriska celler, hvilkas höjd är ungefär
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3— 4 gånger större än bredden och som i tvärsnitt äro runda eller något polygonala,

XII, 14, och sa stora, att livarje öfre epiderniiscell kan täcka endast 3—4 palissad-

celler. Mycket stora, med livar sin kristall konkretion fyllda kristallsäckar uppträda i

denna väfnad och halva samma höjd som palisadcellerna, men äro mycket vidare,

XII, 13.

Svampparaichijntcl, som är ganska storcelligt, XII, 13, har ungefär 6 cellers

höjd och dess celler äro på tvärsnitt genom bladskifvan regelbundet anordnade i

merändels sex horisontala rader. Cellerna i denna väfnad äro på tvärsnitt rundade

eller rundadt fyrkantiga, något aflånga och så tätt förenade, att mellan dem före-

komma endast smärre interstitier, som äro betydligt mindre än hvilken som hälst af

de celler, som begränsa dem. På tvärsnitt aftaga de tämligen regelbundet i stor-

lek mot den undre bladytan. Ej sällan äro cellerna i den öfversta raden förlängda

i vertikal riktning och sålunda mer eller mindre palissadlika, pä ytsnitt, XII, 15, regel-

bundet runda, åtskilda genom större luftrum och betydligt vidare än de egentliga

palissadcellerna. Merändels äro cellerna i närmast undre rad såväl på tvärsnitt som

ytsnitt tämligen regelbundet rundade, men i de öfriga raderna hafva de på tvär-

snitt en öfvervägande afläng, rundadt fyrkantig form och äro än horisontalt än snedt

stälda. Sedda från ytan, XII, 16, förråda de en viss benägenhet att antaga skiflik

form, i det de genom smärre utbuktningar få en oregelbunden omkrets, i följd hvaraf

det intercellulära systemet blifver något mer utveckladt. Äfven cellerna i det un-

dersta laget, XIII, 2, som äro de minsta, hafva af samma orsak en oregelbunden

omkrets. I svanipparenchymet förekomma äfven stora kristallsäckar med kristallkon-

kretioner, men dessa äro runda.

Kärlknippena sakna helt och hållet hårdbast, men de största bland dem äro

dock genomgående, hvilket beror därpå, att grundväfnaden mellan dem och epidermis

i båda bladytorna outbildats till mekanisk väfnad. I vekbastet af de flesta kärl-

knippena finnes en stor, på tvärsnitt rund sekretbehållare, som förefaller som lysigen.

Sådana saknas naturligtvis i de minsta, till några få tracheala element reducerade

kärlknippena, som befinna sig under svampparenchymets öfversta cellrad. Dessa

tracheala element ansluta sig omedelbart till svampparenchymets celler, XII, 16.

Alchoriica ilicifolia Mnoll Arg.

(Tat'. XXIII, lig. 1.)

Blad små, läderartade, tjocka, ofvan glänsande, under upphöjdt nätådriga.

Epidermis något storcellig, med tämligen tunn yttervägg och undulerade,

tunna mellanväggar, utan klyföppningar på öfre sidan ; dess celler i tvärsnitt rektan-

gulära eller quadratiska och ungefär lika höga på båda sidorna, på ytsnitt något
större på den undre. Ytterväggen pä undre ytan försedd med kutikularstrimmor,

som i synnerhet äro märkbara kring klyföppningarne. Dessa senare tämligen glesa

och sedda från ytan stora, rundadt ovala och utan biceller. Deras slutceller i samma
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nivå som öfverhuden, tjockväggiga i synnerhet hvad deras inåtvända del beträffar, i

tvärsnitt ganska höga och inåt starkt afsmalnande i en nedätriktad spets, försedda

med små, framätriktade ytterlister samt en stor rundad hähghet.

Palissadparenchymet, XXIII, 1, utgör ungefär '/, af hela mesophyllets höjd och

består af en rad höga, smala, cylindriska, tätt hopstående och ej sällan septerade

celler, hvilkas höjd är ungefär 10—12 gånger större än bredden. Pä ytsnitt äro de

runda och så små. att 2—4 sädana celler täckas af en epidermiscell.

Svampparenchymet är på tvärsnitt ej skarpt skildt från palissadväfnaden, i det

cellerna i dess öfversta lag ofta äro ställda vertikalt mot ytan och något förlängda

i samma riktning. I jämförelse med palissadparenchymet är denna väfnad ganska

storcellig och har ungefär 7—9 cellers höjd, allt efter som den undersökta delen af

bladskifvan befunnit sig i närheten af något större kärlknippe eller på större afständ

frän ett sådant. Cellerna i det öfversta eller de båda öfversta lagen äro på tvärsnit-

tet anordnande i horisontala rader och stå tätare tillsammans och äro ej sällan, så-

som nyss anfördes med afsecnde på det öfversta laget, något förlängda i vertikal

riktning, men äro mycket lägre och vidare än palissadcellerna. På ytsnitt hafva cel-

lerna i dessa båda lag en rundad eller oval omkrets och äro stundom mot ena ändan

afsmalnande, hvarjämte de äro åtskilda genom luftrum, kring hvilka de ej sällan hafva

benägenhet att kransvis gruppera sig. De tre—fyra därpå följande lagen äro ganska

rika på större och mindre luftrum, och deras celler hafva på tvärsnitt genom blad-

skifvan en mycket oregelbunden form i följd af korta utskott, som kunna utgå från

hvilken som hälst af cellens sidor. På ytsnitt äro emellertid äfven cellerna i dessa

lag rundade eller aflånga, men stundom mot ena ändan afsmalnande, beroende på
att något utskott genomskurits. De äro emellertid på ytsnitt ej nätlikt anordnade,

utan snarare kransvis grupperade kring luftrummen. De fyra, tre eller stundom en-

dast tvänne understa lagens celler äro anordnade i horisontala rader, ligga tätt intill

hvarandra och äro mer eller mindre sträckta i horisontal riktning. Sedda från ytan

äro cellerna i det understa laget rundadt aflånga och så tätt förenade, att inga andra

mellanrum förefinnas än de små andhålorna. Cellerna i de öfriga af dessa lag äro

större än i det understa och stå ej så tätt tillsammans och gruppera sig, i syn-

het i de öfversta af nämnda lag, i krans kring luftrummen. Kristallkonkretioner äro

ej ovanliga i svampparenchymet, men sällsynta i palissadväfnaden. Somliga celler i

understa laget af den förra väfnaden äro ombildade till stora, rundade kristallsäckar

med livar sin kristallkonkretion, hvilka i följd af sin storlek sammantrycka de under

dem vanligen till ett antal af tvänne under hvarje kristallsäck befintliga epidermis-

cellerna, hvilka hafva raka mellanväggar och tillsammans likna en klyföppning, ehuru

springa saknas.

På bladens undre yta finnas små vårtlika upphöjningar än under de gröfre ner-

verna än utan samband med dessa. Dessa upphöjningar hafva pä toppen en grund

fördjupning, XXIII, 1, och cellerna i det näst understa laget af svampparenchymet i

upphöjningarne äro mycket vida och palissadformiga ; äfven cellerna i det understa

laget äro starkt förlängda, så att dessa båda lag äro väsentligt olika motsvarande

lag i andra partier af bladet. I det understa lagets celler, liksom äfven i enstaka cel-
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ler i den emergensen betäckande öfverhuden finnas kristallkonkretioner eller små
kristalliniska bildningar, förmodligen kristallsand. Äfven har det förefallit som om
klyföppningar, och i sä fall förmodligen vattenklyföppningar, skulle finnas i den del

af epidermis, som bekläder emergensen. På samma blad och blandade med hvaran-

dra förekomma emergenser af olika åldrar. I de äldsta äro cellerna fyllda af ett

brunt ämne och mer eller mindre desorganiserade, hvarvid de palisadlika och förmod-

ligen vattenuppsamlande cellerna delats genom tvärväggar och förmodligen förvand-

lats i korkväfnad. De förete en afgjord likhet med Mangroveväxternas s. k. lenticell-

hydathoder, äfven beträffande det kristalliniska innehållet (F. Areschoug, II, s. 38—42).

Kärlknippena. De största af dessa äro genomgående och åtföljas af härdbast.

Afven de större, ej fullständigt genomgående kärlknippena äro försedda med en be-

läggning af hårdbast, lavars celler uttränga i mesophyllet, stundom ända ut emellan

epidermis och palissadparenchymet, och hvars tjocka väggar förete samma lamellösa

struktur, som utmärker hårdbastcellerna af många andra Euphorbiacéer. Talrika, af

vattentracheider bestående kärlknippeändar uppträda i den mera lakunösa delen af

svampparenchymet. De minsta af några fä tracheala element bestående kärlknippena

förlöpa i närheten af palissadväfnåden, nämligen under öfversta raden af svamp-

parenchymet, men, eget nog, finnas sådana kärlknippen äfven i undre bladsidan, näm-

ligen innanför de understa, tätare lagen af svampparenchymet, hvilket tyckes antyda,

att dessa lag i likhet med palissaclväfnaden hufvudsakligen fungera vid assimilationen.

I samband härmed står sannolikt det likaledes mycket ovanliga förhållandet, att dylika

små kärlknippen nästan lodrätt uppstiga från undre sidan till palissadparenchymet.

Många strukturförhällanclen häntyda på, att denna växt är en halophyt, men
någon full visshet därom har ej stått att vinna af den författaren tillgängliga littera-

turen. Bentham (a. st. pag. 136— 137) uppgifver visserligen åtskilliga lokaler för

denna växt, men om dessa lokalers naturbeskaffenhet meddelas ingen upplysning.

Iiiocarpus edulis Först.

Blad ganska stora, tunna, men fasta, nästan pergamentartade.

Epidermis smäcellig, med tämligen tjock yttervägg, utan klyföppningar pä öfre

sidan; dess celler i tvärsnitt ungefär lika höga på båda sidorna, rektangulära eller

nästan qvadratiska, sedda från ytan med något ojämna, tämligen tjocka mellanväg-

gar, kantiga, ofta tre- eller fyrkantiga och af ungefär samma storlek på båda sidorna.

På och i närheten af de större kärlknippena förstärkes epidermis af ett enradigt eller

pä den öfre sidan ej sällan 2: rådigt hypoderma af i förhällande till epidermiscellerna

mycket stora, i tvärsnitt rektangulära celler, och detta hypoderma sträcker sig i syn-

nerhet i öfre sidan långt utanför kärlknippena. Klyföppningar tämligen glesa, sedda

från ytan mycket små, till omkretsen nästan runda och omgifna af en krans af smala

biceller. I tvärsnitt hafva de en ganska ovanlig byggnad. Deras slutceller, som äro

mycket små och tjockväggiga, livad den yttre och inre väggen beträffar, äro nämli-

gen i tvärsnitt ovala och horisontalt sträckta, så att deras längdaxel är parallel med
bladytan, hvarjämte de på alla sidor, med undantag af den mot springan vända, om-
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slutas af bicellerna, sä att de nästan förefalla som dessas hålighet. Dessa biceller

hvälfva sig upp öfver slutcellernas öfre vägg och äro utdragna i livar sitt hornlika

utskott, härmande ett par ytterlister. Pä ytsnitt framträda de ocksä som en tjock

ring, omgifvande springan och liknande den af Köpff (a. st. s. 8, Taf. II, 11, a-d)

hos åtskilliga andra Leguminoser beskrifna och afbildade förtjockningsringen. Där-

jemte sträcka sig bicellerna med hvar sitt smala utskott ut öfver slutcellernas undre

sida, så att det ofta förefaller som om klyföppningsapparaten utgjordes af tvänne

par slutceller, det ena liggande öfver det andra. I anledning af slutcellernas ringa

storlek och läge har det ej varit möjligt att bestämdt afgöra, huruvida de äro ut-

rustade med ytterlister. Jag har dock trott mig iakttaga ett par mycket smala

syllika och rakt uppätriktade ytterlister, som nästan döljas af den af bicellerna bil-

dade yttre andhålans vägg och endast genom en starkare ljusbrytning göra sig märk-

bara. Innanlister tyckas ej förefinnas.

Palissadparenchymet är småcelligt och liksom svampparenchymet fattigt på klo-

roplaster, består af tvänne cellrader och utgör i de tunnare, på längre afstånd frän

de större kärlknippena befintliga delarne af bladskifvan ungefär V3 af mesophyllets hela

höjd. Ovanligt nog, äro ofta cellerna i den öfre raden lägre än i den undre, och på
de ställen, där hypodermat upphör, är deras höjd på tvärsnittet knappast högre än

bredden, men på längre afstånd från dessa ställen är höjden 4—5 gånger större än

bredden. På ytsnitt äro cellerna i denna rad runda eller något kantiga, stå tätt till-

sammans och i förhållande till epidermiscellernas ringa storlek så vida, att vanligen

endast 2—3 sådana celler kunna täckas af en epidermiscell. Palissadcellerna i den

undre raden stå på ytsnitt likaledes tätt tillsammans och äro runda samt ofta något

vidare. På tvärsnitt kunna de stundom vara dubbelt högre än cellerna i öfre raden.

Svampparenchymet, som i närheten af nerverna har 8 cellers höjd eller är ännu

högre, har på längre afstånd från de större kärlknippena endast 5 cellers höjd och är

ej skarpt skildt från palissadväfnaden, i det cellerna i dess öfversta rad ej sällan på

tvärsnitt äro förlängda i vertikal riktning. Dess celler äro i de tre öfversta raderna

vanligen större än i de båda nedersta, hvilkas celler merändels äfven stå tätare till-

sammans, i synnerhet i den understa raden, som nästan har karaktären af ett hypo-

derma, i det cellerna på tvärsnitt äro nästan rektangulära och inga andra mellanrum

förekomma mellan dem än midt öfver klyföppningarne. I det näst öfre laget äro

cellerna rundade och likaledes anordnade i en på tvärsnitt regelbundet horisontal,

ehuru af mellanrum mer afbruten rad, och i de trenne öfversta lagen blifva intercel-

lularummen större, ofta förvandlade till luftkamrar, som kunna genomgå alla tre lagen

och äfven genom de i de båda undre befintliga mellanrummen ofta utmynna i klyföpp-

ningarne. Cellerna i dessa trenne lag äro på tvärsnitt runda eller aflånga eller i det

öfversta ofta vertikalt sträckta och anordnade i vertikala rader. På ytsnitt äro cel-

lerna i de båda understa lagen runda eller ovala, i de båda närmast öfre blifva de

betydligt större och än runda än aflånga, något krökta och försedda med korta,

breda utskott och således nästan skiflika; i det öfversta äro återigen cellerna runda

eller ovala. Kristaller tyckas helt och hållet saknas i hela mesophyllet, men i de
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mellersta lagen förekomma stora slemceller, ehuru ej i större mängd. De tyckas i

regeln befinna sig i närheten af kärlknippena.

Kärlknippena äro till större delen genomgående och förstärkas på båda sidor

af såväl hårdbast som mekanisk grundväfnad. De något mindre kärlknippena sträcka

sig visserligen upp till den öfre, men ej till den undre epidermis. De minsta, som

utgöras af flera ovanligt stora element, ligga intill palissadväfnaden. I vekbastet af

de i nerverna inneslutna kärlknippena förekomma i rader anordnade, tämligen långa

och tjockväggiga sekretceller, som äro fyllda med ett brunt ämne.

Taraktogenes bandogama Hassk 1
.

Blad medelstora, långa, men smala, tämligen tunna och läderartade.

Epidermis, som är storcellig och ovanligt tjockväggig, såväl livad ytter- och in-

nanväggen som mellanväggar angår, saknar klyföppningar på öfre ytan och företer

på tvärsnitt en mycket ovanlig och svårtydd anblick. Cellernas hålighet tyckes näm-

ligen vara genom membranförtjockningar afdelad i flere mindre rum. Detta förhål-

lande finner åtminstone till en del sin förklaring vid undersökningen af ytsnitt, då

det visar sig att cellerna hafva mycket tjocka och starkt undulerade mellanväggar,

h vilkas utbuktningar skjuta långt in i tillgränsande epidermiscellers hålighet och äro

i ändarne ytterligare förtjockade. Det förefaller ej sällan som om i dessa ändar

funnes en mindre, rundad hålighet, som till och med är synlig på tvärsnitt genom

epidermis. Måhända äro dessa håligheter randporer. Därjämte förekomma på ytter-

väggens eller innanväggens insida enstaka, i cellens hålighet inskjutande membran-

förtjockningar, som ytterligare bidraga till åstadkommandet af den egendomliga bild,

som ett tvärsnitt genom såväl öfre som undre ytans epidermis företer. Turner (a.

st. pag. 26) har iakttagit dylika lokaliserade membranförtjockningar hos en annan,

likaledes till Bixacéerna hörande växt, nämligen Azara dentata, dock endast på

ytterväggen af öfre ytans epidermisceller. Hos ifrågavarande växt hafva epidermis-

cellerna en ganska stor yta, som vanligen är något större på den öfre bladsidan och

därstädes merändels genom ett fint, skarpt markeradt, rakt streck, som sammanbin-

der en inbuktning med en midtemot i samma cell liggande inbuktning, afdelad i

tvänne ungefär lika stora delar. Enär dessa streck framträda med samma tydlighet

på såväl yttre som inre ytan förefaller det sannolikt, att de äro verkliga skiljeväggar,

som uppstått, sedan cellerna redan uppnått sin definitiva storlek, och af den orsaken

kunnat förblifva raka. Att de ej framträda på tvärsnitt genom epidermis förklaras

tillräckligt af epidermiscek
1

ernås egendomliga beskaffenhet. I undre epidermis äro dy-

lika skiljeväggar mindre vanliga. Klyföppningar glesa, sedda från ytan stora, runda

och försedda med en stor rund eller oval öppning. Slutceller stående i jämnhöjd med
epidermis, nästan upprätta, något afsmalnande inåt, försedda med starka, nästan raka

och framåtriktade ytterlister samt små, något krökta innanlister.

1 Namnet förekommer ej i Index Kewensis.
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Palissadparenchymet storcelligt, vattenrikt och fattigt på kloroplaster, bestar af

en rad låga, men breda, tunnväggiga celler och utgör ungefär 7<—

V

6 af hela meso-

phyllets höjd. Själfva cellernas höjd är ungefär 3—5 gånger större än bredden, och

deras upp emot epidermis polygonala, men längre ned runda omkrets så stor, att

hvarje öfre epidermiscell kan täcka endast 2— 3 palissad celler. Celler med kristall-

konkretioner äro tämligen sparsamma i denna väfnad.

Svampparenchymet, som i likhet med palissadväfnaden är storcelligt, tunnväg-

gigt och vattenrikt, men fattigt på kloroplaster eller andra korniga bildningar, har

vanligen 6—8 cellers höjd, och dess celler äro på tvärsnitt tämligen regelbundet an-

ordnade i horisontala rader samt i de olika raderna tämligen lika stora med undan-

tag af dem i understa och stundom äfven i den näst understa raden, hvilkas celler

äro märkbart mindre. Det intercellulära systemet ej särdeles starkt utveckladt och

bestående af dels mycket små mellanrum dels luftkamrar, som kunna sträcka sig

genom ända till fyra cell-lag, men ej sträcka sig upp till palissadparenchymet, utan

äro genom en eller tvänne cellrader skilda från detsamma, och endast sällan fortsät-

tas till undre epidermis. På tvärsnitt stå cellerna i den till palissadparenchymet

gränsande raden tätare tillsammans och äro runda eller något sträckta i horisontal

eller, hvilket är vanligast, i vertikal riktning, hvarvid de likna palissadceller, ehuru

de äro lägre och bredare; cellerna i detta lag äro i synnerhet rika på kristallkonkre-

tioner. Cellerna i det understa småcelliga laget stå likaledes på tvärsnitt tätare till-

sammans och äro merändels runda eller horisontalt sträckta, såsom förhållandet äfven

är med cellerna i alla de öfriga lagen, i hvilka på tvärsnitt inga utbuktningar fram-

träda ; kristallkonkretioner förekomma, ehuru mera sällan, äfven i dessa cell-lag. På

ytsnitt äro cellerna i understa laget jemförelsevis små, någon gång runda eller till

och med polygonala, men vanligen aflånga, ehuru korta och breda samt ofta i följd

af kortare utbuktningar något oregelbundna, och stå tätt tillsammans, med undantag

för de andhålorna begränsande cellerna. I det närmast öfre laget äro, likaledes på

ytsnitt, cellerna vanligen något större och mer sällan aflånga, utan merändels korta och

breda, skiflika samt försedda med korta och breda utskott; i detta cell-lag, som skiljer

sig från såväl det understa som alla de öfre, med undantag af det öfversta, genom större

rikedom på kristallkonkretioner, finnas intercellularrum, som dock äro mycket små,

betydligt mindre än ytan af någon cell i detta lag och som begränsas af 2—3—4 celler.

I de följande lagen hafva cellerna en ännu större yta, som är skiflik med längre och

smalare utskott, så att intercellularrummen i synnerhet kring kärlknippena blifva

större och begränsas af 3—6 celler, men dock ej så stora som ytan af någon cell i

dessa lag. I det andra och tredje laget, räknadt från palissadväfnaden, äro cellerna

lika dem i närmast undre lag, men utbuktningarne och följaktligen äfven mellanrum-

men äro mindre. Det öfversta lagets celler likna på ytsnitt palissadcellerna, men äro

större, hafva en något oregelbunden omkrets och äro mer åtskilda af mellanrum.

Kärlknippena åtföljas af hårdbast, som fullständigt omgifver de större bland

dem och som återigen omslutes af kristallsäckar, hvilka innehålla hvar sin enkla kri-

stall. Alla äro inbäddade, ehuru de största endast genom palissadparenchymet, hvars

celler då äro mycket låga, nästan isodiametriska, äro skilda frän öfre epidermis och
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från den undre endast genom understa raden af svampparenchymet. Med aftagande

storlek aflägsna de sig mer och mer från öfre ytan, så att de minsta, som endast

beledsagas af en hårdbastcell, ligga närmare den undre bladytan och under andra

eller tredje raden af svampparenchymet och dess kärl ansluta sig till dettas celler.

Tetracera Assa DC.

Blad tämligen små, tunna och läderartade.

Epidermis storcellig, något högre på öfre ytan, som saknar klyföppningar, med
tämligen tunn yttervägg och ännu tunnare innan- samt mellanväggar. Dess celler,

sedda från ytan, stora och ungefär af samma storlek på båda bladytorna, med i följd

af de buktiga mellanväggarne oregelbunden omkrets. Klyföppningar glesa, på ytsnitt

ganska stora, bredt ovala, utan biceller ; deras slutceller i tvärsnitt små, ovala, liggande

i jämnhöjd med öfverhudens yta och i snedt vertikal ställning utmed närmaste epi-

dermisceller, hvilka skjuta in under samt betäcka deras undre ändar, försedda med
små, raka, syllika och uppåtriktade ytterlister, saknande innanlister.

Palissadparenchymet, som är storcelligt, men utgör ungefär 7 2—

7

3 af mesophyl-

lets höjd, består af en enkel rad stundom septerade celler, hvilkas höjd är 10—12

gånger större än bredden och som ej äro regelbundet cylindriska, utan på somliga

ställen insnörda, på andra utvidgade. Detta senare är alltid förhållandet med de

öfre ändarne, hvarigenom cellerna i tvärsnitt omedelbart under öfre epidermis stå tätt

tillsammans och äro mer eller mindre polygonala, men längre ned runda och åtskilda

af smärre mellanrum. Oaktadt epidermiscellernas stora yta kan hvarje sådan cell

täcka endast 5—8 palissadceller. I denna väfnad uppträda stora, ovala och tunn-

väggiga rafidsäckar, som än stå upprätta, än äro sträckta i snedt horisontal riktning.

Svampparenchymet har ungefär 6 eller i närheten af de större kärlknippena

ända till 8—9 cellers höjd och är mycket lakunöst. Dess celler äro på tvärsnitt täm-

ligen stora, och någon märkbar minskning i deras storlek mot undre bladytan äger

ej rum, hvarjämte de äro öfvervägande anordnade i vertikala rader och till formen

mer eller mindre isodiametriska eller sträckta i horisontal riktning och ofta försedda

med utbuktningar, hvarigenom de få en mycket oregelbunden form. Luftkam-

rarne äro på tvärsnitt än mycket höga och smala, sträckande sig från palissadväf-

nadens undre gräns ned till undre epidermis och därvid ofta genom horisontala cell-

rader afdelade i mindre rum, än skilda från palissadväfnåden eller undre epidermis

eller bådadera genom en eller tvänne horisontala cellrader. På ytsnitt äro cellerna i

öfversta laget ofta runda och hafva i så fall betydligt större diameter än palissad-

cellerna eller mer eller mindre aflånga och försedda med en eller annan utbuktning,

i synnerhet i närheten af kärlknippena, dock utan att därigenom någon nätlik

anordning af cellerna kommer till stånd. Luftrummen i detta cell-lag äro därför van-

ligen endast smärre mellanrum emellan cellerna. I samma cell-lag finnas likaledes

timnväggiga rafidsäckar, som äro tämligen långa med afrundade ändar och på tvär-

snitt genom bladet runda. Cellerna i de mellan detta och det understa laget befint-

liga lagen bilda till formen en öfvergång emellan den skiflika och den båglika typen

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 39. N:o 2. 14
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och äro nätlikt anordnade med ej synnerligen stora, af 4—5 celler omgifna maskor.

Cellerna äro vanligen smala, aflånga, föga krökta och försedda med fåtaliga utbukt-

ningar. Men i det understa af dessa lag (det andra från undre epidermis räknadt)

blifva cellerna bredare och hafva talrikare utbuktningar. I detta lag uppträda äfven

de på ytsnitt ovala, i tvärsnitt runda rafidsäckarne. Det understa lagets celler hafva

en mindre yta, äro mer regelbundna, runda eller aflånga och sakna utskott.

Kärlknippena äro inbäddade; till och med de största, i de sekundära nerverna

inneslutna strängarne äro genom palissadväfnåden skilda från öfre epidermis. Alla

de större kärlknippena omslutas fullständigt af hårdbast. De minsta äro reducerade

till några få tracheala element och ligga under svampparenchymets öfversta cellrad.

På ytsnitt ser man ej sällan stora, rörformiga, tunnväggiga och långa, vida celler

utgå från kärlknippena och sträcka sig långt ut i svampparenchymet. De erinra om
rafidsäckar, ehuru någon delning i dessa långa rör, ej heller någon organisk afslut-

ning af dem kunnat iakttagas.

Chrysophyllum Cainito L.

(Taf. XII, Figg. 4—12.)

Blad läderartade, medelstora och tämligen tjocka, till hvilket senare i ej ringa

mån bidrager den på undre ytan förekommande täta beklädnaden af de för denna

familj karakteristiska, encelliga och tvåarmade håren.

Epidermis utan klyföppningar på öfre bladytan, småcellig och med tjock ytter-

vägg, XII, 4 ; dess celler fyllda af ett rödbrunt innehåll, med tämligen tjocka, utåt

undulerade, XII, 5, inåt, XII, 6, raka mellanväggar, i tvärsnitt höga. Undre epider-

misceller med likaledes tämligen tjocka, med kutikularstrimmor, som isynnerhet skarpt

framträda kring klyföppningarne, försedda, vanligen hvälfda ytterväggar och nästan

raka mellanväggar, XII, 11, i synnerhet till höjden märkbart mindre än de öfre, XII,

4. Klyföppningar fåtaliga, mycket små, täckta af en riklig hårbeklädnad, sedda från

ytan, XII, 11, aflångt ovala, åtföljda af tvänne med springan parallela biceller; deras

slutceller, XII, 12, något nedsänkta, upprätta, i tvärsnitt nästan fyrkantiga, tämligen

tjockväggiga, med halfmånformig hålighet och korta, raka ytterlister samt nästan

omärkliga innanlister, öfverhvälfda af bicellerna 1
.

Palissadparenchymet utgör ungefär V» af hela mesophyllets höjd och består af

tvänne cellrader. Cellerna i den öfre raden äro ungefär dubbelt högre än i den

undre, cylindriska, tätt hopstående och i tvärsnitt runda eller nästan polygonala, XII,

7, och så vida, att endast vid pass två—tre sådana celler kunna täckas af en öfre

epidermiscell. Deras höjd är knappt dubbelt så stor som de öfre epidermisceller-

nas och ungefär 4—5 gånger större än bredden. I den undre raden äro cellerna

lägre och hafva en större omkrets, XII. 8, som ofta är oval — aflång, hvarjämte de

äro åtskilda af större eller mindre luftrum. De bilda en öfvergång till svampparen-

1 Eget nog, har Holle (II, pag. 33— 34) vid uppgiften om insänkta klyföppningar inom denna familj

förbisett si. Chrysophyllum.



KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 39. N:0 2. 107

chymets celler. I palissadcellerna uppträda såväl enkla, ganska stora kristaller som

rundade, starkt ljusbrytande kroppar, hvilka sannolikt äro identiska med de af Holle

(II, pag. 57) omtalade kautschukkropparne.

Svampparenchymet har ungefär 7—9 cellers höjd och är tämligen lakunöst, ehuru

luftrummen i allmänhet ej äro synnerligen stora. Cellerna i de båda öfre lagen äro

såväl på tvär-, XII, 4, som ytsnitt merändels rundade och sakna utskott, ehuru

större eller mindre mellanrum finnas äfven i dessa lag. I alla de öfriga hafva

cellerna en form, som står emellan den båglika och skiflika typen, hvarvid

cellerna i de öfre lagen äro bredare och hafva kortare utskott, så att maskorna

blifva mindre ; i de mellersta, XII, 9, äro återigen cellerna smalare och deras utbukt-

ningar längre, hvarvid de till ett nätverk anordnade lagen ofta korsa hvarandra, så

att större luftkamrar mera sällan komma till stånd. I det understa laget, XII, 10,

blifva cellerna återigen kortare och bredare. Äfven i svampparenchymets celler före-

komma enkla kristaller och kautschukkroppar.

Kärlknippena äro hos denna växt inbäddade, så nämligen, att äfven de större

ej sträcka sig upp till öfre epidermis, utan äro skilda från denna genom palissadväf-

naden, under det ett par lag i tvärsnitt runda, tätt hopstående och tjockväggiga

svampparenchymceller skilja dem från undre epidermis. Sådana kärlknippen täckas

såväl på öfre som undre sidan af ett tämligen mäktigt knippe af hårdbastceller.

Endast de minsta kärlknippena, som ligga under den öfversta raden af svampparen-

chymet och under hvilka sistnämnda väfnad är ett oförändradt, lakunöst svamppar-

enchym, sakna helt och hållet hårdbastbeläggning. Sådana kärlknippen äro reduce-

rade till några få element, som äro i tvärsnitt stora, oregelbundet kantiga och van-

ligen fyllda med ett brunt innehåll. Åtminstone några af dem äro tracheala element,

andra återigen torde vara strängslideceller. Ehuru kärlknippena ej äro genom-

gående, bilda de dock i svampparenchymet ett nätverk med vanligen långa och

smala masker.

Mjölkceller i form af långa, cylindriska, i rader anordnade celler åtfölja kärl-

knippena och sträcka sig ut i svampparenchymet ända till insidan af undre palissad-

cellraden, XII, 8. I själfva palissadväfnaden tyckas de saknas. Deras innehåll är

finkornigt, möjligen i följd af kristallsand, som af Holle (II, pag. 54) anträffats i

mjölkcellerna hos åtskilliga Sapotacéer.

Till denna typ kunna äfven hänföras följande, endast flyktigt undersökta arter

:

Aglaia odorata Lour., blad små, tämligen tjocka; öfre epidermis med tjock

yttervägg; svampparenchymets öfversta och understa lag rundcelliga; kärlknippen

inbäddade.

Randia densiflora Benth., blad tämligen små och tjocka: öfre epidermis

med tjocka ytterväggar; kärlknippen inbäddade.

Glochidion Arnottianum Muell., blad små, tunna; öfre epidermis med föga

tjock yttervägg; kärlknippen inbäddade.

Saurauja sp., blad stora, tunna; öfre epidermis med tunn yttervägg; palissad-

celler med utbuktningar från sidoväggarne: svampparenchymets öfre lag rundcelliga,

de undre med båglika celler; kärlknippen inbäddade.
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Sandoricum borneense Miq., blad medelstora, ej synnerligt tjocka; öfre

epidermis med tunn yttervägg ; svampparenchymets understa lag rundcelligt, de öfriga

med båglika celler, kärlknippen inbäddade.

Salacia Roxburghii Wall., blad tämligen stora och tjocka.; öfre epidermis med
tjock yttervägg; svampparenchymets undre lag rundcelliga, de öfre af något båglika,

men på ytsnitt korta och breda, nästan runda celler: kärlknippen inbäddade.

Pentadesma butyracea Sabine (från Ceylon, Dr. Svedelius), blad stora,

tjocka, kortskaftade ; öfre epidermis med tjock yttervägg; de båda undre lagen af

svampparenchymet rundcelliga med i krans anordnade celler, cellerna i de närmast

öfre båglika och nätlikt anordnade; kärlknippen inbäddade.

Pisonia aculeata L. (från Ecuador, Baron Eggers), blad medelstora, tämligen

tjocka, saftiga och kortskaftade; öfre epidermis med tjock yttervägg; mesophyll stor-

celligt, svampparenchymets understa lag rundcelligt, de öfriga af från ytan sedda

båglika, men korta och breda celler; kärlknippen inbäddade.

Under beteckningen "N:o 5" har Dr. Svedelius till Lunds botaniska museum
öfversändt några på Ceylon insamlade blad, som tyckas tillhöra någon Myrtacé. De
äro nästan oskaftade, stora och tjocka; öfre epidermis med tjock yttervägg; svamp-

parenchym kompakt, dess understa lag rundcelligt, de öfriga med båglika celler:

kärlknippen inbäddade.

Myrmecodia echinata Gaud., blad stora, tämligen tjocka; epidermis med
tjock yttervägg, på öfre bladsidan förstärkt med 2—3, på den undre med ett hy-

podermalag; palissadparenchym af 1—2 cellrader, med i den öfre raden mer eller

mindre djupt inträngande enstaka hypodermatiska celler, som upptill ansluta sig till

de öfre hypodermacellerna, men mera tjockväggiga än dessa och i tvärsnitt runda

eller ovala, under det de egentliga hypodermacellerna äro på ytsnitt polygonala.

Stundom äro de lika höga som palissadcellerna, men många gånger vidare. Svamp-
parenchym tämligen kompakt, storcelligt och bestående af talrika, i på tvärsnittet

regelbundet horisontala rader anordnade celler; de båda öfversta radernas celler på
tvärsnittet rundade, något sträckta i vertikal riktning, den öfre radens ej sällan palis-

sadlika, på ytsnitt runda och åtskilda af mellanrum; cellerna i de 2—3 närmast un-

dre raderna på tvärsnitt runda eller i horisontal riktning sträckta, tjockväggiga, sak-

nande kloroplaster och försedda med porösa väggar, på ytsnitt stora, skiflika och med
talrika korta och breda utbuktningar. Under dessa cell-lag finnas återigen två—tre

horisontala rader af runda eller horisontalt sträckta, mindre och mer tunnväggiga celler,

som äro rika på kloroplaster och på ytsnitt hafva en form, som är intermediär mellan

den runda och den skiflika typen. Raphidsäckar ej ovanliga i det klorofyllförande

mesophyllet; kärlknippen inbäddade.

Saraca indica L., blad tämligen små och ej synnerligt tjocka; öfre epidermis

med föga tjock yttervägg; svampparenchymets understa lag rundcelligt, de öfriga be-

stående af på ytsnitt båglika, men korta och breda celler; kärlknippen genomgående.

Mastixia pentandra Blume, blad medelstora, tunna; öfre epidermis med tjock

yttervägg; svampparenchymets öfversta och understa lag rundcelliga, de mellersta

af rundadt båglika celler; kärlknippen genomgående.
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Vatica moluccana 1

, blad stora, tämligen tjocka; öfre epidermis med tunn yt-

vägg; kärlknippen genomgående.

Amherstia nobilis Wall. (från Ceylon, Dr. Svedelius), blad stora, tunna; epider-

mis och mesophyll ovanligt småcelliga; svampparenchymets celler dels mer eller mindre

runda dels något båglika och i senare fall nätlikt anordnade ; kärlknippen genomgående.

Ancistrocladus Vahlii Arn., (från Ceylon, Dr. Svedelius), blad ej stora, täm-

ligen korta och kortskaftade : öfre epidermis med tjock yttervägg; svampparenchym

ganska kompakt, dess celler sedda från ytan runda i de undre, men båglika, ehuru

korta och breda, i de öfre lagen; kärlknippen genomgående.

1 Saknas i Index Keweusis.
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VIII. Dorsala blad.

Psidium Ouayara L.

(Taf. XVI, figg. 4—18.)

Blad små, tjocka, läderartade.

Epidermis utan klyföppningar på öfre sidan, tämligen tjockväggig; dess celler

på öfre ytan högre och bredare än på den undre, XVI, 4, 5, 6, sedda från ytan poly-

gonala, XVI, 7. Äf ven de undre epidermiscellerna på ytsnitt polygonala, med tunnare

mellanväggar och mindre omkrets på ytsnitt, XVI, 17. Klyföppningar talrika, stora,

rundadt ovala, med tvänne af ett brunt innehåll fyllda och med garfsyrevakuoler

försedda biceller, som på ytsnitt dölja själfva slutcellerna. Bicellerna höja sig näm-

ligen i sned riktning upp öfver epidermis och en lucka, andhålan, skiljer dem från

närmast underliggande mesophyll-lag, XVI, 18. De båda, i förhållande till bicellerna

små slutcellerna hvila i snedt vertikal ställning på dessa celler, äro tjockväggiga och

hafva en smal, nästan triangulär hålighet, som är förlängd i riktningen af cellens

längdaxel, och tvänne raka framåtriktade ytterlister, men sakna innanlister. I bla-

dets öfre sida finnes ett hypoderma, bestående af tre, XVI, 5, 6, eller i de tunnare

delarne af bladskifvan tvänne cellrader, XVI, 4, hvilkas celler äro tämligen tjock-

väggiga, innehållande ett brunt, af hematoxylin blåfärgadt ämne, och i tvärsnitt

tafvelformiga, på ytsnitt polygonala, XVI, 8, 9, 10.

Mesophyllet är likformigt, palissadlikt och består af merändels sex horisontala

rader, hvilkas celler på tvärsnitt, XVI, 4, likaledes förete en ganska regelbunden an-

ordning i vertikala rader. Denna anordning blifver mer eller mindre störd af de större

kärlknippena, XVI, 5, 6, hvilka under sin utveckling rubba de i deras grannskap be-

fintliga palissadcellerna ur deras ursprungliga läge. I synnerhet i den öfversta raden,

där cellerna vanligen äro högst, biifva dessa ofta septerade, och i allmänhet aftaga

cellerna i höjd mot undre sidan, så att de understa, XVI, 5, 6, ofta äro lika breda

som höga. På tvärsnitt iakttagas fåtaliga och smala luftrum, som hafva samma höjd

som palissadcellerna. På ytsnitt äro cellerna i alla lagen runda och hafva liten om-

krets, i synnerhet i de båda öfversta, XVI, 11. 12, och de båda understa raderna,

XVI, 14, 15. Äfven luftrummen äro i dessa fyra rader på ytsnitt mycket små och

uppnå sällan samma storlek som omkretsen af någon bland de omgifvande cellerna;

endast i de båda mellersta lagen, hvilkas celler äro något vidare, XVI, 13, äro luft-

rummen något större. Utan tvifvel står det egendomliga sätt, hvarpå ldyföppningarnes

andhålor komma till stånd hos denna växt, i nära samband med det intercellulära

systemets ringa utbildning.

Kärlknippena. De större bland dessa, hvilka inneslutas i nerver, omgifvas af

hårdbast. Alla de öfriga äro inbäddade och hafva på såväl öfre som undre sidan
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ett knippe af hårdbast. De minsta af dessa utbreda sig i tredje och fjärde meso-

phyllraden, och deras kärl ansluta sig omedelbart till palissadcellerna, XVI, 13.

Sekretbehållare finnas såväl i öfre som undre sidan af bladskifvan och gränsa

omedelbart till epidermis, så att de i öfre sidan sträcka sig upp ur mesophyllet mellan

hypodermacellerna, XVI, 9. De äro runda håligheter, som begränsas af ett lag tunna,

platta celler. De betäckas af tvänne halfmånformiga, XVI, 7, 16, eller en enda rund,

XVI, 17, epidermiscell. Dessa celler äro fyllda med ett brunt innehåll och därigenom

skarpt skilda från de andra, för öfrigt polygonala epidermiscellerna.

Connarus gibbosus Wall.

(Taf. XIV, figg. 11—18, XV, figg. 1—4.)

Blad medelstora, tämligen tjocka, läderartade.

Epidermis på öfre sidan utan klyföppningar, med tjock yttervägg, XIV, 11;

dess celler på tvärsnitt höga, nästan palissadlika, på ytsnitt polygonala och tämligen

stora, XIV, 12, mer eller mindre fullständigt förvandlade till slemceller. Öfverhuden

på undre bladytan med likaledes tjock yttervägg och med glesa klyföppningar; dess

celler i tvärsnitt rektangulära eller kvadratiska, på ytsnitt polygonala, XIV, 13, och

något mindre än på den öfre sidan. I undre epidermis finnas celler, XV, 4,

som genom en ansenligare storlek och sitt grumliga innehåll skarpt skilja sig från de

öfriga och måhända fungera såsom organ för afsöndring af flytande vatten, hvilket

torde vara behöfligt, enär den stomatära afdunstningen, att döma af klyföppningarnes

jämförelsevis ringa antal och deras läge, ej torde vara tillräcklig för aflägsnandet af

öfverflödigt vatten. Dylika bildningar äro ej sällsynta på undre bladytan hos Man-

grove-växterna, t. ex. hos Rhizophora mucronata Lam., R. Mangle L. och Acan-

thus ilicifolius L. (jfr F. W. C. Arbschoug II, Taf. I, Pig. 22, Taf. XIII, Fig. 23,

Taf V, Fig. 12). Därjämte finnas äfven i undre epidermis slemceller, hvilka endast

genom sina tjocka, förslemmade membraner skilja sig från de öfriga epidermiscellerna.

De ej synnerligen talrika klyföppningarnes slutceller äro något insänkta, snedställda

och inåt konvergerande samt afsmalnande, med aflång, mot båda ändar tillspetsad

hålighet, utan egentliga innanlister, men med ovanligt kraftiga, vid basen upprätta,

i spetsen inböjda ytterlister, XIV, 14, som begränsa en stor förgård och på ytsnitt

framställa bilden af en tämligen bred ring, XIV, 13, b, hvars runda öppning leder in

till förgården. Själfva slutcellerna blifva därför först synliga, sedan ringen afskrapats,

XIV, 13 a, c, hvarvid klyföppningarna befinnas vara rundadt aflånga. De omgifvas af

en krans af 5—8 biceller.

Mesophyllet, XIV, 11, som är tämligen småcelligt och har 7— 11 cellers höjd

och hvars celler på tvärsnitt äro mer eller mindre regelbundet anordnade i såväl ver-

tikala som horisontala rader, är nästan likformigt och tillhör den palissadlika typen.

Än äro samtliga mesophyllcellerna utprägladt palissadformiga i hvilket fall hela denna

väfnad har endast 7—9 cellers höjd och cellernas anordning i vertikala rader tyd-

ligare framträder, än äro endast cellerna i de 3—4 öfversta lagen utprägladt palis-

sadlika, under det cellerna i de öfriga, sannolikt i följd af en längre ihållande tvär-
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delning, blifva betydligt lägre och på samma gång ej så regelbundet anordnade i

vertikala rader, enär cellernas längdaxel sällan står regelbundet vertikalt mot blad-

ytan. I sådana lag blifva luftrummen vanligen vidare. Cellernas höjd i de olika

lagen aftager merändels tämligen regelbundet mot bladets undre sida. De äro van-

ligen högst och smalast i det öfversta laget, stå tätare tillsammans och äro ej sällan

septerade, XIV, 11, samt i tvärsnitt runda, XIV, 15. Hvarje öfre epidermiscell kan,

allt efter sin olika storlek, täcka 5—14 sådana celler, och dessas höjd är 5—7 gånger

större än bredden. I andra, XIV, 16, och tredje laget, XIV, 17, från öfre ytan räk-

nadt, blifva cellerna på utsnitt allt större, liksom äfven luftrummen emellan dem.

Störst äro såväl luftrummen som cellerna på ytsnitt i de mellersta lagen, XV, 3, men
minskas bådadera i de tre understa, XV, 2 (det 3:dje), XV, 1 (det 2:dra), XIV, 18

(det l:sta, räknadt från undre epidermis). Cellerna i alla de lag, i h vilka större

intercellularrum förekomma, äro kransvis grupperade kring dessa samt i tvärsnitt

runda eller ovala. Sällan få de i följd af någon mindre utbuktning en mera oregel-

bunden omkrets eller kunna de något afsmalna mot ena ändan. De inom denna fa-

milj ej ovanliga lysigena sekretbehållarne, hvilkas innehåll enligt Solereder (a. st.

pag. 286) är ett brunt harts, förekomma äfven i mesophyllet hos denna art, XIV, 15,

och uppträda i närheten af såväl öfre som undre epidermis.

Kärlknippena. Till och med de största, från medelnerven utgående kärlknip-

pena äro ej fullständigt genomgående, men alla, med undantag af de minsta, om-
gifvas mer eller mindre fullständigt af hårdbast. De minsta kärlknippena ligga under

3:dje eller 4:de cell-laget och befinna sig på ungefär samma afstånd från båda

bladytorna.

C. Wallichii Planen, öfverensstämmer väsentligt med föreg. Dock äro bladen

tunnare, bestå endast af 5—6 horisontala mesophyllrader, af hvilka de 2—3 öfversta

äro tätare hopstående.

Antiaris toxicaria LeschJ

(Taf. XV, figg. 13-19, XVI, figg. 1—3.)

Det är med någon tvekan här i fråga varande växt identifierats med den an-

gifna arten, hufvudsakligen af den anledning, att den af Richter (a. s. Taf. III,

Fig. 1) lämnade afbildningen af bladen hos Antiaris toxicaria ingalunda öfverens-

stämmer med den här meddelade, XV, 13. Den förra företer bilden af ett dorsi-

ventralt blad, den senare af ett blad med nästan homogent palissadlikt mesophyll.

Det är dock anledning att förmoda, att den bristande öfverensstämmelsen emellan

dessa afbildningar härleder sig från felaktighet i Richters teckning, ty denne för-

fattare uppgifver själf (a. s. sid. 130), att denna arts mesophyll står på öfvergången

till det centriska, och åtskilliga af de karaktärer, som denne författare uppgifver ut-

märka A. toxicaria, såsom förekomsten af cystolith-hår och slemceller i epidermis,

närvaron af garfsyreceller i palissadparcnchymet och i den kärlknippena omslutande

grundväfnaden liksom äfven af oledade mjölkkärl i förening med kärlknippena, åter-

finnas äfven hos den växt, hvars blad ligga till grund för föreliggande beskrifning.

Blad små, tunna, men fasta, lädcrartade.
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Epidermis med tjock yttervägg samt tunna innan- och mellanväggar på båda

ytorna, dess celler på öfre bladytan såväl till höjd som bredd betydligt större än

på den undre, XV, 13, och genom tangentiala väggar ofta oregelbundet delade, sedda

från ytan, XV, 14, mycket större än de undre, XVI, 3, samt polygonala. På öfre

sidan förekomma i epidermis talrika slemceller och på den undre stora, encelliga,

småknottriga trichom, s. k. cystolith-hår. Klyföppningar endast på undre ytan och

där glesa, sedda från ytan stora, ovala XVI, 3. Slutceller, XV, 19, liggande i jämn-

höjd med eller något höjda öfver epidermis, tämligen tjockväggiga, breda utåt och

inåt afsmalnande samt utdragna i en lång, rak spets, försedda med korta, tjocka,

u ppåtriktade ytterlister och en tämligen stor triangulär hålighet.

Mesophyllet, som är ovanligt småcelligt och mycket kompakt, så att större

intercellularrum saknas, utgöres af fyra, XV, 13, eller i den tunnare delen af bladet

endast tre horisontala cellrader, hvilkas höga, smala, palissadlika, ej sällan en eller

flera gånger septerade celler tillika ofta äro mycket regelbundet anordnade i vertikala

rader. I grannskapet af de större kärlknippena rubbas mer eller mindre denna rad-

visa anordning, hvilket äfven blir förhållandet, då cellerna i följd af en lifligare tvär-

delning blifvit nästan isodiametriska, såsom ofta inträffar i de tvänne understa cell-

raderna. Cellerna i de bägge öfre raderna äro i regeln högre än i de undre och

deras höjd ungefär sex gånger större än bredden. På ytsnitt i synnerhet genom

öfversta raden, XV, 16, äro cellerna runda eller något polygonala och så små, att

hvarje öfre epidermiscell allt efter sin mycket växlande storlek täcker 35—80 palis-

sadceller. Tillika befinnas cellerna i detta lag vara af tvänne slag, nämligen dels

smalare, på kloroplaster rika dels större, på kornigt innehåll fattiga, men med ett

brunt innehåll fyllda celler. Äfven i de öfriga raderna finnas dylika garfsyreceller,

som också åtfölja kärlknippena, XVI, 1, a, a, och i så fall äro långsträckta och från

dem utgå i mesophyllet, XV, 15. På ytsnitt genom näst öfre raden af mesophyllet,

XVI, 2, äro cellerna äfven runda, men mer åtskilda af luftrum, hvilket ännu mer är

förhållandet med cellerna i de båda understa raderna, XV, 17. Anmärkningsvärd är

dessutom förekomsten i dessa cell-lag af grupper af tjockväggiga, starkt ljusbrytande

och till formen mycket oregelbundna celler, som gränsa till epidermis, XV, 18, och

hvilkas väggar förmodligen äro inkrusterade af kiselsyra.

Kärlknippena. De större af dem äro genomgående, XV, 13, men sakna hård-

bast, i hvars ställe de omgifvas af långsträckta och i rader anordnade grundväfnads-

celler, XVI, 1. De åtföljas förutom af de förut omnämnda garfsyrecellerna äfven af

oledade förgrenade mjölkkärl, XVI, 1, b, b. De minsta kärlknippena befinna sig under

andra mesophyllraden och äro reducerade till ett eller annat spiralkärl, som omedel-

bart ansluter sig till palissadcellerna, XVI, 2.

Artocarpus Frestessii?

(Taf. XV, figg. 5—12.)

I den författaren tillgängliga litteraturen har detta namn ej kunnat återfinnas.

På gjord förfrågan har Professor Treub meddelat, att i botaniska trädgården i Bui-

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 39. N:o 2. 15
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tenzorg förekommer en art under detta korrumperade namn, men utan uppgift om
namngifvaren.

Blad stora, mycket tunna, på undre sidan upphöjdt uätådriga, med äfven de

minsta nerverna i tvärsnitt åtminstone dubbelt tjockare än bladskifvan.

Epidermis på öfre ytan utan klyföppningar ; dess celler i tvärsnitt, XV, 5, flera

gånger högre än den undre ytans och försedda med tjocka ytterväggar och äfvenledes

tämligen tjocka mellanväggar, som utåt äro buktade, XV, 6, men inåt raka, XV, 7,

hvarigenom cellernas yta mot utsidan får en oregelbunden omkrets, som mot insidan

blifver polygonal. Undre sidans epidermisceller hafva märkbart tunnare ytterväggar

och likaledes tunna, buktade mellanväggar, XV, 11, och äro äfven, sedda från ytan,

betydligt mindre än öfre sidans. I undre epidermis finnas grofva tjockväggiga, en-

celliga hår, hvilkas vidgade bas omgifves af en krans små tunna epidermisceller och

som af Richter (a. st. pag. 141) betecknas såsom "verkieselt-dickwandige Trichome"

och troligen äro jämförliga med samme författares hos si. Antiaris beskrifna "Cysto-

lith-Haare" (a. st. pag. 130). Klyföppningarne mycket glesa och, sedda från ytan,

ovala, XV, 11; deras slutceller liggande i jämnhöjd med epidermis, små, tjockväggiga

och i tvärsnitt, XV, 12, inåt rundade, med smal, snedställd hålighet samt tjocka,

korta framåtriktade ytterlister, men utan innanlister.

Mesofhyllet. I anledning af denna väfnads spädhet och tunnväggighet blifva

cellerna vid parafininbäddning så deformerade, att några användbara mikrotomsnitt

ej kunnat erhållas, utan författaren har nödgats åtnöja sig med för fri hand skurna

preparat, hvilka ej häller kunnat bli fullt tillfredsställande. Att döma af på detta

sätt åstadkomna tvärsnitt tyckas bladen hos denna växt på visst sätt utgöra en mel-

lanform mellan dorsiventrala och dorsala blad, XV, 5. I de tunnaste partierna af

bladet och således på något afstånd från äfven de mindre, men genomgående kärl-

knippena utgöres det småcelliga mesophyllet af endast trenne horisontala cellrader,

hvilkas celler på grund af de buktade väggarne förete ett nog ovanligt utseende,

XV, 5. Dessa utbuktningar kunna stundom på mellanväggarne utdragas i längre,

smala utskott, genom hvilka cellerna stå i förbindelse med hvarandra och små mellan-

rum uppkomma mellan de till samma rad hörande cellerna. Men äfven från cellernas

öfre och undre väggar kunna dylika, ej sällan ganska långa utskott utgå, hvarigenom

äfven smärre mellanrum mellan cellraderna uppkomma. Då för öfrigt inga större inter-

cellularrum förefinnas, måste den intercellulära transpirationen uteslutande förmedlas af

dessa oansenliga mellanrum. Sannolikt underlättas denna process af bladens utomor-

dentliga tunnhet, men att den detta oaktadt måste vara mycket långsam, tyckes äfven

framgå af klyföppningarnes ringa antal. Cellerna i det öfversta mesophyll-laget äro

högre än i de båda öfriga, ungefär 4 gånger högre än breda och merändels vidgade

ut mot epidermis, så att de därstädes äro i tvärsnitt polygonala och tätt hopstående,

XV, 8. Omkring 4—6 sådana celler täckas af hvarje öfre epidermiscell. Äfven cellerna i

närmast följande rad äro palissadlika, ehuru något lägre och vidare än i det öfversta,

XV, 5, samt på ytsnitt mer åtskilda och runda, XV, 9. Öfver de minsta, ej genom-

gående kärlknippena äro cellerna i detta lag på tvärsnitt låga och breda, emedan de för-

länga sig i samma riktning som kärlknippet. Cellerna i det tredje, understa laget hafva
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på tvärsnitt genom bladet likaledes buktade väggar, XV, 5, samt mycket växlande form.

Än äro de något sträckta i horisontal riktning än nästan rundade eller något palis-

sadlika. På ytsnitt, XV, 10, hafva de eu något aflång omkrets. Enstaka celler i så-

väl detta som det mellersta laget innehålla en kristallkonkretion.

Kärlknippena. Den ovanligt tunna och på samma gång stora bladskifvan kräf-

ver särskilda anordningar för att skydda sig mot yttre mekaniska angrepp.

Redan de korta bladskaften torde i någon mån utgöra ett dylikt skyddsmedel, liksom

den i förhållande till bladens spädhet ovanligt tjockväggiga öfverhuden jämte det

ovanligt täta mesophyllet, hvars celler sinsemellan genom sina utskott stå i fast för-

bindelse med hvarandra och dessutom hafva en ringa utsträckning i med bladytan

parallel riktning. Men i synnerhet kärlknippenas anordning och beskaffenhet spela

såsom skydd i detta hänseende en viktig roll. De utomordentligt talrika nerverna

bilda ett småmaskigt nätverk och äro så tjocka, att deras tvärsnitt är flera gånger

högre än bladskifvans. Därtill äro kärlknippena i dessa nerver på såväl öfre som

undre sidan försedda med hårdbast. I de af nervernas nätverk omramade fälten

uppträda genomgående och likaledes af hårdbast åtföljda kärlknippen, som ej inne-

slutas i nerver och som likaledes äro anordnade i ett nätverk. De minsta kärlknip-

pena sakna hårdbast och ligga under andra mesophyll-laget, och deras spiralkärl an-

sluta sig omedelbart till cellerna i detta lag. Kärlknippena åtföljas af bastcell-liknande

mjölkceller, som från dem uttränga i mesophyllet.

Quisqualis indica L.

Blad medelstora, tunna, något läderartade, på undre sidan upphöjdt nätådriga

och håriga.

Efidermis ej synnerligt storcellig, med tjock yttervägg, på öfre sidan utan klyf-

öppningar, och dess celler därstädes, sedda från ytan, tämligen regelbundet polygo-

nala, men på den undre med något mindre och i följd af de vågiga mellanväggarne

oregelbunden omkrets. Klyföppningar tämligen glesa, utan biceller och med bredt

oval omkrets. Slutceller i jämnhöjd med epidermiscellerna, upprättstående, inåt af-

rundade, tjockväggiga, med tvärställd, nästan springformig, ehuru bakåt vidgad hålig-

het, försedda med tjocka, tämligen höga, upprätta, men i spetsen något krökta ytter-

lister och med endast svag antydan till innanlister.

Mesophyll nästan likformigt, på tvärsnitt 4—5 celler högt, och dess celler

regelbundet anordnade i såväl horisontala som vertikala rader. Cellerna i den öfversta

raden äro på tvärsnitt genom bladet högst och tämligen smala, så att deras höjd är

ungefär 10—12 gånger större än bredden, regelbundet cylindriska och ej sällan sep-

terade, hvarjämte de stå mycket tätt tillsammans och äro i tvärsnitt rundadt poly-

gonala. Hvarje epidermiscell täcker vanligen 6—8 palissadceller. Denna rad utgör

den egentliga palissadväfnaden och i densamma uppträda, liksom i palissadparen-

chymet hos Combretum decandrum (s. 15), stora kristallsäckar. Cellerna i närmast

undre rad äro något åtskilda af luftrum, upprättstående och än nästan runda än

sträckta i vertikal riktning, mer eller mindre palissadlika och i sa fall ofta genom
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små armlika utskott stående i förbindelse med hvarandra. I de båda understa ra-

derna äro cellerna vanligen palissadlika och försedda med armlika utskott; mera. sällan

äro äfven cellerna i dessa rader runda. När mesophyllet utgöres af fem cellrader, äro

merändels äfven cellerna i den tredje raden (räknad från öfre epidermis) palissadlika.

Sedda från ytan äro cellerna i de tre eller fyra undre raderna runda eller hafva i följd af

de armlika utskotten en oregelbundet rundad omkrets. I det understa laget upp-

träda runda kristallsäckar, hvilka emellertid liksom deras kristallkonkretioner äro be-

tydligt mindre än i öfversta raden.

Kärlknippena äro med undantag af de minsta genomgående och åtföljas af ett

öfre och ett undre hårdbastknippe, men dessa knippen sträcka sig ej ända ut till epidermis,

från hvilken de äro skilda genom en mekanisk grundväfnad. De minsta kärlknippena

med sin väl differentierade strängslida ligga omedelbart under öfversta cellraden. Till

och med i de minsta kärlknippena finnas i rader anordnade långa, smala och med
ett brunt innehåll fyllda celler.

llyparosa caesia Bhuiieé

Blad mycket stora, men i förhållande till storleken ej synnerligt tjocka, fasta

och läderartade, med grofva, på undre ytan skarpt framträdande medelnerv och

sidonerver.

Epidermis småcellig och med tämligen tunn yttervägg på båda sidorna, utan

klyföppningar på den öfre, där den öfver och närmast på ömse sidor om kärlknippena,

med undantag af de allra minsta, förstärkes af ett hypoderma, som allt efter kärl-

knippenas storlek utgöres af en eller flera rader. Enär kärlknippena äro mycket tal-

rika, består epidermis oftast af flera cell-lag, men där den utgöres af endast en cell-

rad äro epidermiscellerna mycket stora, inåt vidgade och lika höga som den af flera

lag bestående epidermis, hvaraf framgår, att en tangential delning ägt rum och efter-

följts af radiala delningar i den öfversta cellraden. På ytsnitt äro alla epidermiscel-

lerna på öfre sidan polygonala och de minsta af dem mycket små, flera gånger mindre

än de större, som äro ganska fåtaliga, åtminstone i jämförelse med de minsta. I

hypodermat förekomma, ehuru sparsamt, kristallkonkretioner och på öfre ytan en-

samma eller i knippen samlade, encelliga, tjockväggiga trichom. Den undre ytan är

på tvärsnitt genom bladskifvan ganska ojämn, hufvudsakligen i följd af de talrika,

af tjockväggiga celler bestående upphöjningar, som förekomma äfven under de mindre

kärlknippena, när de med sitt hårdbast beröra undre epidermis, och från hvilka utgår

ett knippe af talrika, långa, encelliga och tjockväggiga trichom, hvilka likna dem som
förekomma på öfre bladytan. Enär dessa spikklubbformiga bildningar uppträda i

mycket stort antal, är det förenadt med vissa svårigheter att vinna en bestämd före-

ställning om i synnerhet klyföppningarnes beskaffenhet. Till den undre bladytans

ojämnhet bidrager dessutom äfven den omständigheten, att ytan mellan de partier

af densamma, som bära nyss nämnda trichom, är veckad på så sätt, att på tvärsnitt

förekomma ett större eller mindre antal protuberanser, som föranledas däraf, att cel-

lerna i närmast underliggande lag bljfvit förlängda i vertikal riktning. De undre

epidermiscellerna i tvärsnitt lägre, men ofta något bredare än de öfre, sedda frän
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ytan mycket små, polygonala. Klyföppningar tämligen talrika, på ytsnitt rundadt

ovala och omgifna af en krets smala biceller, förekommande såväl på som mellan

protuberanserna. Slutceller något höjda öfver ytan af epidermis, i tvärsnitt små,

rundade, tjockväggiga, med smal, tvärställd hålighet, i sned ställning stödjande sig

mot bicellerna och försedda med små, raka, uppåt och framåt riktade ytterlister,

utan innanlister.

Mesophyllet är tämligen likformigt, kan närmast betecknas såsom ett palissad-

parenohym och utmärker sig genom en ovanlig småcellighet. Det har ungefär 7—

8

cellers höjd, och dess celler äro tämligen regelbundet anordnade i vertikala rader, i

hvilka cellerna tämligen regelbundet aftaga i höjd mot den undre sidan. Sålunda

äro de i den öfversta raden mycket höga och smala, så att deras höjd kan vara

ända till 20 gånger större än bredden, stå mycket tätt tillsammans och äro ofta sep-

terade, i tvärsnitt runda eller ofta polygonala. Äfven cellerna i de båda närmast

undre raderna äro vanligen typiska palissadceller, ehuru de båda raderna tillsammans

äro ungefär dubbelt lägre än den öfversta och deras celler på samma gång vidare

samt ej så tätt hopstående. Cellerna i den öfriga delen af mesophyllet äro ej så

regelbundet anordnade i på tvärsnittet vertikala rader, därjämte lägre, stundom, i syn-

nerhet i den undre delen nästan isodiametriska och i så fall något kantiga. Men i

den understa eller båda de understa raderna äro cellerna ofta mer palissadlika. Inter-

cellularrummen i den undre delen af mesophyllet äro på tvärsnittet smala, nästan

springformiga luftkamrar, som utmynna i klyföppningarne. Stundom blifva dessa

kamrar afbrutna af en eller annan horisontalt sträckt cell. På ytsnitt äro cellerna i

hela denna del af mesophyllet isodiametriska eller aflånga, ofta kantiga eller utdragna

i ett eller annat litet utskott, utan att däraf någon nätlik anordning af cellerna

kommer till stånd, så att de ofta tämligen små luftrummen ligga strödda i en mera

kompakt cellmassa. Kristallkonkretioner kunna förekomma i såväl de öfre som de

undre cellraderna.

Kärlknippena, som äro mycket talrika och bilda ett mycket rikt nätverk med
små rutformiga maskor, äro nästan alla genomgående och omgifna af hårdbast. Vek-

bastet jämte veddelen ligga i den undre delen, så att hårdbastet på kärlknippenas

öfre sida är mycket mäktigare och i en, två eller flera cellrader, allt efter kärlknip-

nenas storlek, sträcker sig upp till hypodermat i öfre bladytan. De icke fullständigt

genomgående kärlknippena äro något aflägsnade från undre epidermis, men gränsa

med en enkel rad af hårdbastceller till det öfre hypodermat. De minsta, af endast

smala spiralkärl bestående kärlknippena ligga omedelbart under tredje mesophyllraden,

uppifrån räknad. I de största uppträder på öfre sidan af kärlgruppen och intill det

öfre hårdbastet en stor, lång, i tvärsnitt rund sekretgång, som begränsas af ett lag

små, tafvelformiga celler. Längs den tjocka, något nedvikna bladkanten och på något

afstånd från dennas yta sträcker sig ett mindre kärlknippe, hvars mäktiga, i tvärsnitt

nästan halfmänformiga hårdbast med sin konvexa sida är vändt ut mot kanten.

Anm. Enär bladen hos arterna af det i systematiskt afseende omtvistade si.

Ryparosa Bl. uppgifvas vara glatta (Warburg, a. st. pag. 23), men de här beskrifna

utmärka sig genom en mycket iögonfallande hårighet på undre sidan, kunna dessa
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svårligen tillöra någon art af nämnda släkte. Ur anatomisk synpunkt tyckas de sna-

rare tillhöra någon Sterculiacé, möjligen af si. Pterospermum, i det de något erinra

om bladen af Pt. aeerifolium, t. ex. med hänsyn till trichomens beskaffenhet, den

undre bladytans ojämnhet jämte klyföppningarnes förekomst på små upphöjningar,

närvaron af sekretgångar, kärlknippenas förhållanden m. m. Då emellertid den växt,

till hvilken bladen höra, ej kunnat identifieras med någon art af ifrågavarande släkte,

har det namn, under hvilket bladen kommit mig tillhanda, ansetts böra bibehållas.

Pterospermum diversifolium Blume.

Blad mycket stora, på undre sidan rikligt nätådriga, tunna, men i följd af den

täta hårbeklädnaden på undre ytan skenbart tämligen tjocka, något läderartade.

Epidermis småcellig, med på öfre sidan tjock yttervägg och därstädes utan

klyföppningar. Öfre epidermisceller på tvärsnitt nästan kvadratiska, plattade, med

tjocka mellanväggar, på ytsnitt polygonala med undantag af enstaka celler, som äro

runda och fyllda af hvar sin kristallkonkretion. Den undre bladytan, som helt och

hållet täckes af mycket talrika trichom, som utgöras af ett undre kort och mång-

celligt skaft, som i spetsen uppbär talrika, långa, tjockväggiga, encelliga och krusiga

hår och som sitter midt öfver de genomgående kärlknippena, är på tvärsnitt ganska

ojämn i anledning dels af de talrika smånerverna dels af själfva öfverhudens beskaf-

fenhet. Denna befinnes nämligen på tvärsnitt bestå af små grupper hvälfda tunn-

väggiga, af ett brunt innehåll fyllda celler och inskjutna mellan dessa grupper mindre,

plattade samt mera tjockväggiga celler. På ytsnitt befinnas de senare grupperna ut-

göras af klyföppningar, hvilka äro utomordentligt talrika, så att emellan dem endast

finnas enstaka små, på ytsnitt aflånga celler. Hvarje klyföppning omgifves af tvänne

med springan parallela biceller. I anseende till den täta hårbeklädnaden, som knap-

past låter sig fullständigt afskrapas, är det förenad t med stora svårigheter att med
säkerhet utröna klyföppningarnes byggnad. Själfva slutcellerna äro i tvärsnitt ovan-

ligt små, ligga i jämnhöjd med bicellerna, med hvilka de äro parallela, och tyckas

vara triangulära med nedåtriktad spets samt försedda med rakt framåt riktade

ytterlister.

Mesophyllet, som vanligen har 4 cellers höjd, är alltigenom palissadlikt. Cellerna

i den öfversta raden stå tätt tillsammans och äro högst, så att denna rad är föga

lägre än alla de öfriga cellraderna tillsammans. Cellerna i denna rad äro regelbundet

cylindriska och lodrätt ställda, oftast septerade, och deras höjd merendels 15—12

gånger större än bredden, men deras på ytsnitt runda omkrets i följd af epidermis-

cellernas ringa storlek endast 2—3 gånger mindre än den af en sådan cell. I de

trenne öfriga lagen aftaga cellerna merändels i höjd mot den undre sidan och deras

anordning på tvärsnittet i vertikala rader blifver ofta mer eller mindre rubbad däri-

genom att cellerna ej sällan äro krökta, så att luftrum uppstå mellan raderna.

Smärre luftrum bildas äfven i följd af att cellerna ömsom vidga sig och afsmalna.

På ytsnitt äro cellerna runda eller något aflånga och ej sällan kantiga, och själfva
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luftrummen äro än höga, smala och sprickformiga mellan de i rader anordnade cel-

lerna än bildande smärre öppningar i en mer eller mindre kompakt cellmassa.

Kärlknippena omgifvas af hård hast och äro samt och synnerligen genomgående.

De minsta af dem utgöras, såsom det tyckes, uteslutande af hårdbast, som i en en-

kel rad af celler sträcker sig från öfre epidermis ned till den undre. I de öfriga, icke

nerver bildande kärlknippena befinna sig dessas veddel och vekbast närmare den

undre bladytan och i nerverna hafva de sin plats i den del af nerven, som skjuter ut

öfver bladets undre yta. I de gröfre nerverna uppträda, allt efter dessas större eller

mindre storlek, ett större eller mindre antal sekretgångar, omgifna af en krets plat-

tade celler (Dumont a. st. pag. 211).

Lawsoiiia alba Lam.

(Tnf. III, figg. 1—7. Taf. XXII, fig. 2).

Blad mycket små, tämligen fasta, men tunna, något upprätta och, att döma

af i sprit förvaradt material, mer eller mindre kantställda, kort skaffade.

Epidermis med klyföppningar på båda bladytorna och tunn yttervägg, storccllig,

i synnerhet på öfre sidan, III, 1; dess celler i tvärsnitt rektangulära eller qvadra-

tiska, sedda från ytan polygonala med raka, tunna mellanväggar, III, 2, 3. I båda

sidorna finnas i öfverhuden större slemceller, hvilka äro högre än de öfriga, i det de

tränga djupare ned i mesophyllet, så att de framträda äfven på ytsnitt af den under-

liggande väfnaden, XXII, 2, såsom stora rundade och tunnväggiga celler. Klyföpp-

ningarne liggande i jämnhöjd med de öfriga epidermiscellerna utan biceller, något

glesare på öfre sidan, och med något större samt, liksom på den undre, oval omkrets,

sedda från ytan, jfr III, 2 och 3. Slutceller lägre än epidermiscellerna, III, 7, i tvär-

snitt aflångt äggrunda, liggande (d. v. s. med horisontal längdaxel), utan vare sig

ytter- eller innanlister, tjockväggiga och med i synnerhet på undre sidan starkt kuti-

kulariserad vägg.

Mesophyllet har en sådan byggnad, att bladen skulle kunna betraktas såsom en

mellanform mellan bilaterala och dorsala blad, III, 1. Visserligen äro cellerna i de

båda öfversta och understa lagen högre, smalare och mer palissadlika än i de inre,

men å andra sidan äro äfven cellerna i sistnämnda lag sträckta i vertikal riktning

samt anordnade i mer eller mindre regelbundet vertikala rader, hvarjämte de bilda

en på tvärsnitt, III, 1, ganska kompakt väfnad och alla cellerna i de 8—9 horison-

tala lag, af hvilka mesophyllet består, hafva på ytsnitt något så när samma form.

Sålunda äro cellerna i det öfversta laget, III, 4, runda och än tätt hopstående än i

följd af klyföppningarne på öfre bladytan åtskilda af större luftrum. Men de äro be-

tydligt smalare än cellerna i alla de öfriga raderna, så att 8— 10 sådana celler kunna

täckas af en enda epidermiscell på öfre bladytan. I närmast undre rad, III, 5, hafva

cellerna en märkbart större omkrets och en mer aflång form och stå något tätare

tillsammans. I de mellersta lagen III, 6, äro cellerna något mera ovala, men hafva

ungefär samma storlek som i nyssnämnda lag, och luftrummen förhålla sig på unge-
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fär samma sätt som i detta. I det understa laget, XXII, 2, äro cellerna, liksom i

det öfversta, på ytsnitt runda, men betydligt vidare än i detta, så att endast 2—3 af

dem kunna täckas af hvarje epidermiscell på undre bladytan. Luftrummen äro i allmänhet

mindre än i öfversta raden. Den ringa utveckling af det intercellulära systemet, som
utmärker bladen af denna växt, åtminstone i jämförelse med det i dorsiventrala blad,

motväges i någon mån af de små mellanrum, som finnas emellan alla mesophyllcellerna

och som uppstått på det sätt, att längd väggarne mellan cellerna ej äro raka, utan

vågigt ojämna därigenom att cellerna ej äro likformigt cylindriska, utan än vidga

sig än afsmalna, så att själfva väfnaden blir ett armpalissadparenchym. Det oak-

tadt är mesophyllets- struktur sådan, att bladens förmåga att transpirera ej kan vara

synnerligen stor, hvarmed förekomsten af stora epidermoidala och vatten magasine-

rande celler torde stå i närmaste samband. Stora kristallkörtlar äro ej sällsynta i de

mellersta och undre mesophyllraderna.

Kärlknippena äro svagt utbildade, inbäddade och sakna hårdbast med undan-

tag af de största, som på undre sidan hafva en beläggning af sådana celler. De
mindre kärlknippena äro förlagda närmare den öfre bladytan och gränsa till undre

sidan af det andra mesophyIl-laget, uppifrån räknadt.

Pterospermum Heviieaiiuni Wall.

Blad små, mycket tunna, men tämligen fasta, på undre sidan betäckta med ett

tätt filtludd.

Epidermis på öfre ytan utan klyföppningar ; dess celler med tunna vågiga mel-

lanväggar och något tjockare ytter- och innanväggar samt ganska stor ytutbredning,

i tvärsnitt rektangulära och dubbelt högre än på bladets undre sida. Undre epider-

mis med talrika, stora, runda och öfver ytan något höjda klyföppningar, dess celler

mycket tunnväggiga, sedda från ytan med i följd af de vågiga mellanväggarne ore-

gelbunden omkrets, som är mindre än de öfre epidermiscellernas. I öfre ytans öfver-

hud finnas talrika, runda, med hvar sin kristallkonkretion fyllda kristallsäckar, som

omgifvas af en krans rosettformigt anordnade och i radiär riktning förlängda epider-

misceller.

Mesophyllet, som på ytsnitt är mycket småcelligt, tyckes på tvärsnitt af blad-

skifvan mellan nerverna utgöras af fem cell-lag, af hvilka det öfversta består af breda

låga, tafvelformiga och tätt hopstående celler, hvilka fullständigt bekläda insidan af

öfre epidermis. Den näst öfversta (andra), likasom den näst understa (fjärde) raden

består af höga, smala, ej sällan septerade, af mycket stora, runda eller linsformiga

intercellularrum åtskilda palissadceller, som likna de s. k. "Klammerzellen" i bladen

af Derris scandens (sid. 55) och af hvilka de i den andra raden äro ungefär dubbeJ

t

högre än cellerna i den fjärde. Mellan dessa båda rader tyckes ett lag (det tredje)

af låga, breda celler, som på tvärsnitt bilda en horisontal rad, skilja luftrummen i

den andra cellraden från dem i fjärde. Cellerna i den understa (femte) raden

äro, liksom cellerna i den första och den tredje, breda och låga, men åtskilda af

talrika mellanrum för de i undre epidermis talrika klyföppningarne.
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I själfva verket tyckes emellertid denna väfnad vid en närmare undersökning

endast utgöras af tvänne rader palissadlika celler, hvilkas öfre och undre ändar blif-

vit starkt utvidgade och plattade och sålunda förete bilden af låga, breda celler, som

på tvärsnitt bilda 3 horisontala rader. Den skenbart tredje och mellersta cellraden

bildas af de undre ändarne af den öfre och de öfre af den undre radens palissadcel-

ler på sådant sätt, att ändarne af de senare tränga upp emellan ändarne af de förra,

hvarigenom de komma att ligga i en på tvärsnittet horisontal rad. I följd häraf

kommer ett tvärsnitt genom bladskifvan att förete bilden af ett gallerverk, i hvilket

de smalare mellanstyckena af palissadcellerna utgöra de vertikala stängerna. Stun-

dom tyckas palissadcellernas vidgade ändar vara genom en tvärvägg skilda från den

öfriga delen af cellen. På ytsnitt äro cellernas genomskurna ändar runda eller af-

långa och ofta mer eller mindre kantiga, under det deras genomskurna smalare par-

tier hafva en mindre och ännu mer oregelbunden omkrets och ofta äro kransvis

grupperade kring luftrummen. Kristallkonkretioner förekomma äfven i mesophyllets

celler.

Kärlknippena äro till större delen inneslutna i nerver och bilda ett rikt ana-

stomoserande system. De ej af nerver omgifna strängarne äro genomgående och åt-

följas af hårdbast.

Till samma typ höra äfven följande, endast i förbigående undersökta växter:

Syzygium sp., blad små, tunna; öfre epidermis storcellig med tunn yttervägg;

mesophyll småcelligt; kärlknippen inbäddade.

Brownea Ariza Benth. (från Ceylon, Dr. Svedelius), småblad smala och

tunna; öfre epidermis med tunn yttervägg; kärlknippen inbäddade.

Doona zeylanica Thw. (från Ceylon, Dr. Svedelius), blad små, tunna och

kortskaftade ; öfre epidermis med tjock yttervägg och dess celler nästan palissadlika;

mesophyll småcelligt; kärlknippen genomgående.

Ficus religiösa L. (från Ceylon, Dr. Svedelius), blad ej mycket stora, tunna

och långskaftade; öfre epidermis med tjock yttervägg; mesophyll småcelligt och myc-
ket kompakt; kärlknippen nästan genomgående.

Scsevola Lobelia Murr. (från Ecuador, Baron Eggers, under benämningen S.

Plumieri Vahl), blad små, mycket tjocka, succulenta, afsmalnande till ett kort skaft

;

mesophyll storcelligt, dess inre del ombildad till vattenväfnad ; klyföppningar på
båda sidorna stora och talrika; kärlknippen inbäddade.

K. Sv. Vet. Aliail. Harull. Kand .39. N:o 2.
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IX. Mellanformer mellan dorsiventrala och dorsala blad.

Lafoensia Yandelliana Chain. & Schlecht.

(Taf. III, figg. 8—14. Taf. IV, figg. 1—3).

Blad mycket små, breda, kort skaftade, nästan upprättstående, tämligen tjocka.

Epidermis tämligen småcellig och tunnväggig, III, 8, utan klyföppningar på öfre

ytan, III, 9. Mellanväggarne på båda ytorna tämligen tjocka, raka, i synnerhet på

den öfre, hvars epidermisceller, sedda från ytan, äro mer regelbundet polygonala, III,

9, och mindre än på den undre ytan, III, 10. Liksom hos Lawsonia alba (s. 113)

äro hos denna växt somliga epidermisceller i båda ytorna förvandlade till slemceller och

större än de öfriga, så att de tränga ned emellan palissadcellerna, III, 11 och 12,

och fungera såsom vattenuppsamlande celler. Klyföppningar ej synnerligt talrika,

III, 10, med oval omkrets och utan biceller, liggande i jämnhöjd med epidermis.

Slutceller, III, 14, upprättstående, i tvärsnitt rundade, tjockväggiga, i synnerhet på

undre sidan, med tvärliggande hålighet och utan såväl ytter- som innanlister.

Mesophyllet. I samband med frånvaron af klyföppningar i öfre bladytan blifver

mesophyllets organisation i flera afseenden ganska afvikande från den hos Lawsonia

alba. Palissadparenchymet är i den öfre sidan mycket högre än i den undre och skar-

pare differentieradt från det underliggande mesophyllet, och dess celler äro utan mel-

lanrum slutna intill hvarandra, III, 11. Därjämte är den mellan öfre och undre

raden af palissadceller befintliga väfnaden mycket mera lakunös, III, 8, ehuru det

oaktadt väggarne mellan palissadcellerna ej äro vågiga utan raka, så att de små

mellanrummen mellan cellerna saknas. För öfrigt äro äfven cellerna i det inre meso-

phyllet upprättstående och tendera till en anordning i vertikala rader, hvarigenom

de erinra om palissadceller. Äfven bladen af denna växt utgöra en mellanform

mellan bilaterala och dorsala blad, ehuru de på samma gång närma sig de dorsi-

ventrala.

Den öfversta raden af mesophyllet består af fullt typiska, höga, smala, cylin-

driska och tätt hopstående celler, som utgöra ungefär Vs af mesophyllets höjd

och hvilkas höjd är omkring 10—12 gånger större än vidden. Sedda från ytan, III,

11, äro de runda och så små, att 3—4 sådana celler täckas af en epidermiscell. Det

närmast undre laget, III, 8, som är skarpt begränsadt mot det egentliga palissad-

parenchymet, kan äfven utgöras af mer eller mindre palissadformiga celler, som äro

betydligt lägre än cellerna i den öfversta raden, men kan äfven bestå af lägre och

vidare celler, som hafva större likhet med cellerna i de inre lagen. Sedda från ytan,

IV, 1, öfverensstämma också cellerna i detta lag mest med dem i de mellersta och

den näst understa raden, IV, 2, 3, i det de flesta af dem äro mer eller mindre ut-
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dragna i horisontal riktning och därvid ofta något bågformigt krökta. Denna form

på ytsnitt bibehålla cellerna till och med i det närmast till palissadväfnaden i undre

bladytan gränsande laget, III, 13. Cellerna i undre ytans palissadparenchym, III, 8,

äro vanligen mer än dubbelt lägre än i den öfre och i förhållande till sin höjd mycket

vidare än i denna, så att höjden knappt är mer än dubbelt större än bredden. På

ytsnitt, III, 12, hafva de en rund omkrets och äro skilda genom större eller mindre

luftrum. Kristallkonkretioner äro ej sällsynta i de inre cell-lagen, företrädesvis när-

mare den undre bladytan.

Kärlknippena äro inbäddade och på undre sidan försedda med hårdbast. Endast

de minsta sakna sådan beläggning; dessa befinna sig närmare den öfre bladytan och

äro endast genom 1—2 cellrader skilda från palissadparenchymet.

Hopea fagifolia Miq.

(Taf. XVII, figg. 2—15).

Blad medelstora, tunna, men fasta och läderartade.

Epidermis utan klyföppningar på öfre sidan, ganska småcellig ocli med ej syn-

nerligen tjock yttervägg på båda bladytorna, XVII, 2, 3. Öfre epidermisceller i tvär-

snitt mycket höga, nära 3 gånger högre och nästan dubbelt bredare än de undre,

kvadratiska eller mer höga än vida, sedda från ytan polygonala och med tjocka mellan-

väggar, XVII, 4. Undre epidermisceller i tvärsnitt rektangulära, sedda från ytan,

XVII, 10, märkbart mindre än de öfre, men likaledes försedda med tjocka mellan-

väggar. I undre bladytan framträda, insänkta i bladet, flercelliga glandier, XVII, 11.

Klyföppningar föga talrika, sedda från ytan, XVII, 10, ovala, omgifna af en krans

smala biceller. Slutcellerna mycket små, liggande i jämnhöjd med epidermis, XVII, 15,

men lägre än dess celler, försedda med korta, raka, framåtriktade ytterlister och en

svag antydan till innanlister, mycket tjockväggiga samt med liten, tvärställd hålighet.

Palissadparenchymet. Mesophyllet ganska småcelligt. I den tunnare delen af

bladskifvan, XVII, 3, i hvilken mesophyllet i sin helhet endast har 5 cellers höjd, är

detta mer eller mindre palissadlikt, ehuru cellerna i de båda öfversta raderna genom

större höjd och frånvaro af luftrum märkbart skilja sig från cellerna i de tre undre

och utgöra den egentliga palissadväfnaden. Men äfven cellerna i de undre lagen äro

anordnade i någorlunda regelbundna vertikala rader och tämligen höga, i hvilka hän-

seenden de komma palissadcellerna nära. I de tjockare partierna af bladskifvan, så-

som i närheten af de sekundära nerverna och närmare in emot bladets medelnerv,

har mesophyllet ända till 8 cellers höjd och cellerna i de 2—3 öfversta raderna skilja

sig från de öfriga genom sin mer palissadlika form, ehuru någon skarp gräns emellan

palissad- och svampparenchym ej häller därstädes förefinnes, XVII, 2. Då palissad-

väfnaden i den tjockare delen af bladet utgöres af tre cellrader, upptager den hälften,

men, om den består af tvänne, endast en tredjedel af hela mesophyllets höjd. I den

tunnare delen af bladet upptager palissadparenchymet däremot mer än hälften

af mesophyllets höjd. I den öfversta raden stå cellerna på ytsnitt, XVII, 5, mycket

tätt tillsammans, äro polygonala och mycket små, så att 4—5 sådana celler täckas af

en epidermiscell. I den undre, XVI, 6, eller, då palissadväfnaden består af tre rader,
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de båda undre raderna äro cellerna i tvärsnitt större, men likaledes polygonala och

tätt hopstående, med luftrum endast på enstaka ställen.

Svampparenchymet. I bladets tunnare partier, XVII, 3, likna cellerna i denna

väfnad dem i palissadparenchymet, i det de äro upprätt-stående, tämligen höga och

hafva benägenhet till anordning i vertikala rader, men skilja sig från palissadcellerna

därigenom, att de äro lägre, ej så regelbundet cylindriska och mer åtskilda af luft-

rum. I bladets tjockare partier har svampparenchymet en större mäktighet, XVII, 2,

och dess celler äro på tvärsnitt än runda än aflånga och sträckta i horisontal eller

snedt vertikal riktning än nästan palissadlika, hvarjämte de ej äro anordnade i regel-

bundna, vare sig horisontala eller vertikala rader. Sedda från ytan, XVII, 7, 8, äro

cellerna i de mellersta och den näst undre raden aflånga, ofta något krökta och

sakna utskott, hvarjämte luftrummen emellan dem äro ganska små. I det understa

laget, XVII, 9, äro cellerna, sedda från ytan, mindre och mera rundade samt tätare

förenade, så att knappast andra mellanrum än andhålorna förefinnas. I denna väfnad

äro kristallkonkretioner ej sällsynta. De förekomma i stora, runda celler och upp-

träda med en viss regelbundenhet i det subepidermoidala cell-laget, XVII, 13.

Kärlknippena. De största bland de ej i nerver inneslutna kärlknippena äro

genomgående, men alla de öfriga inbäddade i mesophyllet. Alla äro åtföljda af

hårdbast. De minsta ligga under andra radens palissadceller.

Sekretbehållare. 1 de större kärlknippena finnas de för Dipterocarpeerna karak-

teristiska hartsgångarne. Dessutom finnas äfven sekretförande, af ett brungult ämne
fyllda celler, som än åtfölja kärlknippena, XVII, 14, än uppträda isolerade i meso-

phyllet, XVII, 2. Stundom uppträda de i grupper omedelbart innanför epidermis i

bladets undre sida, XVII, 12.

Bladen af denna växt bilda en öfvergång mellan dorsiventrala blad med rund-

celligt svampparenchym och dorsala eller bilaterala blad.

Anacardium occideiitale L.

Blad tämligen stora och tjocka, läderartade, glatta och glänsande.

Epidermis tämligen småcellig och försedd med tjock yttervägg och tjocka, vägiga

samt porösa mellanväggar på båda bladytorna, utan klyföppningar på den öfre. Öfre

ytans öfverhudsceller i tvärsnitt ungefär lika höga som den undres, men något bredare,

på ytsnitt äfvenledes små, med rundadt kvadratisk, i följd af de vågiga mellanväggarne

något oregelbunden omkrets; de undre öfverhudscellerna, sedda från ytan, längre och

smalare samt med ännu mer oregelbunden omkrets. Klyföppningar ganska talrika,

stora och sedda från ytan mer utsträckta i bredd än i längd. Slutceller fyllda med
ett brunt innehåll, stående i jämnhöjd ined epidermis, i tvärsnitt rundade, tjock-

väggiga, med liten, tvärställd hålighet och korta framåtriktade, raka ytterlister, utan

innanlister.

Mesophyllet, som är tämligen storcelligt, tjockväggigt och rikt på kloroplaster,

har ungefär 7—8 cellers höjd och är anordnadt i på tvärsnitt genom bladet tämligen

regelbundet horisontala och vanligen äfven vertikala rader. De båda öfversta raderna,
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som närmast torde motsvara palissadväfnaden i typiskt dorsiventrala blad, upptaga

ungefär hälften af mesophyllets höjd. Men vanligen äro cellerna i den öfre och ej

sällan äfven i den undre raden en eller flera gånger septerade, i följd hvaraf den ur-

sprungliga anordningen i tvänne rader kan blifva mer eller mindre rubbad. Cellerna

i den öfre raden äro vanligen nära dubbelt högre än i den undre och i så fall blir

deras höjd ungefär 8— 10 gånger större än bredden, ehuru det, i synnerhet emellan

de gröfre kärlknippena, äfven kan förekomma, att cellerna i den undre raden äro lika

höga som cellerna i den öfre. De äro i dessa båda rader regelbundet cylindriska och

stå någon gång genom små utskott från mellanväggarne i sidoförbindelse med hvar-

andra. I tvärsnitt hafva de i bägge raderna en nästan rund eller polygonal omkrets

och äro tämligen vida, så att h varje öfre epidermiscell täcker endast 2—3 celler. De

båda närmast den undre epidermis liggande lagens celler äro likaledes palissadlika,

men utgöra endast V5— Vi, af hela mesophyllets höjd, emedan deras egen höjd på

tvärsnitt knappt är mer än dubbelt större än bredden. Sidoutskotten mellan dessa

celler äro äfven större och talrikare än i den öfre palissadväfnaden, i följd hvaraf

äfven luftrummen blifva talrikare och själfva cellerna i tvärsnitt runda. I de fyra

eller stundom endast trenne mellersta lagen hafva cellerna på tvärsnitt genom blad-

skifvan en mycket växlande form, i det de äro än mer eller mindre palissadlika än

aflånga, horisontalt sträckta och med i följd af från dem utgående utbuktningar ore-

gelbunden omkrets än rundade. På ytsnitt äro de sällan runda, utan vanligen af-

långa och åtskilda genom mindre luftrum.

Kärlknippena. De större bland dem äro genomgående, omgifvas af hårdbast

och hafva i vekbastet de för familjen karakteristiska hartsgångarne, hvarjämte deras

kärlgrupp ligger närmare den undre bladytan. De något mindre, men dessa i storlek

närmast kommande kärlknippena sträcka sig visserligen upp till öfre epidermis och

hafva hårdbast på sin öfre sida, men gränsa med sin undre sida till den assimila-

toriska väfnåden, hvarjämte deras kärlgrupp befinner sig på ungefär samma afstånd

från den öfre och den undre bladytan. De minsta gränsa intill undre raden af den

öfre palissadväfnaden, andra åter igen till inre raden af samma väfnad i den undre

bladytan.

Bauliinia elongata Korth.

Småblad tämligen stora, tunna, något läderartade.

Epidermis småcellig, med tunn, granulerad och något hvälfd yttervägg pä båda

bladytorna, utan klyföppningar på den öfre, hvars celler äro i tvärsnitt dubbelt högre

än den undres och, sedda från ytan, äfven märkbart större, tämligen regelbundet

polygonala. De undre epidermiscellerna på ytsnitt med buktiga mellanväggar. Klyf-

öppningar ej synnerligt talrika, sedda från ytan små, smala och aflånga, omgifna af

tvänne med springan parallela biceller, hvilkas från springan vända väggar äro buktade;

deras slutceller på tvärsnitt ovanligt små, runda och tämligen tjockväggiga, liggande

i undre kanten af bicellerna, som hvälfva sig öfver dem och äro utdragna i smala

utskott, liknande ett par ytterlister. Slutcellerna sakna lister och hafva en rundad

häligliet.
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Mesophyllet är ovanligt småcelligt, ej tydligt differentieradt i palissad- och svamp-

parenchym och har 4—5—6 cellers höjd. De två eller tre öfversta raderna, som re-

presentera det egentliga palissadparenchymet, bestå af smala, höga och tämligen tätt

hopstående celler och utgöra tillsammans
1

/ 2
— 2

/ä af hela mesophyllets höjd. Cellernas

höjd i den öfversta raden är vanligen 8—9 gånger större än bredden och deras om-

krets på ytsnitt ungefär 8— 10 gånger mindre än den af en öfre epidermiscell. På
ytsnitt äro cellerna runda och åtskilda af smärre mellanrum. Cellerna i den näst

undre eller i de båda näst undre raderna, när de äro palissadlika, äro lägre, vi-

dare och åtskilda af större mellanrum. Cellerna i de öfriga lagen äro på tvärsnitt

till formen mycket växlande, än något palissadlika, ehuru mycket lägre än de typiska

palissadcellerna, än rundade eller något kantiga eller ovala och stå så glest, att på
tunna mikrotomsnitt mellanrummen emellan de genomgående kärlknippena ofta fram-

träda såsom stora luftrum, i hvilka finnas enstaka celler eller isolerade enkla vertikala

cellrader, som sträcka sig från palissad väfnåden ända ned till undre epidermis. På
ytsnitt äro cellerna i dessa lag runda eller ovala och i senare fallet stundom i ena

ändan afsmalnande i en spets, som ansluter sig till någon annan cell. Mera sällan och

då endast i de minsta kärlknippeanastomoserna kunna de blifva något förlängda i

horisontal riktning. Någon bestämd anordning af cellerna förekommer näppeligen i

det närmast intill undre epidermis liggande laget, utan dessa äro strödda, ofta med
långa afstånd från hvarandra; i de öfriga röjer sig en viss benägenhet till krans-

formig gruppering af cellerna, ehuru denna ingalunda är strängt genomförd.

Kärlknippena. Det är onekligen ett anmärkningsvärdt förhållande, att öfver-

huden i båda bladytorna besitter en tunn yttervägg, oaktadt i synnerhet cellerna i

de undre mesophyll-lagen stå i ett så lösligt samband med hvarandra. Men de flesta

kärlknippena äro genomgående, åtföljas på såväl öfre som undre sidan af hårdbast

och bilda ett småmaskigt nätverk och äfven de dessa i storlek närmast kommande,

men ej genomgående kärlknippena sträcka sig ned till undre epidermis och äro på
undre sidan omgifna af hårdbast. De minsta kärlknippena, som äro reducerade till

ett fåtal tracheala element, ligga under det tredje mesophyIl-laget närmare den undre

bladytan.

Bauhiuia variegata L. öfverensstämmer i afseende på den tunnväggiga epidermis,

mesophyllets byggnad och anordningen af dess celler, klyföppningarnes beskaffenhet

samt kärlknippenas förhållanden ganska mycket med föregående, från hvilken den

skiljer sig däri, att öfre epidermis har mera vågiga mellanväggar samt ett fåtal klyf-

öppningar, att mesophyllet är mera regelbundet anordnadt i vertikala rader samt

palissadlikt och att det intercellulära systemet på samma gång är mindre utveckladt.

Anona niuricata L.

Blad medelstora, läderartade, tämligen tjocka, glatta och glänsande.

Epidermis storcellig, med tjock yttervägg och mycket tunna, äfven på tvärsnitt

tydligt undulerade mellanväggar, utan klyföppningar på öfre sidan; dess celler van-

ligen något lägre pä den undre. Sedda från ytan, äro cellerna på den öfre ytan
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bredare i förhållande till längden och så stora, att hvarje sådan cell kan täcka

10— 15 palissadceller, hvarjämte deras mellanväggar äro på båda bladytorna grundt,

men regelbundet undulerade och ytterväggen i utbuktningarne försedd med randporer.

Vid djupare inställning af mikroskopet blifva emellertid cellerna på båda sidorna

polygonala, så att unduleringen ej sträcker sig till de inre partierna af mellanväg-

garne. Klyföppningar tämligen glesa, sedda från ytan stora, aflånga och omgifna af

tvänne med springan parallela biceller. Slutceller i tvärsnitt aflånga, upprätta, nå-

got nedsänkta, ungefär af bicellernas höjd, inåt afsmalnande och utdragna i en spets,

försedda med mycket små, inåt och nedåt mot hvarandra krökta ytterlister.

Palissadparenchymet, småcelligt och tunnväggigt, utgör vanligen nära hälften af

mesophyllets höjd och består merändels af tvänne cellrader. Cellerna i den öfre ra-

den äro regelbundet cylindriska, smala och höga, så att deras höjd är ungefär 7— 10

gånger större än bredden. Sedda från ytan äro de runda och åtskilda af större eller

mindre mellanrum. Stora, tunnväggiga, på tvärsnitt genom bladet ovala sekretceller

uppträda i synnerhet i denna cellrad och sträcka sig ända ut till den öfre epidermis.

I tvärsnitt är deras omkrets ej så stor som ytan af en epidermiscell. Palissadcellerna

i den undre raden stå betydligt glesare, äro i allmänhet lägre och vidare samt stå

ej sällan på öfvergången till svampparenchymceller, äfven i det hänseendet, att de

ej sällan genom utbuktningar stå i förbindelse med hvarandra eller med underlig-

gande celler.

Svampparenchymet, som i förhållande till palissadväfnåden är tämligen storeelligt

och tjockväggigt, har endast 4—5 cellers höjd och företer en synnerligt egendomlig

byggnad. Skulle man endast döma af ytsnitt, borde det visserligen utan någon tve-

kan hänföras till den rundcelliga typen. Ty det ena eller båda de understa lagens

celler äro runda, ovala eller aflånga och än, i synnerhet i det understa laget, liggande

intill hvarandra, endast åtskilda genom smärre luftrum, än anordnade i kransar, som
omgifva stora luftrum, och detta stundom äfven i det understa laget, så att stora

ytor af insidan på «ndre epidermis ligga blottade intill luftrummen. I de mellersta

båda lagen, i hvilka de mindre kärlknippena befinna sig, äro cellerna vanligen äfven

kransvis anordnade kring luftrummen och ännu mer aflånga; endast den cell, som
befinner sig i hörnet emellan trenne intill hvarandra gränsande luftrum, har i följd

af trenne korta, breda utbuktningar, en nästan triangulär omkrets med något in-

svängda sidor. I det öfversta, intill palissadväfnaden gränsande laget äro cellerna

runda och tendera likaledes till en kransvis anordning, ehuru luftrummen vanligen

äro mindre. Väsentligen annorlunda ter sig denna väfnad på tvärsnitt genom blad-

skifvan. Vanligen bilda cellerna på sådana snitt ett oregelbundet nätverk med tämligen

små, ehuru till storlek mycket växlande öppningar, så att luftrummen hafva en ringa

höjd, äfven när deras utsträckning parallelt med ytan är ganska ansenlig. Cellernas

form är tillika mycket växlande; än äro de runda än sträckta i horisontal riktning,

men korta och breda, eller i en mer eller mindre vertikal riktning och sålunda palis-

sadlika. Sistnämnda form återfinnes i synnerhet ofta hos de närmast innanför undre

epidermis befintliga cellerna. Genom korta, breda utskott, som vanligen utgå från cel-

lernas öfre och undre sidor, men någon gång äfven äro horisontala, få cellerna van-
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ligen en mer e]ler mindre oregelbunden form. Luftrummen, af hvilka några sträcka

sig upp till palissadväfnaden, andra ned till undre epidermis, variera ansenligt till

storleken och bilda på bladets tvärsnitt ej en enkel rad, utan äro vanligen anordnade

i tvänne etager, hvilka genom smärre mellanrum i det dem åtskiljande horisontala

laget stå i förbindelse med hvarandra. I de understa lagen af denna väfnad upp-

träda runda sekretceller, dock sparsammare än i palissadparenchymet, och sträcka sig

äfvenledes ut till epidermis.

Bladen af denna växt torde rätteligen böra uppfattas såsom utgörande en mera

ovanlig mellanform mellan dorsiventrala och dorsala blad.

Kärlknippena. Med undantag af de minsta, som antingen alldeles sakna hård-

bast eller endast åtföljas af enstaka hårdbastceller, omgifvas kärlknippena mer eller

mindre fullständigt af sådan väfnad. De största, som äro genomgående, hafva en

fullständig hårdbastbeläggning, hvilket äfven är förhållandet med sådana större strän-

gar, som genom ett oförändradt mesophyll-lag äro skilda såväl från den öfre som

undre epidermis. De dessa i storlek närmast kommande kärlknippena täckas på

hvarje sida af ett knippe hårdbastceller. De minsta strängarne ligga omedelbart un-

der palissadväfnaden och deras tracheala element lägga sig intill såväl palissadcellerna

som svampparenchymets celler. Från de större kärlknippenas hårdbast utgå i svamp-

parenchymets mellersta, mest lakunösa lag sklereider, mot hvilka cellerna i dessa lag

stödja sig. I den kärlknippena närmast ömgifvande grundväfnådens celler uppträda

enkla kristaller, men kristallkonkretioner tyckas helt och hållet saknas i mesophyl-

let hos denna växt.
.

Artabotrys Blumei Hook. fil. & Thoms.

Blad tämligen små och tjocka, läderartade glänsande.

Epidermis storcellig och med tjock yttervägg och likaledes tämligen tjocka

mellanväggar, utan klyföppningar på öfre bladytan; dess celler på tvärsnitt unge-

fär lika stora, de öfre ej sällan delade genom en tangential vägg. Äfven sedda

från ytan äro cellerna på båda sidor ungefär lika stora och hafva undulerade mellan-

väggar samt randporer; men mellanväggarnes ojämnhet sträcker sig ej genom hela

deras höjd, utan de blifva inåt raka, så att båda sidornas epidermisceller äro, sedda

från insidan, polygonala. Klyföppningar glesa, smalt ovala, åtföljda af ett eller

tvänne par med springan parallela biceller, som jämte slutcellerna äro fyllda med

ett brunt innehåll och hafva bruna membraner. Slutceller upprättstående, i tvärsnitt

ovala, något insänkta och såväl på sin yttre som inre sida delvis omslutna af hvar

sin bicell, inåt afsmalnande i en smal spets och försedda med korta, uppåt riktade

ytterlister : deras hålighet oval, sträckt i själfva cellens längdriktning.

Mesophyllet, som är storcelligt och tjockväggigt, har vanligen 7, någon gång

8—9 cellers höjd, är mindre lakunöst och har i ännu högre grad karaktären af palis-

sadparenchym än mesophyllet hos den nyss beskrifna Anona muricata. Ej sällan

förekommer på tvärsnitt genom bladet en anordning af cellerna i mer och mindre

regelbundet vertikala rader ända från öfre epidermis ned till den undre, men vanli-
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gen rubbas denna anordning i anledning af den mer oregelbundna formen hos cellerna

i de mellersta lagen. De två eller stundom tre öfversta lagen utgöra det egentliga

palissadparenchymet och upptaga en tredjedel eller ända till mer än hälften af meso-

phyllets höjd. I det öfversta laget äro cellerna vanligen högre än i det näst undre,

regelbundet cylindriska, 4—6 gånger högre än breda och stå tätt tillsammans. På
ytsnitt hafva de en rundadt oval omkrets, som är mindre än ytan af en epidermiscell,

så att hvarje sådan cell täcker 4—6 palissadceller. I detta lag uppträda ganska

talrika, stora, ovala eller runda sekretceller, som nå ut till öfre epidermis, hvars cel-

ler vanligen öfver sekretcellerna äro delade genom tangentiala väggar, och som inåt

gränsa till palissadväfnådens undre rad. I sistnämnde rad äro cellerna lägre och i för-

hållande till höjden bredare, ehuru de, sedda från ytan, hafva en i allmänhet något

mindre omkrets, som äfvenledes är rund—oval. Mellanrummen äro i denna rad knap-

past större än i den öfre. Mera sällan förekomma sekretceller äfven i detta lag.

Då palissadväfnaden utgöres af trenne rader, äro cellerna i den tredje betydligt lägre

och vidare, så att deras höjd knappast är mer än dubbelt större än bredden. Slem-

celler, utmärkta genom en högre grad af tjockväggighet och ett mer homogent, af

hematoxylin intensn^t blåfärgadt innehåll, förekomma enstaka eller samlade i grupper

i alla dessa cellrader. Innanför den undre ytans epidermis finnes äfven en rad korta,

breda palissadceller, som till sina dimensioner närmast öfverensstämma med tredje

radens palissadceller i den öfre sidan. Äfven i detta lag uppträda, ehuru mera spar-

samt, stora runda sekretceller, som omedelbart beröra undre epidermis, i hvars celler

dock ingen delning egt rum. På ytsnitt äro cellerna i denna rad runda eller polygo-

nala och stå så tätt tillsammans, att några större mellanrum endast finnas öfver

klyföppningarne.

Hvad beträffar cellerna i de mellan nu beskrifna mesophyllrader befintliga la-

gen, hvilka torde närmast representera svampparenchymet i typiskt dorsiventrala

blad, så äro de i det innanför undre ytans palissadparenchym liggande laget på tvär-

snitt genom bladet sällan något palissadlika och i så fall ganska låga och breda,

utan vanligen runda eller något aflånga, sträckta i horisontal riktning, och sakna i

regeln utskott; sedda från ytan äro de runda och anordnade i kransar, som omsluta

rundade luftrum. Cellerna i de båda närmast öfre lagen, i hvilka de minsta kärl-

knippena hafva sin plats, äro på tvärsnitt någon gång palissadlika, i hvilket fall hela

mesophyllet blifver ett palissadparenchym, men vanligen runda eller något förlängda

i horisontal riktning och stå ej sällan genom utskott, som kunna utgå än från öfre

eller undre väggarne än från sidoväggarne, i förbindelse med hvarandra, i hvilket fall

cellerna, sedda från ytan, än äro runda, än i följd af utskotten hafva en oregelbun-

den omkrets, äro korta och breda, mer eller mindre krökta, omgifvande smärre luftrum.

Äfven i dessa lag finnas slemceller, hvilka äfven äro tjockväggiga och ofta försedda

med utskott.

Kärlknippena äro, med undantag af de allra minsta, som äro reducerade till

tracheala element och befinna sig under den fjärde mesophyllraden, uppifrån räknad,

åtföljda af hårdbast, som i form af en slida omgifver de flesta större kärlknippena,

men hos de något mindre består af tvänne mindre grupper, af hvilka den ena be-
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täcker den undre sidan af kärlknippet. De ännu mindre strängarne hafva endast en

fåtalig grupp af hårdbastceller på sin undre sida. Men de kärlknippena åtföljande

hårdbastcellerna växa hos denna växt ej såsom hos Anona muricata ut i mesophyl-

let, sannolikt af den orsaken, att mesophyllet ej är så lakunöst som hos nämnde
växt och därför ej har behof af det stöd, som sådana hårdbastceller förläna. Också

äro hos denna växt ej ens de största kärlknippena fullständigt genomgående. Äfven

de i de sekundära nerverna inneslutna strängarne äro skilda från öfre epidermis genom
en rad mycket låga palissadceller och från den undre genom tvänne rader runda,

tätt hopstående mesophyllceller. De dessa i storlek närmast kommande och likaledes

af hårdbast omgifna kärlknippena ligga under andra raden af palissadparenchymet

och äro skilda från undre epidermis genom tvänne cellrader, af hvilka den undre ut-

göres af väl utbildade palissadceller.

Eugenia caryophyllaea Wight.

Blad medelstora, tämligen tjocka, läderartade, glatta och glänsande.

Epidermis med i synnerhet på öfre sidan, som saknar klyföppningar, tjock yt-

tervägg, tämligen småcellig; dess celler på öfre sidan något högre och med på båda
sidorna i anledning af de något buktade mellanväggarne oregelbunden omkrets, som
är ganska liten. Cellerna i öfre epidermis, sedda från ytan, kortare och bredare än

i den undre. Mellan epidermis och de största kärlknippena förstärkes den förra i

bladets båda sidor af en eller i öfre sidan stundom af tvänne rader hypodermaceiler.

Klyföppningar ej synnerligen talrika, sedda från ytan mycket breda, rundadt ovala

och stora, merändels omgifna af ett växlande antal, vanligen trenne, smalare epider-

misceller. Slutceller i jämnhöjd med epidermis yttervägg, i snedt vertikal riktning

liggande utmed tillgränsande epidermiscell, som skjuter något in under slutcellen, i

tvärsnitt tjockväggiga, inåt afrundade, med starka, något krökta ytterlister och nästan

omärkliga innanlister samt smal, tvärställd hålighet.

Mesophyllet står äfven hos denna växt på öfvergången emellan det palissadlika

och det dorsiventrala, ehuru den del af detsamma, som närmast motsvarar svamp-

parenchymet, kommer närmare den båglika typen af sistnämnde väfnad än förhål-

landet varit med någon annan af de förut beskrifna, till samma kategori hörande

växterna. Hela mesophyllet har ungefär 9 cellers höjd och är med undantag af den

öfversta raden ganska storcelligt. Cellerna i denna rad, som utgör ungefär en femte-

del af hela mesophyllets höjd, äro tätt hopstående, små, höga, cylindriska och smala,

så att deras höjd är ungefär 8— 18 gånger större än bredden och 4—5 sådana celler

täckas af en öfre epidermiscell, hvarjämte de äro i tvärsnitt runda. En och annan
af cellerna är ombildad till en större, rundad kristallsäck, som innehåller en kristall-

konkretion. Dylika kristallsäckar återfinnas äfven i de öfriga mesophyll-lagen. Cel-

lerna i närmast undre rad äro på tvärsnitt ej sällan äfven palissadlika, ehuru vanligen

lägre och bredare, men kunna äfven vara rundadt fyrkantiga och nästan lika breda

som höga eller till och med runda; sedda från ytan hafva de en mycket större om-
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krets än cellerna i föregående lag och äro runda eller ovala samt mer åtskilda af

mellanrum. Äfven cellerna i det tredje laget, räknadt från öfre epidermis, äro

stundom något palissadlika, ehuru lägre än i andra raden, men öfverensstämma till

formen vanligen med de undre lagens celler, hvilka på tvärsnitt genom bladet äro

runda, ovala eller nästan rektangulära och i så fall än liggande än upprättstående

och utan några synnerligt märkbara utbnktningar. Sedda från ytan äro cellerna än

runda än aflånga och då ej sällan krökta, hvarvid de äfven stundom äro utdragna i

korta, breda utskott. Luftrummen mellan cellerna i dessa lag äro på ytsnitt ovan-

ligt små och på tvärsnitt ganska smala, men stundom så höga, att de kunna sträcka

sig genom 6 cell-lag, hvarvid cellerna komma att anordnas i vertikala rader. I det

understa, subepidermoidala laget stå cellerna tätt tillsammans, äro merändels mindre

än cellerna i öfriga lag och vanligen palissadlika, ehuru deras höjd ej är mycket större

än bredden; sedda från ytan äro de runda — ovala och hafva en större omkrets än

palissadcellerna i öfversta raden, hvarjämte de äro åtskilda genom mellanrum, som

dock äro små, med undantag af dem öfver klyföppningarne. De i mesophyllet före-

kommande sekretbehållarne äro i likhet med sekretcellerna hos Anona muricata och

Artabotrys Blumei förlagda till bladets öfre och undre sida, talrikast i den förra,

och nå ut till epidermis, hvars celler öfver dem och i synnerhet i öfre sidan ofta äro

tangentialt delade. Sekretbehållarne i öfre sidan äro störst och sträcka sig ej sällan

in till tvärsnittets midt. Jämte dessa inrättningar förekomma dessutom i mesophyl-

let, antingen mer enstaka mellan de öfriga cellerna eller bildande större och mindre

grupper, stora, tunnväggiga och till formen mycket växlande celler, som äro vatten-

klara och sakna kornigt innehåll. Talrikast förekomma sådana celler i tredje eller

fjärde cell-laget, räknadt från öfre epidermis, och äro därstädes på tvärsnitt höga,

nästan palissadlika, men ovanligt vida, samt i det andra cell-laget, från undre epi-

dermis räknadt, ehuru de därstädes äro mycket lägre. De tyckas stå i någon rela-

tion till sekretbehållarne, i hvilkas närhet de i synnerhet förekomma. På ytsnitt ser

man också, huruledes ifrågavarande celler i synnerhet kring sekretbehållarne i undre

bladsidan starkt förlängda i radial riktning utstråla från dem.

Kärlknippena ej fullständigt genomgående. Äfven de största, som omgifvas af

en fullständig hårdbastring, äro i öfre sidan genom ofta tvänne, i den undre genom

en rad hypodermaceller skilda från epidermis. De något mindre, men likaledes af en

hårdbastring omgifna kärlknippena äro mer närmade den öfre bladytan. De minsta

till några få tracheala element reducerade ligga under tredje mesophyll-laget, uppifrån

räknadt, och befinna sig på ungefär samma afstånd från öfre och undre ytan.

Celastras scaiulens Li

Bland det af Dr. Möller från botaniska trädgården i Buitenzorg hemförda

materialet befunno sig äfven några blad, som uppgåfvos tillhöra denna art. Såväl

bladens form som deras tjocklek och läderartade beskaffenhet ådagalägga med be-

stämdhet, att de ej härstamma från nämnde art och troligen ej heller från någon

annan Celastriné. Att döma af bladens form och sågning förefaller det sannolikare,
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att de leda sitt ursprung från någon Rhamné, möjligen någon art af si. Gouania.

Författaren har dock ansett sig ej böra helt och hållet utesluta denna växt, enär den

i sin mån kan bidraga till att gifva en föreställning om utbredningen inom tropikerna

af den anatomiska typ, till hvilken dessa blad höra.

Blad ej synnerligen stora, tämligen tjocka, läderartade, sågade, med breda, något run-

dade sågtänder och försedda med en mot den öfriga bladskifvan skarpt afsatt droppspets.

Epidermis med granulerad och i synnerhet på öfre sidan tjock yttervägg ; dess

celler på öfre ytan i tvärsnitt större och på ytsnitt mer regelbundet polygonala än

på den \mdre, hvars celler i följd af de buktade mellanväggarne hafva en mer oregel-

bunden omkrets. Öfver de gröfre nerverna uppträder under epidermis på den öfre

bladytan ett af stundom tvänne cellrader bestående hypoderma, hvars celler äro större

än öfverliggande epidermisceller, som därstädes äro mycket låga. Klyföppningar en-

dast på undre ytan och ej synnerligen talrika, mycket breda, nästan runda och om-

gifna af fyra biceller, som stå parvis på ömse sidor om springan och parallelt med
denna. Bicellerna täcka slutcellernas undre sida, så att dessa på ytsnitt genom öfver-

hudens insida fullständigt döljas af bicellerna. På ytsnitt, betraktade från utsidan,

framträda slutcellerna tydligast, i det de endast omgifvas af ett smalare parti af bi-

cellerna. De i tvärsnitt ungefär lika breda som höga, tjockväggiga slutcellerna ligga

i jämnhöjd med epidermis, täckas såväl på insidan som baksidan af bicellerna, hafva

en smal tvärställd hålighet och äro försedda med smala, spetsiga, rakt framåtriktade

ytterlister samt kortare, framåtriktade innanlister.

På ytsnitt genom den undre bladytan framträda några egendomliga bildningar

i form af trattlika fördjupningar, som möjligen äro föranledda af parasitiska orga-

nismer och kunde förtjäna en närmare undersökning på lefvande material.

Mesophyllet bildar hos denna växt en ännu mer utpräglad öfvergång till mot-

svarande väfnad i dorsiventrala blad med båglikt svampparenchym, är tämligen stor-

celligt och har på tvärsnitt ungefär 8 cellers höjd. De båda öfversta raderna utgöra

ett typiskt och storcelligt palissadparenchym, som stundom upptager ända till hälften

af mesophyllets höjd. Cellerna i den öfre raden äro ofta dubbelt högre än i den

undre och äfven i förhållande till den stora vidden ganska höga, så att deras höjd

är 7—8 gånger större än bredden. De hafva en tämligen regelbunden cylindrisk form

och stå medelst korta, breda, i tvärsnitt runda utbuktningar i förbindelse med hvar-

andra, hvarigenom de få en ganska oregelbunden omkrets, som sällan är mer än

dubbelt större än den af en epidermiscell. Äfven cellerna i den tredje raden (från

öfre epidermis räknad) antaga ofta formen af palissadceller, men äro i så fall alltid

lägre än cellerna i den andra. Cellerna i den närmast innanför den undre epidermis

liggande raden äro likaledes palissadlika, ehuru deras höjd knappt är dubbelt större

än bredden och deras omkrets nästan lika stor som omkretsen af en undre

epidermiscell. Sedda från ytan äro cellerna runda och stå så tätt tillsammans, att

större mellanrum endast finnas midt för klyföppningarne. Den likaledes tämligen

storcelliga, vanligen 5 celler höga väfnaden emellan det undre och det öfre, typiska

palissadparenchymet är föga lakunös, och dess celler äro på tvärsnitt till större delen an-

ordnade i vertikala rader samt mer eller mindre rundade eller något sträckta i hori-
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sontal eller vertikal riktning. Luftkamrarne i denna väfnad äro mestadels smala, men
höga, stundom afbrutna genom en horisontal cellrad. Betraktade från undre ytan förete

cellerna i dessa lag på ytsnitt en gradvis öfvergång från den runda till den båglika typen

och därefter i de öfversta lagen en återgång till den runda. Sålunda hafva cellerna i

det understa (1), till undre ytans palissadväfnad gränsande laget en aflång omkrets och

gruppera sig kransformigt kring de små, vanligen runda luftrummen; i det närmast

öfre (2) laget äro de nätlikt anordnade, korta, breda, något båglikt krökta, vanligen

slutande sig intill hvarandra med korta, breda utbuktningar, hvarjämte luftrummen

äro större, hafva en mer aflång form och omslutas af 4—6 celler; i därpå följande

lag (3) äro cellerna likaledes nätlikt anordnade, längre och smalare, mer bågformigt

krökta och luftrummen större, vanligen mer aflånga och omgifna af merändels 4 celler;

cellerna i därpå följande lag (4) öfverensstämma till form och anordning med dem i

tredje, medan cellerna i öfversta laget (5) äro runda och tendera till anordning i krans,

sålunda närmast öfverensstämmande med dem i första cell-laget.

Kärlknippena äro åtföljda af hårdbast, som i tvänne knippen betäcker deras öfre

och undre sida. De största äro i det närmaste genomgående; de minsta åtföljas äfven

af hårdbast och ligga i följd af palissadcellernas höjd närmare den undre bladytan än

under tredje mesophyll-laget, uppifrån räknadt, än endast genom tvänne cell-lag skilda

från undre epidermis. Egendomligt nog, tyckas hos denna växt några mycket små,

till ett fåtal tracheala element reducerade kärlknippen alldeles saknas.

Theophrasta sp.tf

De här i fråga varande bladen uppgifvas af insändaren tillhöra Ardisia humilis,

h vilken uppgift emellertid måste bero på en förväxling, ty på grund af frånvaron af

sekretgångar kunna de ej tillhöra någon till trib. Myrsinoideae hörande växt, hvaremot

förekomsten af subepidermoidala knippen af sklerenkym stämplar moderväxten till en

representant af trib. Theophrastoideae. I följd af konnektivets förlängning ofvan själfva

knappen i ett tunglikt bihang torde den tillhöra släktet Theophrasta, ehuru kronan

är hjulformig samt endast vid basen sambladig och de subepidermoidala sklerenkym-

knippena i bladen ej äro så mäktiga som de af Radlkofer (III, s. 238) upp-

gifvas vara hos detta släkte.

Blad tämligen små, mycket tjocka, nedåt afsmalnande, men med afrundad bas.

Epidermis med ganska tjock yttervägg på båda sidorna och ej synnerligt stor-

ceUig; dess celler i tvärsnitt rektangulära och sedda från ytan polygonala och ungefär

lika stora på båda sidorna. Klyföppningar äfven på öfre ytan, men där mera fåtaliga,

ehuru ej talrika äfven på den undre, omgifna af tvänne med springan parallela bi-

celler, sedda från ytan smala, aflånga. Slutceller små, på baksidan helt och hållet

täckta af bicellerna, som hvälfva sig öfver dem i synnerhet på utsidan, där de äro

försedda med hvar sin korta och tjocka, uppåt riktade ytterlist, och som äfven på
insidan hafva hvar sin korta innanlist. Dessa biceller begränsa en liten yttre andhåla.

Slutceller i tvärsnitt upprättstående, inåt afsmalnande, utan märkbara såväl ytter-

som innanlister, med i synnerhet öfre väggen mycket tjock och med tämligen liten,
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tvärställd hålighet. Mellan hvardera bicellen och slutcellen finnes i yttre andhålan

ett något tunnare väggstycke, bildande en ledgång.

Mesophyllet, som är storcelligt, tunnväggigt och mycket vattenrikt, men fattigt

på kloroplaster, består af merändels 8 horisontala cellrader och gör nästan intryck af

att vara en vattenväfnad, särskildt hvad angår de 4—5 öfversta raderna, hvilkas celler

äro palissadlika, men på samma gång mycket vida, så att deras höjd sällan är mer

än 4—2 gånger större än bredden. I den öfversta raden äro cellerna till omkretsen

knappt dubbelt mindre än de öfre epidermiscellerna och liksom palissadcellerna i de

öfriga raderna på ytsnitt runda eller aflånga och utan större mellanrum. Därigenom

att cellerna i de olika raderna skjuta in emellan hvarandra blifva själfva cell-

raderna ej skarpt begränsade mot hvarandra. På tvärsnitt genom bladskifvan

befinnas mellanväggarne mellan palissadcellerna i de två—tre undre raderna vara

mer eller mindre veckade. Möjligen beror vattencellernas förmåga att förlänga

sig och antaga palissadform på en dylik mellanväggarnes veckning, som genom cel-

lernas sträckning slutligen utjämnas. Cellerna i de trenne understa raderna, som en-

dast upptaga ungefär \U af hela mesophyllets höjd, äro pä tvärsnitt runda eller af-

långa, stundom något utbuktade på ena sidan, och tätt hopstående. Ej sällan äro

cellerna i den öfversta af dessa rader något sträckta i vertikal riktning och bilda så-

lunda en öfvergång till palissadcellerna. På ytsnitt äro cellerna i dessa rader lika-

ledes runda eller aflånga och stå ofta genom mycket korta, breda utbuktningar i

förbindelse med hvarandra, hvarjämte intercellularrummen äro större än i det palis-

sadlika mesophyllet, men likväl små. Hela mesophyllet är rikt på vanligen prisma-

tiska kristaller, hvilka någon gång parvis korsa hvarandra. Stundom ansätter sig till

ena ändan af en kristall en grupp af ända till sex andra kristaller af samma form,

hvilka utstråla i alla riktningar. Mellan epidermis och mesophyllet i bladets båda

sidor utbreder sig ett nät af tämligen tjockväggiga och stundom greniga sklereider,

hvilka ofta korsa hvarandra.

I bladkanterna finnas där och livar inskärningar, hvilka föranledts däraf, att så-

väl epidermis som mesophyllcellerna desorganiserats och bildat en brun massa, till

hvilken ett kärlknippe gränsar. Möjligen härleda de sig från liknande sekretions-

organ som dem v. Höhnel (a. st. s. 586) iakttagit i bladkanterna hos Ardisia

crenulata.

Kärlknippena äro inbäddade och täckas på båda sidorna af hvar sitt knippe af

härdbast. Till och med de minsta af dem, som befinna sig närmare den undre blad-

ytan och under den fjärde mesophyllraden, räknad från öfre epidermis, hafva på
hvar sin sida en grupp af 2—3 hårdbastceUer. De sklereider, som från mesophyllet

uttränga till epidermis, utgå från hårdbastet. Kärlknippena omgifvas af ett lag kri-

stallförande celler.

(iiiiariiuii Cumingii Eugl.

Småblad tämligen små och tunna, läderartade, glatta och glänsande.

Epidermis utan klyföppningar på öfre sidan, med tämligen tunn yttervägg på
båda bladytorna, storcellig på öfre, men småcellig på undre sidan. Dess celler på
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öfre sidan i tvärsnitt rektangulära eller kvadratiska, mer än dubbelt högre än de

undre, och sedda från ytan likforniigt polygonala. men mycket olikstora och med
tjocka, raka mellanväggar. Xågra af dessa celler äro förvandlade till slemceller, som
äro mycket större än de öfriga och tränga djupt ner i mesophyllet och endast med
ett litet väggparti höja sig upp i jämnhöjd med öfverhudens yttre yta. Kring detta

väggparti äro öfverhudscellerna rosettformigt anordnade och på samma gång förlängda

i radiens riktning. Öfver och på ömse sidor om de större kärlknippena förstärkes

öfre epidermis med ett af 1—2—3 cell-lag bestående hypoderma, hvars celler pa yt-

snitt äro mycket större än epidermiscellerna och hafva i följd af de svagt vägiga.

tjocka mellanväggame en oregelbunden omkrets. De undre epidermiscellerna. sedda

frän ytan. ganska regelbundet polygonala, men mindre än de öfre och liksom dessa

föl-sedda med tjocka mellanväggar. Klyföppningar sparsamma och i följd af slutcel-

lernas litenhet ganska svära att upptäcka äfven pa ytsnitt. teende sig som en smal

springa, begränsad pa hvardera sidan af en tjock rand, hvilka båda ränder äro ytter-

väggarne af de båda slutcellerna. Vanligen äro de klyföppningen närmast omgifvande

epidermiscellerna mer eller mindre regelbundet anordnade till en rosett kring den-

samma. Slutcellerna mycket sma. liggande i jämnhöjd med yttre ytan af epidermis.

men betydligt lägre än dess celler, i tvärsnitt triangulära med matvänd spets och de

själfva springan begränsande båda vägsarne raka. försedda med nästan omärkliga

ytterlister.

PalisBadparemehjpneL I viss man kunde bladen af denna växt betraktas såsom
en mellanform emellan dorsiventrala och isolaterala blad, nämligen den form af sådana

blad, som sakna klyföppningar pä öfre ytan och hvilka.s svampparenchym öfverensstäni-

mer med det i dorsiventrala blad (F. Areschoug II. pag. 12). Å andra sidan bilda de

äfven en öfvergång till de dorsala bladen, enär hela mesophyllet ej sällan visar benägen-

het att blifva nästan palissadlikt. Hela mesophyllet är tämligen smacelligt och dess cel-

ler utmärka sig genom ett mer eller mindre brnnaktigt innehall (ätminstone på sprit-

material). Palissadväfnåden i öfre sidan upptager ' 3 eller till och med öfver J

s af

mesophyllets höjd och består af en enkel rad ofta septerade. höga och smala, cy-

lindriska eller nedät afsmalnande celler, hvilkas höjd är ungefär 10 gånger större än
bredden. Under de stora epidermoidala slemcellerna äro de likväl mycket lägre. Pa
ömse sidor om de större kärlknippena, som på öfre sidan täckas af ett hypoderma.
böjer sig pä tvärsnitt denna väfnad bägformigt nedåt och lägger sig intill dessas

hårdbast och hypodermat. Pa ytsnitt befinnas palissadcellerna tätt hopstäende. åt-

minstone med sina öfversta ändar, polygonala eller nästan runda och hafva en sä

liten omkrets, att h varje epidermiscell kan täcka 5—12 sädana celler. Mellan de egent-

liga palissadcellerna förekomma tämligen allmänt andra celler, som hafva samma höjd,

men äro märkbart vidare, sakna kloroplaster och hafva ett vattenklart, finkornigt

nnehåll. Blexk (a. st. pag. 297) har uppfattat dessa celler som slemceller, ett an-

tagande, som förefaller mycket sannolikt.

8 namvppan nchymel är tämligen smacelligt och i allmänhet föga lakunöst. I när-

heten af de större kärlknippena, hvarest bladskifvan är tjockast, kan det. när den
understa, något palissadlika cellraden medräknas, hafva ända till 8 cellers höjd. under
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det i de tunnare delarne af bladskifvan, nämligen på längre afstånd från de gröfre

kärlknippena, antalet af celler, som angifver denna väfnads höjd på tvärsnittet, kan

sjunka ned ända till 5. I senare fallet äro cellerna på tvärsnitt dels mer eller mindre

palissadlika, och detta merändels såväl i det öfversta som i de båda understa, stund-

om äfven i de mellersta lagen, dels mer eller mindre isodiametriska, antingen runda

eller något kantiga, dels, och då endast i det mellersta laget, något sträckta i hori-

sontal riktning, någon gång till och med båglikt krökta, men på ytsnitt äro de flesta

cellerna runda eller kantiga, naturligtvis med undantag af de horisontalt förlängda

cellerna, och vanligen försedda med smärre utskott samt följaktligen åtskilda af endast

smärre luftrum. I de tjockare delarne af bladskifvan är den mellersta delen af svamp-

parenchymet lakunös, hvarvid luftrummen på tvärsnitt ofta äro förlängda i horisontal

riktning och ej sällan anordnade i tvänne etager, hvarjämte själfva de luftrummen

begränsande cellerna på tvärsnitt hafva en mycket oregelbunden form, äro sträckta i

horisontal riktning samt genom i olika riktningar utgående, ofta mycket smala, långt

utdragna utskott stående i förbindelse med hvarandra. Sedda från ytan äro dessa

celler långa, smala, ofta något krökta och något förgrenade, men bilda ej något regel-

bundet nätverk. Däremot öfverensstämma cellerna i de öfversta och understa lagen

såväl till form som anordning med motsvarande celler i den tunnare delen af blad-

skifvan. De palissadlika cellerna i understa raden hafva sällan mer än V 3
af de öfre

palissadcellernas höjd och äro merändels mer än dubbelt högre än breda samt på

ytsnitt runda eller aflånga, till omkretsen vanligen större än cellerna i närmast öfre

rad, men 2—3 gånger mindre än epidermiscellerna och utan några andra större inter-

cellularrum än andhålorna. Kristaller tyckas helt och hållet saknas i bladen.

Med afseende på mesophyllets nu beskrifna organisation kunna bladen af denna

växt betraktas såsom en mellanform mellan dorsiventrala och dorsala blad.

Kärlknippena äro till största delen genomgående och omgifna af hårdbast, som

emellertid på båda sidor förstärkes af mekanisk grundväfnad, som begränsar hård-

bastet såväl mot öfre som undre epidermis. De för familjen karakteristiska balsam-

gångarne i vekbastet finnas äfven hos denna växt. De minsta, till några få tracheala

element reducerade strängarne äro genom en cellrad skilda från palissadväfnaden. I

kärlknippenätet förekomma korta, af vattentracheider bestående grenar, hvilka om-

gifvas af stora runda celler, som tyckas vara slemceller.

Grewia sp.

Blad medelstora, tunna, men läderartade.

Epidermis storcellig, med t synnerhet på öfre ytan tämligen tjock yttervägg och

utan klyföppningar på samma yta, hvars celler äro betydligt högre än den undres. I

synnerhet i den öfre, mera sparsamt i den undre epidermis förekomma stora slem-

celler, hvilka inåt starkt vidga sig och afsmalna utåt. Sedda från ytan äro öfverhuds-

cellerna på båda sidorna polygonala och hafva ungefär lika stor omkrets; glandelhår

och de för Malvacégruppen karakteristiska stjärnhåren, de senare inskränkta till

nerverna, saknas icke på någondera sidan. Klyföppningar ganska talrika, till om-
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kretsen runda, utan biceller. Slutceller små, liggande i jämnhöjd med öfverhudens

yta och i snedt vertikal ställning utmed närmaste epidermiscell, som sträcker sig ned

under slutcellen, i tvärsnitt ungefär lika breda som höga, men inåt afsmalnande,

utan märkbara innanlister och med mycket små, nästan tandlika, upprätta ytterlister.

Palissadparenchymet. Med hänsyn till mesophyllets struktur kunna bladen af

denna växt betraktas såsom en mellanform emellan de dorsiventrala bladen med rund-

celligt svampparenchym och dorsala blad. De båda öfversta raderna utgöra det egent-

liga palissadparenchymet, hvars celler äro tätt hopstående och ganska små, men i för-

hållande till bredden höga, cylindriska. Tillsammans upptaga dessa båda cellrader på
tvärsnitt ungefär hälften af hela mesophyllets höjd. I den öfre raden kan cellernas

höjd vara ända till 12—15 gånger större än bredden, och hvarje epidermiscell täcker

vanligen på ytsnitt 9— 12 palissadceller, som äro i tvärsnitt polygonala. I den

undre raden äro cellerna ej fullt så tätt förenade, i synnerhet med sina undre ändar,

och deras höjd är endast 6—8 gånger större än bredden. På ytsnitt företer palissad-

väfnaden en ganska ovanlig anblick. Därigenom att de epidermoidala slemcellerna,

som i öfre epidermis äro mycket talrika, tränga djupt ned i palissadväfnaden, komma
cellerna i denna väfnad att bilda smalare eller bredare band emellan slemcellerna,

något erinrande om palissadväfnaden hos Rhizophora-arterna (Areschoug II, pag.

43, Taf. I, 7). Äfven i palissadväfnaden kunna slemceller eller möjligen slemkaverner

förekomma, hvilka så väl till höjd som omfång äro mycket större än palissadcellerna.

Svampparenchymet har ungefär 5 cellers höjd, och dess celler äro på tvärsnitt

vanligen anordnade i vertikala, genom större eller mindre luftrum åtskilda rader,

hvilka ansluta sig till palissadcellernas rader. Dess celler äro ofta förlängda i vertikal

riktning, men kunna äfven vara mer eller mindre isodiametriska ; i synnerhet cellerna

i den understa raden äro ofta palissadlika. Stundom äro de vertikala raderna förenade

genom en horisontal cellrad, så att luftkammaren blifver afdelad i tvänne mindre rum.

På tvärsnitt äro cellerna i denna väfnad mycket små och af ungefär samma storlek

med undantag af dem i den understa raden, när de äro palissadlika. I närheten af

de större kärlknippena äro svampparenchymets celler större, hafva i följd af en och

annan utbuktning en mer oregelbunden omkrets och äro ej regelbundet anordnade i

vertikala rader, hvarigenom äfven intercellularrummen blifva talrikare, men mindre.

På ytsnitt äro cellerna i den öfriga delen af svampparenchymet små, rundade eller

något aflånga, ofta något kantiga, och mellanrummen tämligen små. I såväl palissad-

som svampparenchymets celler finnas ej sällan små, men synnerligt vackra, i det inre

brunaktiga, starkt ljusbrytande kristallkonkretioner, men de celler, som innehålla så-

dana, afvika ej genom sin storlek från de öfriga.

Kärlknippena. Med undantag af de minsta, åtföljas dessa af hårdbast, som upp-

träder i livar sitt knippe på öfre och undre sidan. De största af de ej i nerver inne-

slutna kärlknippena äro genomgående, de dessa i storlek närmast kommande sträcka

sig visserligen ut till öfre epidermis, men gränsa med den undre sidan till svamp-

parenchymet. De större strängarne omgifvas af kristallförande celler, hvar och en af

dem fylld af en enkel kristall. De minsta af några få tracheala element bestående

kärlknippena gränsa med sin strängslida till palissadparenchymets undre rad.

K. Sv. Vet. Aka.l. Handl. Band 39. N:o 2. 18
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Hit höra vidare följande, endast flyktigt undersökta växter:

Pterospermum Blumeanum Korth., blad små, tunna; öfre epidermis med

tunn yttervägg; svampparenohym lakunöst, bestående af på ytsnitt runda, på tvär-

snitt vertikalt förlängda celler: kärlknippen genomgående.

Dryobalanops aromatica Gsertn., blad medelstora, tämligen tjocka; öfre

epidermis med tjock yttervägg, dess celler palissadlika, 3—4 gånger högre än breda;

svampparenohym mycket lakunöst, bestående af vanligen runda eller något palissad-

lika, i på tvärsnitt vertikala rader anordnade celler; kärlknippen genomgående.

Doona odorata 1
, blad tämligen små, tunna; öfre epidermis med tunn ytter-

vägg; svampparenohym nästan rundcelligt, med i på tvärsnitt vertikala rader anord-

nade celler; kärlknippen genomgående.

Doona javanica 1

, blad medelstora, tunna; öfre epidermis med tämligen tunn

yttervägg: svampparenchym rundcelligt och med cellerna på tvärsnitt anordnade i

vertikala rader; kärlknippen genomgående.

Doona macrophylla Thw. (från Ceylon, D:r Svedelius), blad mycket stora,

tjocka och kortskaftade ; öfre epidermis med tjock yttervägg, dess celler palissadlika;

svampparenchym rundcelligt ; kärlknippen nästan genomgående, men ej fullständigt

sträckande sig ned till undre epidermis.

Shorea brevipetiolaris Thw. (från Ceylon, D:r Svedelius), blad medelstora,

tämligen tjocka och kortskaftade ; öfre epidermis med tjock yttervägg, dess celler pa-

lissadlika; mesophyll småcelligt; svampparenchym nästan rundcelligt; kärlknippen

genomgående.

Humboldtia laurifolia Vahl. (från Ceylon, D:r Svedelius), småblad tämligen

stora, tunna; öfre epidermis med tunn yttervägg, småcellig; mesophyll likaledes små-

celligt
;
palissadparenchym enradigt ; svampparenchym rundcelligt, med i vertikala rader

ordnade celler; kärlknippen genomgående.

1 Saknas i Index. Kew.
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X. Ventrala blad.

Vernonia elseagiiifolia DC.

(Taf. XVIII, figg. 7—11. Taf. XIX, figg. 1—5.)

Blad små, tämligen tjocka och något köttiga.

Epidermis tämligen tunnväggig och storcellig i synnerhet på öfre ytan, som

saknar klyföppningar och hvars celler äro flera gånger högre än den undres, XVIII,

7, och sedda från ytan, XIX, 1, likaledes större och mera likformigt polygonala,

hvarjämte de hafva ganska tjocka mellanväggar. Deras ytterväggar sakna kutikular-

strimmor, men hafva en småknottrig yta. Undre ytans epidermisceller äro, sedda

från ytan, XVIII, 10, mycket olikformiga, polygonala, med tunnare mellanväggar

och med strimmig yttervägg, som är något tunnare än på den öfre sidan. Klyföpp-

ningar föga talrika, sedda från ytan, XVIII, 10, ovala; deras slutceller något insänkta,

i tvärsnitt, XVIII, 11, nästan triangulära, med plattad innervägg, små, tjockväggiga,

med något tvärställd hålighet och tjocka, något krökta ytterlister samt korta, nedåt-

riktade innanlister.

Hela undre bladytan är fullständigt täckt af tvåarmade trichom, hvilkas fot

består af tvänne små, öfver hvarandra ställda, tjockväggiga celler, som sitta i jämn-

höjd med de öfriga epidermiscellerna och tillsammans hafva samma höjd som en så-

dan cell. Från foten höjer sig öfver epidermis yta en upprätt cell af ungefär samma
höjd som en epidermiscell och uppbär det encelliga, i båda ändar tillspetsade, hori-

sontala trichomet. I den öfre ytan finnas återigen några egendomliga trichomatiska

bildningar, som måhända fungera som hydathoder. När man nämligen betraktar öfre

epidermis på ytsnitt, finner man där och hvar grupper af epidermisceller, som till

ett antal af 5—8 äro rosettformigt anordnade kring ett rundadt, mörkt parti. På

tvärsnitt genom bladskifvan befinnas dessa celler sträcka sig djupt ned i mesophyl-

let och omsluta en cylindrisk, tunnväggig cell, som sträcker sig upp till ytan och

där betäckes af en tjockare yttervägg, som tyckes vara kontinuerlig med öfverhudens

yttervägg. Denna cell stödjer sig inåt mot en i längdsnitt rektangulär, af en tjock, la-

mellös membran omgifven samt af ett grumligt innehåll fylld cell, som i sin ordning

hvilar på en liten, triangulär och tämligen tjockväggig cell, hvars ena spets gränsar

intill spetsen af en liten, likaledes triangulär bottencell. Om däremot denna bildning

genomskäres närmare midten, så befinnas de inre cellerna vara inneslutna i en kavi-

tet, som utmynnar genom en öppning i epidermis och som tränger djupt in i meso-

phyllet, hvarför man äfven på tvärsnitt genom bladskifvan närmare dennas öfre yta

finner komplex af stora vattenklara celler, som bilda den kaviteten begränsande

väggen.
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Mesophyllet nästan likformigt, storcell igt och tunnväggigt, mycket vattenrikt

och fattigt på kloroplaster, af 6—8 cellers höjd och med cellerna ganska regelbun-

det aftagande i storlek mot bladets undre yta. Cellerna i det öfversta laget, XVIII,

7, mycket vida och låga, till omkretsen vanligen något större än de öfre epidermiscel-

lerna, ofta lika breda som höga, sällan dubbelt högre, men af olika vidd på olika höjd,

sedda i genomskärning, XVIII, 8, runda eller något aflånga och åtskilda af små,

trekantiga intercellularrum. I det närmast undre laget äro cellerna lägre och äfven

mindre vida, XVIII, 7, i tvärsnitt, XVIII, 9, mer aflånga samt åtskilda af

större luftrum. Dessa båda lag motsvara hos denna växt palissadparenchymet i dor-

siventrala blad. Cellerna i de mellersta lagen äro på tvärsnittet, XVIII, 7, i följd

af de stora luftrummen ej anordnade i vare sig horisontala eller vertikala rader och

hafva, sedda från ytan, en ganska oregelbunden skiflik form, XIX, 5, samt en stor

omkrets. I det tredje laget, från undre epidermis räknadt, äro de likaledes skif-

lika cellerna kortare, bredare och försedda med färre samt kortare utbuktningar,

XIX, 4, i följd hvaraf luftrummen äfven blifva mindre. I ännu högre grad är allt

detta förhållandet med cellerna i det näst understa laget, XIX, 3. I det understa,

XIX, 2, äro på ytsnitt cellerna öfvervägande runda eller aflånga och utbuktningar säll-

syntare, i följd hvaraf luftrummen äfven blifva färre och mindre. I alla mesophyll-

cellerna finnas smärre kristallkonkretioner, hvilka emellertid ej utöfva något infly-

tande på cellernas form eller funktion.

Kärlknippena. De kortskaftade, tämligen tjocka, små bladen hafva ej behof af

några särskilda skyddsmedel mot yttre mekaniska ingrepp. Oaktadt sålunda epidermis

är jämförelsevis tunnväggig och storcellig, likasom mesophyllet, hvars undre lag äro

mycket lakunösa och dessutom bestå af celler med stor ytutbredning, äro kärlknip-

pena inbäddade. De större af dessa hafva hårdbastbeläggning på såväl öfre som

undre sidan. De minsta ligga under andra raden af mesophyllet i öfre sidan.

Fagraea obovata Wall.

(.Taf. XIX, figg. 6—12, Taf. XX, fig. 1-9, Taf. XXI, fig. 1.)

Blad medelstora (endast närmast under blomställningen sittande blad hafva

stått författaren till buds), tjocka, saftiga.

Epidermis storcellig och med tämligen tjock yttervägg på båda sidorna, XX,
1, utan klyföppningar på den öfre; samtliga dess celler innehållande en mindre kri-

stallkonkretion. Sedda från ytan, XIX, 6, äro de öfre epidermiscellerna polygonala

med tämligen tjocka mellanväggar och större samt mera likformiga än de undre,

hvilka likaledes hafva tämligen tjocka, raka mellanväggar, XX, 3. Under öfre epi-

dermis finnes ett hypoderma, XX, 1, af ett eller någon gång förmodligen genom

tangential delning uppkomna två—tre lag, hvars celler i synnerhet i förra fallet i

tvärsnitt äro såväl till höjd som bredd betydligt större än de öfre epidermiscellerna

och äfvenledes hafva en mycket större yta än dessa, XIX, 7. Klyföppningar, XX,
3, ej talrika, stora med oval omkrets, omgifna af en krets biceller af växlande antal.
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Slutceller, XX, 4, liggande i jämnhöjd med epidermis, i tvärsnitt nästan runda, för-

sedda med tjocka, inåtriktade ytterlister och mycket små innanlister; deras hålighet

stor, rundad. Slutcellernas, liksom de dem närmast omgifvande epidermiscellernas

ytterväggar småknottriga.

På båda bladytorna förekomma små, bleka, ljusgröna eller gulaktiga upphöjningar,

som på båda sidorna motsvara hvarandra, så att midt öfver en sådan upphöjning

på undre ytan finnes en motsvarande upphöjning på den öfre. I synnerhet på den

undre bladytan finnes ungefär på midten af sådana upphöjningar en kraterformig

fördjupning, i hvilken utmynnar en kanal, XX, 7, hvars mynning begränsas af radi-

alt kring densamma anordnade, långsträckta celler, omkring hvilka öfverhuden, som
betäcker upphöjningen, är mera småcellig och saknar merändels klyföppningar, XX,
8. I tvärsnitt, XX, 5, grenar sig denna kanal i trenne armar, nämligen en kortare,

som sträcker sig rakt inåt och tvänne längre, med ytan parallela, i motsatt riktning

sig sträckande armar. Innanför utmynningskanalen finnes en liten hålighet, XX, 5,

som på Taf. XX, 9, i förstorad skala återgifves. Hela denna apparat omgifves af ett

mycket småcelligt parti, XX, 5, b, b, XX, 9, b, hvars celler tillika äro tunnväggiga,

tätt hopstående och fyllda med ett grumligt innehåll samt därjämte innehållande en

stor kristallkonkretion. Kanalen jämte dess hålighet beklädas af ett lag palissadlika

celler, XX, 7, 9, hvilkas yttervägg ej är kutikulariserad. Det småcelliga partiet

står i nära förbindelse med kärlknippeförgreningar, XX, 5, a, a. Några, i synnerhet

mindre, sådana organ, utmynna i bladets öfre yta, i hvilket fall motsvarande upp-

höjning på undre sidan tyckes sakna utmynningskanal, så att det förefaller sannolikt,

att upphöjningen på den ena ytan föranleder uppkomsten af en motsvarande upp-

höjning på den andra, dock utan afloppskanal.

Så vidt författaren kunnat finna, är Burck (a. st. pag. 95) den förste, som

omtalat ifrågavarande bildningar, hvilka enligt denne författare afsöndra socker, för

att tjäna såsom lockmedel för myror. Zimmermann (a. st. pag. 1) har sedan beskrifvit

dessa organs uppkomst och byggnad samt konstaterat deras natur af nektarier, utan

att ingå i någon förklaring öfver sockerafsöndringens betydelse i växtens ekonomi.

Han förnekar deras förbindelse med kärlknippena och hans beskrifning på deras bygg-

nad är ganska ofullständig.

Utan att vilja bestrida det faktum, att det afsöndrade sockret lockar till be-

sök af myror eller att dessa kunna vara till nytta för växten själf, förefaller det

dock författaren, som om denna fördel snarare vore af så att säga sekundär natur

och att dessa organ skulle hafva en mera primär och hufvudsaklig uppgift. När man
besinnar, att mesophyllet är mycket vattenrikt och att klyföppningarne äro föga tal-

rika och den stomatära vattenafdunstningen följaktligen ej synnerligen betydlig, lig-

ger den förmodan nära till hands, att denna växt har äfven andra utvägar för att

befria sig från öfverflödigt vatten och att ifrågavarande bildningar skulle tjänstgöra

som hydathoder. Enär vattnet i sockerlösningen vid luftens fria tillträde efter hand

afdunstar, blir denna lösning snart mera koncentrerad och kommer sålunda att ut-

öfva en starkare osmotisk verkan på den afsöndrande väfnaden. De sannolikt såsom

hydathoder fungerande organen hos denna växt hafva stor likhet med dem hos
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Laguncularia racemosa Gsertn. (F. Areschoug II, pag. 75), dock med den skillna-

den, att i kaviteterna hos denna växt finnes en glandellik kropp. Äfven hos flera

andra växter med liknande bladbyggnad hafva inrättningar iakttagits, som möjligen

fungera som hydathoder.

Mesophyllet storcelligt och vattenrikt, men fattigt på kloroplaster, i det närmaste

likformigt och af ungefär 15 cellers höjd, XX, 1. Cellerna i de båda öfversta ra-

derna stå vanligen tätare tillsammans och äro något högre än cellerna i de undre,

ehuru deras höjd föga öfverstiger bredden. Sedda från ytan, XIX, 8, 9, hafva

cellerna i dessa båda rader en rundadt aflång eller nästan trubbkantig omkrets, som
vanligen är något större än ytan af en öfre epidermiscell. De äro dessutom åtskilda

genom större eller mindre luftrum. På tvärsnitt genom bladskifvan, XX, 1, äro

cellerna i dessa rader, som motsvara palissadparenchymet i dorsiventrala blad, större

än de öfriga mesophyllcellerna, som återigen hafva större ytutbredning. De senare äro

i följd af de stora luftrummen ej regelbundet anordnade i rader, på tvärsnitt runda

eller aflånga och hafva karaktären af svampparenchymceller af den båglika typen.

Sedda från ytan äro cellerna i det öfversta, närmast under de båda öfversta, nyss

beskrifna raderna befintliga laget, XIX, 10, korta, breda samt något krökta, för-

sedda med korta, breda utbuktningar, i följd hvaraf luftrummen äro jämförelsevis

små. I alla de undre lagen ända ned till det näst understa äro cellerna på ytsnitt

båglika, längre, smalare och försedda med längre utskott, så att luftrummen blifva

större, XIX, 11. I den näst understa raden, XX, 2, äro visserligen luftrummen

ännu ganska stora och begränsas i så fall af ett större antal celler, men dessa äro

kortare och bredare, hvilket ännu mera är förhållandet med cellerna i understa raden

XIX, 12. I synnerhet de kärlknippena närmast omgifvande mesophyllcellerna äro

fyllda med små, nålhka kristaller.

Kärlknippena sakna hårdbast och äro inbäddade, till och med medelnervens

kärlknippe. De minsta ligga under tredje mesophyllraden. Såsom stöd för det myc-

ket lakunösa mesophyllet tjäna de stora, tjockväggiga, starkt förgrenade sklereider,

XIX, 10, XX, 1, XXI, 1, som i alla riktningar genomkorsa hela denna väfnad och

ej stå i förbindelse med kärlknippena.

Groiiiothalamus costnlatus Miq.

(Taf. XXI, figg. 2—10, Taf. XXII, fig. 1.)

Blad ganska stora, men ej synnerligen tjocka, läderartade.

Epidermis med tjock yttervägg och tämligen tjocka, vågiga mellanväggar, XXI,
3, XXII, 1, på båda ytorna, storcellig i synnerhet på den öfre, XXI, 2, som saknar

klyföppningar. De öfre epidermiscellerna i tvärsnitt betydligt högre än de undre, XXI, 2,

men sedda från ytan, XXI, 3, af ungefär samma storlek som dessa, XXII, 1. Rand-
porer i mellanväggarnes bukter på båda bladytorna. Klyföppningar sparsamma, om-
gifna af tvänne, med springan parallela biceller, något insänkta; deras slutceller,

XXI, 10, mycket höga, betydligt högre än epidermiscellerna, och sålunda skjutande
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långt nedanom dessas insida, hvarjämte bicellerna äfvenledes äro inåt förlängda lika

mycket som slntcellerna. Dessa senare hafva i tvärsnitt en mycket aflång form och

en nästan fyrkantig hålighet, äro mycket tjockväggiga samt försedda med tvänne

tjocka, nästan raka och framåtriktade ytterlister, XXI, 10, a, och tvänne mycket
små, likaledes framåtriktade innanlister, fig. 10, b.

På undre bladytan finnas spetsiga, af en rad tjockväggiga och med ett brunt

innehåll fyllda trichom, hvilka vid basen omgifvas af en rosett mindre epidermis-

celler, från hvilkas ytterväggar tjocka kutikularstrimmor i alla riktningar utstråla.

Innanväggen af trichomets nedersta cell ligger i jämnhöjd med innanväggen af epider-

mis och dess sidoväggar sluta sig omedelbart intill mellanväggarne af de omgifvande

epidermiscellerna, men själfva cellen höjer sig högt upp öfver ytan af epidermis.

Vbsque (II, pag. 41, figg. 43, 44) beskrifver och afbildar liknande hår hos ett par

andra Anonacéer och anser dem vara karakteristiska för denna familj. Äfven på
öfre bladytan finnas, i synnerhet öfver kärlknippena, trichomlika bildningar, som öf-

verensstämma med dessa i det hänseende, att de vid basen omgifvas af en rosett

små, på ytterväggen med radierande kutikularstrimmor försedda celler, men skilja

sig från dem därigenom, att de utgå från små fördjupningar i epidermis och föga

höja sig upp öfver dennas yta och bestå af endast en cell, som upptill är mycket
tjockväggig, afrundad eller något plattad och som är fylld med ett grumligt innehåll.

Från ytan betraktad, har denna bildning i spetsen en rund öppning.. Att ifråga-

varande bildningar äro af trichomatisk natur, torde vara otvifvelaktigt, antingen de

nu redan från början haft samma form, som på de fullt utvecklade, äldre bladen,

eller de ursprungligen haft samma byggnad som trichomen på undersidan, och deras

öfre del slutligen torkat och försvunnit. I förra fallet synes det ganska antagligt,

att de fungera som hydathoder, men äfven i senare kan det vara möjligt, att den

undre persisterande delen öfvertagit en sådan funktion, enär den ej bär prägeln af

en i utdöende stadd bildning. Först en noggrann undersökning af växten i lefvande

tillstånd kan gifva säker upplysning i denna fråga.

Mesophyllet nästan likformigt, tämligen storcelligt, ungefär 7—8 celler högt,

XXI, 2. Cellerna i de båda öfversta lagen äro, i synnerhet i det öfversta, regel-

bundet anordnade i horisontala rader och stå tämligen tätt tillsammans. I den öf-

versta äro cellerna mer sträckta i en mot bladytan vertikal riktning och hafva un-

dulerade mellanväggar, men deras höjd är sällan märkbart större än bredden. På
ytsnitt, XXI, 4, äro de polygonala, men i förhållande till cellerna i öfre epidermis

ej större, än att hvarje epidermiscell kan täcka 5—6 sådana celler. I det näst un-

dre laget äro cellerna ofta mer sträckta i horisontal riktning och äfven på ytsnitt,

XXI, 5, mera aflånga, ofta något krökta, till och med försedda med mindre utbukt-

ningar. Dessa båda cellrader torde kunna sägas motsvara palissadväfnåden i dorsi-

ventrala blad. Hela den öfriga, undre delen af mesophyllet är en mycket lakunös

väfnad, hvars luftkamrar kunna sträcka sig till och med från det öfversta, subepi-

dermoidala cell-laget ända ned till undre epidermis, hvars inre yta på långa sträckor

kan gränsa intill luftkamrar. I följd häraf komma på tvärsnitt genom bladskifvan

cellerna att blifva anordnade i vertikala rader. När någon gång på tvärsnitt en mera
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kompakt cellmassa förefinnes, beror detta därpå, att någon tvänne luftkamrar åtskil-

jande vägg blifvit vid skärningen af preparatet träffad på det sätt, att väggen i sin

helhet blottats eller ock att något kärlknippe, som alltid omgifves af en mera kom-
pakt cellmassa, befunnit sig i närheten. På tvärsnitt af bladet hafva de tvärt genom-
skurna cellerna en rundad eller aflång form, och någon märkbar skillnad i storlek

mellan cellerna i de öfre och de undre lagen saknas. Sedda från ytan visa sig cel-

lerna vara bågformiga och nätlikt anordnade redan i det tredje laget, räknadt från

öfre epidermis, XXI, 6. Samma form bibehålla cellerna på ytsnitt i alla de undre

lagen, XXI, 7 (ett af de mellersta), XXI, 8 (det näst understa) och XXI, 9 (det

understa laget).

Kärlknippena. Inga af de ej i nerver inneslutna kärlknippena äro genom-
gående, ehuru de största bland dem endast genom ett lag mesophyllceller äro skilda

från såväl öfre som undre epidermis. Men alla hafva på såväl öfre som undre sidan

en beläggning af hårdbast, som på den undre är mäktigare. Från de mindre kärl-

knippena utgå ofta isolerade hårdbastceller i mesophyllet, XXI, 7, a, men sträcka sig

ej synnerligen långt ut i denna väfnad. Till och med de minsta kärlknippena, som
befinna sig omedelbart under andra mesophyllraden i öfre bladytan och äro reducerade

till ett par tracheala element, beledsagas af en eller annan hårdbastcell, XXI, 7.

Sekretbehållare. De för Anonacéerna karakteristiska oljecellerna finnas äfven hos

denna växt och äro förlagda dels till öfre sidan i andra laget, XXI, 7, dels till näst

understa laget i den undre, XXI, 8.

Hydnophytum formicaruin Jack.

(Taf. VI, figg. 8—9, Taf. VII. 1— 12. Taf. VIII. 1—2.)

Blad medelstora, tjocka.

Epidermis på öfre ytan utan klyföppningar, bestående af 2—3 lag, hvilkas celler,

VI, 8, merändels äro anordnade i radiala rader och sålunda sannolikt uppkomna
genom tangential delning i en initialrad. Cellerna i hvarje rad tillväxa i storlek ut-

ifrån inåt, så att den innersta cellen är störst och ej sällan mer eller mindre palissadlik.

Cellerna i det öfversta laget eller de egentliga epidermiscellerna försedda med tjock,

något småknottrig yttervägg, i tvärsnitt låga, rektangulära, VI, 8, på ytsnitt polygo-

nala och försedda med tämligen tjocka mellanväggar, VII, 1. Cellerna i det ena eller

de båda öfriga epidermoidala lagen likaledes tämligen tjockväggiga, på tvärsnitt till

formen mycket växlande, VI, 8 ; då endast ett lag finnes, är hvarje dess cell lika hög

som motsvarande celler i båda lagen tillsammans. På ytsnitt (VII, 2, det öfre, VII, 3,

det undre laget) äro cellerna i båda lagen polygonala. Äfven i den undre bladytan

är öfverhuden ej enkel utan vanligen bestående af tvänne lag. Det yttre eller den

egentliga epidermis, VI, 8, öfverensstämmer med det på öfre ytan och har en tjock

yttervägg. Sedda från ytan, VIII, 1, äro dess celler i allmänhet något längre och

smalare än på bladets öfre sida. På ytsnitt, VII, 12, öfverensstämma hypoderma-

cellerna i undre sidan nära med dem i den öfre. Klyföppningar, VIII, 1, tämligen

glesa, med rundad omkrets, omgifna af tvänne smala biceller, som äro parallela med
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springan. Shitcellerna, VIII, 2, liggande i jämnhöjd med epidermis, i tvärsnitt rundade,

tämligen tjockväggiga, med rundad hålighet och stora inböjda ytterlister, utan in-

nanlister. De båda bicellerna, som starkt afsmalna utåt, sträcka sig ned under

slutcellerna.

Mesophyllet har ungefär 16 cellers höjd och är till största delen mycket stor-

celligt, i synnerhet hvad beträffar de mellersta lagen, såsom fig. VI, 8 utvisar, hvilken

figur dock, liksom alla de öfriga, som afse denna växt, är afbildad i lägre förstoring

än annars är vanligt (nämligen med användning af Oc. 1, Obj. 5 i stället för den an-

nars vanligen använda, Oc. 1, Obj. 6, Leitz). Dess celler äro på tvärsnitt genom

bladskifvan tämligen regelbundet anordnade i horisontala rader och något så när lik-

formiga. Endast i den öfversta, för ljuset mest utsatta raden äro cellerna, dock ej

öfverallt, något så när palissadlika, stundom omkring dubbelt högre än breda samt

tätare hopstående. På ytsnitt, VII, 4, äro de runda — ovala, åtskilda genom små

mellanrum, deras omkrets varande merändels 2—3 gånger mindre än ytan af en epi-

dermiscell på bladets ofvansida. Genom smärre utbuktningar kunna de stå i förbin-

delse med hvarandra. Denna cellrad utgör endast 1
la—Vio af mesophyllets höjd.

Emellertid äro cellerna äfven i denna rad ej sällan mycket bredare och öfverens-

stämma i så fall till formen närmast med de underliggande cellerna, så att hela meso-

phyllet kan betraktas såsom ett svampparenchym af den skiflika typen. I likhet

med hvad vanligen plägar vara fallet med svampparenchymet, när detta är mycket

mäktigt, äro äfven i bladen af denna växt cellerna i den öfversta och understa raden

liksom luftrummen mellan dem, minst och störst i de mellersta raderna, VI, 8. Hos
ifrågavarande växt är det vanligen de tre—fyra öfversta och de tre understa raderna,

som äro mest amåcelliga, under det de 9— 10 mellersta äro storcelliga. På tvärsnitt

äro cellerna i de 3—4 öfre raderna ej sällan, ehuru företrädesvis i den öfversta,

sträckta i vertikal riktning och luftrummen i dessa lag ganska små, VI, 8. I de

storcelliga, mellersta raderna äro cellerna i tvärsnitt runda, men på tvärsnitt genom
bladskifvan framträda ej alla cellerna genomskurna, utan de flesta äro sträckta i hori-

sontal riktning och mer eller mindre krökta, VI, 8, samt stundom försedda med ut-

skott från öfre eller undre sidan. Luftrummen i dessa lag äro mycket större än i

de öfre och sträcka sig vanligen genom flera lag, dock så att flera sådana luftkamrar

ligga på olika höjd och ofta öfver hvarandra. I de understa, småcelliga lagen hafva

cellerna på tvärsnitt samma form och endast smärre luftrum förefinnas emellan- dessa.

På ytsnitt äro cellerna i det näst öfversta (2:dra) mesophy11 -laget, VII, 5, tämligen

tätt förenade, oregelbundet rundade, ofta något krökta och ej sällan utdragna i kortare

utskott, i det tredje, VII, 6, blifver cellernas omkrets större och i följd af de för-

längda utskotten mer oregelbunden och luftrummen större. I de därpå följande lagen,

VII, 7, 8, 9, blifva cellerna smalare och få en allt mera oregelbunden omkrets, hvar-

jämte luftrummen blifva större. I det tredje mesophyll-laget, räknadt från undre

hypodermat, äro cellerna, VII, 10, bredare och hafva kortare utskott, och luftrummen

äro mindre, hvilket allt är i ännu högre grad förhållandet i det närmast undre cell-

laget, VII, 11. Cellerna och luftrummen i det understa mesophyll-laget, VI, 9, öfver-

ensstämma närmast med dem i det andra, uppifrån räknadt: dock äro cellerna i det

K. Hv. Vet. Aka.l. Handl. Band 3(1. N:o 2. 1»
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understa betydligt mindre. Långa, med smala, långa raphider fyllda celler, VII, 8,

uppträda, ehuru sparsamt, såväl i det öfverstå som i ett och annat af de öfriga

lagen.

Kärlknippena äro inbäddade och sakna hårdbast. men omgifvas af en skarpt mar-

kerad strängslida. De minsta, till några få tracheala element reducerade strängarne

befinna sig under det 4:de eller 5:te mesophyll-laget, ett förhållande, som förmodligen

står i samband med den öfverstå mesophyllradens ofullständiga utbildning till palissad-

parenchym.

Hydnophytum luontanum Scheff. öfverensstämmer i hufvudsak med föreg. art.

Dock äro bladen ej fullt så tjocka, enär mesophyllet i tvärsnitt har endast omkring

14 cellers höjd, hvarjämte cellerna i dess öfverstå rad ännu mer öfverensstämma

med svampparenchymceller.

Croton conmtus André.

(Taf. XI, figg. 1—9, Taf. XII, 1—3.)

Blad ganska stora, aflånga, tämligen tjocka och saftiga, korkskruflikt hoprullade,

med tjock, i synnerhet på öfre sidan upphöjd medelnerv.

Epidermis utan klyföppningar på öfre sidan, storcellig och tunnväggig på båda

ytorna, XI, 1, med tunna, utåt undulerade, inåt nästan raka mellanväggar. Sedda

från ytan äro de öfre epidermiscellerna, XI, 2, bredare än de undre, XI, 8. Klyf-

öppningar, sedda från ytan, elliptiska, omgifna af tvänne biceller, som äro parallela

med springan; slutceller liggande i jämnhöjd med epidermis, ehuru lägre än dess cel-

ler, XI, 9, och på undre sidan täckta af bicellerna, tämligen stora, rundade, tjock-

väggiga, med smal, transversal hålighet och raka, framåtriktade ytterlister, utan in-

nanlister. När i följd af bladens korkskruflika vridning den undre bladytan ömsevis

täckes eller blifver blottad, är den förändrade ställningen ej åtföljd af någon förän-

dring i öfverhudens organisation.

Mesophyllet hos denna växt, som är storcelligt, vattenrikt och fattigt på kloro-

plaster, torde närmast kunna uppfattas såsom ett svamplikt mesophyll. I följd af

ljusets inverkan blifva äfven i homogena blad cellerna i de öfverstå lagen högre

och smalare och stå tätare tillsammans än i de undre, hvarigenom de få någon lik-

het med palissadceller utan att egentligen kunna hänföras till denna typ. Så är i

synnerhet förhållandet hos denna växt med cellerna i de båda öfverstå raderna, hvilka

tillsammans utgöra ungefär l

/4 af mesophyllets höjd. Cellerna i den öfverstå raden

äro visserligen på tvärsnitt, XI, 1, högre och smalare än cellerna i de undre och förete

sålunda någon likhet med palissadceller, men de äro åtskilda genom större eller min-

dre intercellularrum, oaktadt frånvaron af klyföppningar på öfre bladytan, och i tvär-

snitt, XI, 3, ofta aflånga, till och med något krökta samt ej sällan försedda med
korta breda utbuktningar, hvarigenom de, sedda från ytan, få större likhet med svamp-

parenchymceller. I ännu högre grad är detta förhållandet med cellerna i den när-

mast undre raden, XI, 1, 4. Det öfriga mesophyllet har 9— 11 cellers höjd, XI, 1,
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och är i allmänhet ej synnerligen lakunöst, ehuru äfven ganska stora luftkamrar

kunna förekomma i detsamma. Cellerna äro, liksom i de båda öfre raderna, stora

och mycket tunnväggiga, men i allmänhet på tvärsnitt mer eller mindre sträckta i

horisontal riktning. Sedda från ytan hafva cellerna i öfversta laget (det tredje från

öfre epidermis räknadt), XI, 5, någon likhet med dem i det närmast öfre (2:dra),men

äro längre, mer krökta och försedda med längre och smalare utbuktningar, hvilket blif-

ver ännu mer förhållandet i närmast undre (fjärde) cell-lag, XI, 6. Ungefär samma
form bibehålla cellerna i de närmast undre (femte och sjätte) lagen, XII, 2, 3. I

alla de öfriga underliggande lagen, XII, 1, blifva cellerna längre, mer krökta och

närma sig ännu mer den bågformiga typen. I det understa, till undre epidermis grän-

sande laget, XI, 7, blifva återigen cellerna kortare och bredare samt mellanrummen

vanligen mindre. Kristallkonkretioner äro ganska vanliga i hela mesophyllet.

Kärlknippena äro hos denna växt fåtaliga och inbäddade i mesophyllet samt

befinna sig på ungefär lika afstånd från öfre och undre epidermis. De åtföljas af

såväl hårdbast, hvars väggar äro tjocka samt mycket tydligt lamellösa, XII, 2,

som greniga mjölkkärl. Såväl dessa som hårdbastcellerna, antingen tillsammans eller

hvar för sig, genomkorsa mesophyllet i alla riktningar. Mjölkkärlen kunna till och

med, såsom ofta fallet är hos Euphorbiacéerna, skjuta upp emellan cellerna i öfversta

mesophyllraden och i horisontal riktning sträcka sig mellan dem och öfre epidermis.

Från kärlknippena utgå likaledes enstaka spiralkärl, XII, 3, som träda i omedelbar

förbindelse med mesophyllcellerna. Det är ett anmärkningsvärdt förhållande, att med
undantag af de nämnda hårdbastcellerna, saknas alla anordningar till de späda väf-

nadernas skydd mot yttre mekaniska ingrepp. Det tyckes emellertid som om bladen

i sitt naturliga tillstånd voro nästan upprätta och då de på samma gång äro hop-

rullade och hafva en stark medelnerv, är det möjligt att andra skyddsmedel äro obe-

höfliga.

Cr. maculatus, hvars blad äro något tunnare, öfverensstämmer i allt väsentligt

med föreg. i afseende på bladens struktur, men cellerna i öfversta raden äro lägre

och i förhållande till höjden vidare, så att mesophyllet blifver ännu mera svamplikt

än hos föreg.

Daphniphylluin hancauum Kurz.

(Taf. XXII, fig. 11.)

Blad medelstora, läderartade, tämligen tjocka i närheten af de gröfre nerverna,

tunnare på längre afstånd från dem.

Epidermis tämligen storcellig, utan klyföppningar på öfre sidan, på båda blad-

ytorna rik på kristallsäckar, som ofta ligga intill hvarandra i rader eller grupper.

Dessa kristallsäckar skilja sig från de öfriga epidermiscellerna genom sin mindre storlek

och runda form och innehålla hvar sin kristallkonkretion. De öfre epidermiscellerna

märkbart högre och bredare än de undre och liksom dessa försedda med en ej syn-

nerligt tjock yttervägg samt tämligen tjocka, vågiga mellanväggar; undre epidermis-
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celler med ofta hvälfda ytterväggar. Klyföppningar glesa, sedda från ytan bredt

ovala och omgifna af tvänne med springan parallela biceller, liggande i jämnhöjd

med epidermis. Slutcellerna i tvärsnitt aflånga, tjockväggiga och inåt konvergerande,

så att de hafva ett vertikalt—horisontalt läge utmed bicellerna. Ytterlister reducerade

till små, tandlika och spetsiga utskott; innanlister saknas. Slutcellernas hålighet

liten, oval och snedställd.

Mesophyllet, hvars celler ej äro synnerligen stora, men vattenrika och fattiga

på kloroplaster, står på öfvergången mellan det heterogena och det homogena meso-

phyllet och har ungefär 10 cellers höjd. Visserligen finnes under öfre epidermis en

horisontal rad af mot öfverhuden vertikalt ställda celler, som skulle kunna betraktas

såsom palissadceller, men de äro låga och ganska vida, så att deras höjd är lika med
eller föga större än bredden. På ytsnitt äro de mer eller mindre rundade, åtskilda

af små luftrum och så vida, att endast 2—4 sådana celler kunna täckas af en epi-

dermiscell. Äfven i närmast undre rad kunna cellerna på tvärsnitt genom bladet

vara ställda vertikalt och blifva sålunda något palissadlika, men merändels äro de

runda eller sträckta i horisontal riktning och på ytsnitt aflånga, ofta något krökta

och grupperade kransvis, merändels till ett antal af fyra kring hvarje luftrum, som
till omkretsen oftast är mindre än ytan af någon af de omgifvande cellerna. I de en

eller tvänne närmast undre raderna öfvergå cellerna i den för den undre, mera laku-

nösa delen af svampparenchymet karakteristiska typen, XXII, 11, som utgör en me-

delform mellan den båglika och den skiflika, så att de äro ganska långa, smala och

något krökta, livarjämte de i följd af de talrika, korta och breda utskotten hafva en

mycket oregelbunden omkrets. Intercellularrummen i dessa lag äro ej synnerligen

stora och begränsas af 2—3 celler. Det understa lagets celler äro, sedda från ytan,

kortare, bredare samt mindre och hafva en mindre oregelbunden omkrets, så att mel-

lanrummen blifva färre och mindre. På tvärsnitt genom bladet är mesophyllet, med
undantag af dess öfversta och understa rad, ganska lakunöst och luftkamrarne kunna

ej sällan sträcka sig ända från det öfversta ned till det understa laget.

Kärlknippena äro inbäddade. De minsta bland dem befinna sig under tredje

mesophyllraden, uppifrån räknad.

Ardisia hnmilis Vahl.

Det torde ej vara fullt säkert, att de här beskrifna bladen verkligen tillhöra

denna art. Att de tillhöra någon art af ifrågavarande släkte tyckes emellertid, att

döma af deras inre byggnad, vara mycket sannolikt.

Blad ganska stora, långa och tämligen tjocka, fasta samt läderartade.

Epidermis storcellig på båda ytorna och med tjock yttervägg samt likaledes

tjocka mellanväggar; dess celler i tvärsnitt rektangulära på båda bladytonia och af

ungefär samma höjd, på ytsnitt mer eller mindre polygonala, något större och mer

oregelbundna på den undre sidan. Klyföppningar mycket sparsamma på öfre och ej

synnerligen talrika på den undre sidan, sedda från ytan rundade — ovala och om-

gifna af trenne mycket olikstora biceller. Bicellerna i tvärsnitt förmedelst smalare
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hornlika utskott hvälfvande sig något öfver slutcellernas såväl öfre som undre sida,

så att dessa senare endast med sina stora, tjocka, uppåtriktade och mot hvarandra

något böjda ytterlister höja sig något upp öfver ytan af epidermis. Slutceller utan

märkbara innanlister, tämligen höga, upprättstående, tjockväggiga och inåt afrundade.

På undre bladytan förekomma, ehuru sparsamt, insänkta, sköldformiga, af O. Bach-

mann (a. st. s. 407) beskrifna trichom.

Mesophyll storcelligt, tunnväggigt, föga lakunöst, ganska vattenrikt och tämli-

gen fattigt på kloroplaster, hvilka dock äro ganska stora, bestående af ungefär 7 eller

8 horisontala cellrader. Denna väfnad kan i sin helhet betraktas såsom ett svamppa-

renchym, hvars celler i den öfversta raden stå tätare tillsammans och äro något

sträckta i vertikal riktning och upprättstående, på tvärsnitt runda eller ovala och,

sedda från ytan, rundade eller aflånga och föga mindre än omkretsen af en öfre

epidermiscell, stundom till och med större än en sådan. I denna cellrad förekomma
talrika kristaUsäckar med hvar sin kristallkonkretion. Cellerna i närmast undre rad

äro på tvärsnitt nästan runda eller rundadt fyrkantiga och mer åtskilda af smärre

mellanrum, på ytsnitt vanligen ovala, betydligt större än i den öfre raden, stundom

något krökta eller försedda med någon ansats till utbuktning. På tvärsnitt äro cel-

lerna i de öfriga raderna likaledes runda eller aflånga, och mellanrummen mellan dem
blifva större. Stundom finnas till och med i de mellersta cell-lagen smärre luftkam-

rar, som kunna sträcka sig genom 3—4 lag. Sedda från ytan äro cellerna ovanligt

stora, breda, men i förhållande till bredden merändels korta och ej sällan något krökta

samt försedda med korta, breda utskott och sålunda något bågformiga. Afven kan

man i dessa cell-lag få se en och annan skiflik cell. I följd af cellernas stora bredd

kommer på ytsnitt ej någon nätlik anordning af dem till stånd, och luftrummen blifva

små och begränsas af endast 3—4 celler. I det understa laget finnas talrika kristall-

säckar med kristallkonkretioner. De för Trib. II, Eumyrsinese karakteristiska harts-

luckorna (Radlkofeb I, s. 321) förekomma äfven i bladen af denna växt.

Kärlknippena äro inbäddade, men åtföljda af hårdbast. De minsta befinna sig

på ungefär lika afstånd från öfre och undre bladytan.



150 ARESCHOUG, UNDERSÖKNINGAR ÖFVER VÄXTERNAS BLADBYGGNAD.

XI. Mellanformer mellan dorsiventrala och ventrala blad.

Arthropliyllum diversifolium Blume.

Småblad medelstora, tämligen tjocka, glatta, glänsande och läderartade.

Epidermis tämligen storcellig, med i synnerhet på öfre sidan ovanligt tjock, af

upphöjda kutikularstrimmor ojämn yttervägg, på öfre sidan utan klyföppningar och

förstärkt med ett hypoderma, hvars celler på tvärsnitt vanligen äro bredare än epi-

dermiscellerna. På tvärsnitt äro epidermiscellerna vanligen något högre och bredare

på öfre sidan och hafva, sedda från ytan, i följd af de buktiga mellanväggarne en

något oregelbunden omkrets på båda ytorna. Hypodermacellerna, som bilda ett lag

och utan alla mellanrum äro tätt förenade och af hvilka somliga innehålla en

kristallkonkretion, äro, sedda från ytan, större än de öfre epidermiscellerna och hafva

äfven något buktiga mellanväggar, under det kristallsäckarnes äro jämna. På enstaka

ställen i bladet hafva hypodermacellerna blifvit nästan palissadlika, innehålla kloro-

plaster och likna cellerna i de båda öfversta mesophyllraderna. Klyföppningar stora

och ganska talrika, sedda från ytan runda — ovala, företeende en ganska egendom-

lig anblick, i det att slutcellerna omgifvas af trenne koncentriska kretsar af vågigt

ojämna, skarpt framträdande kutikularlister, som utgå från biceller, hvilkas antal

tyckes vara trenne, ehuru i följd af kutikularstrimmorna antalet knappt med full

säkerhet kan bestämmas. Slutceller liggande i jämnhöjd med epidermis, snedt upp-

rättstående, utåt starkt divergerande, hvarigenom en större förgård bildas, som utåt

begränsas af tvänne stora, mot hvarandra tvärt inåtböjda ytterlister. Förgården är

skild från bakgården genom en smal och kort kanal, som kommit till stånd på det

sätt, att slutcellerna inåt närmat sig hvarandra och endast lämnat ett smalt mellan-

rum ; det har förefallit som om i denna kanals mynning ut mot förgården funnos

tvänne ytterst små, uppåt riktade lister. Slutcellernas inre ändar äro rundade och

bakgården begränsas åt sidorna af hvar sitt utskott från bicellerna nästan i form af

tvänne innanlister ; sådana saknas på slutcellerna.

Mesophyllet, som har 10— 11 cellers höjd, är storcelligt, och dess celler äro

ganska vattenrika samt innehålla ovanligt stora kloroplaster. De tvänne öfversta

cellraderna upptaga på tvärsnitt ungefär Va af mesophyllets höjd och motsvara palis-

sadparenchymet i dorsiventrala blad, ehuru cellerna äro mycket låga och vida,

så att deras höjd, i synnerhet i den undre raden, stundom knappast är större än

bredden, hvarjämte de på ytsnitt stå tämligen glest, åtskilda af mindre intercellular-

rum, och hafva en rund eller aflång, ganska stor omkrets, som ej är mer än 2—4 gånger

mindre än ytan af en öfre epidermiscell. Cellerna i de 1—2 närmast under dem liggande,

liksom i de 1—2 understa lagen, bilda ofta på tvärsnitt horisontala rader i följd
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däraf, att luftrummen emellan dem äro små. Sedda från ytan äro cellerna i synner-

het i de förra raderna korta, breda och skiflika. I de därpå följande lagen äro cel-

lerna på ytsnitt längre, smalare, bågformiga och bilda ett grofmaskigt nätverk, hvars

maskor än ligga midt öfver hvarandra än korsa hvarandra. Cellerna i det understa,

stundom äfven i det näst understa laget äro mera sällan skiflika, utan merändels båg-

lika, ehuru på ytsnitt kortare och bredare, hvarigenom luftrummen blifva mindre

än i de mellersta. I följd af denna cellernas form i den väfnad, som motsvarar

svampparenchymet i dorsiventrala blad, blifver denna väfnad på tvärsnitt mycket

lakunös, och luftrummen äro än höga och smala än låga och breda, med nästan

rund omkrets. I förra fallet kunna luftkamrarne sträcka sig från undre sidan af

andra cellraden ända ned till undre epidermis, hvarvid luftkamrarne äro skilda från

hvarandra genom enkla, vertikala cellrader. I det understa cell-laget finnas talrika

kristallsäckar, hvilka liksom kristallkonkretionerna äro betydligt mindre än de i hypo-

dermat befintliga.

Kärlknippena sakna hårdbast och äro alla inbäddade. I hvarje kärlknippes öfre

sida finnes den för Araliacéerna karakteristiska sekretgången. De minsta kärlknip-

pena, som dock bestå af ett större antal element, ligga under den tredje mesophyll-

raden.

Codiaeum sp.

Hos denna art, som förmodligen är C. variegatum (L) BL, finnas tvänne olika

former af blad, nämligen dels sådana, som äro mycket stora, lansettlika och sakna

bihang, dels mycket kortare, trubbiga, smalt aflånga och vridna blad, från hvilkas

medelnerv på undre sidan något nedanför spetsen utgår en trådlik förlängning, som
slutar med en lansettlik, långspetsad, skedformig och bladlik bildning. Båda blad-

formerna hafva samma anatomiska byggnad. Den här meddelade beskrifningen afser

uteslutande den nedre bladdelen, som tydligen förrättar bladets hufvudsakligaste funk-

tioner. Denna del af bladet är mycket tjock och gör intrycket af att hafva varit

succulent, ehuru den vanligen uppgifves vara läderartad.

Epidermis storcellig i synnerhet på öfre ytan, som saknar klyföppningar och

hvars celler vanligen äro betydligt högre än på den undre; ytterväggen på båda
sidor ganska tjock. Öfverhudscellerna, sedda från ytan, i anledning af de något buk-

tiga mellanväggarne med oregelbunden omkrets, försedda med randporer. Klyföpp-

ningar glesa, sedda från ytan stora, bredt ovala och omgifna af tvänne med springan

parallela biceller. Deras slutceller liggande i samma plan som epidermiscellerna och

i något snedt vertikal riktning utmed bicellerna, hvilka sträcka sig något under dem.

tämligen tjockväggiga och med smal, horisontal hålighet samt korta, smala, spetsiga

och rakt framåt riktade ytterlister, som utåt begränsa den stora, i tvärsnitt triangu-

lära förgården. Slutcellernas undre ändar breda, rundade, utan innanlister. På ytsnitt

framträda äfven klyföppningar, som sedda från- insidan af epidermis yta skilja sig

från de vanliga genom nästan rund omkrets och slutcellernas smalt ovala, ej spring -

formiga hålighet och som möjligen torde vara vattenklyföppningar.
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Mesophyllet är föga differentieradt och ntbildadt till ett svampparenchym med
undantag af den öfversta eller stundom de båda öfversta cellraderna, hvilkas celler

hafva någon, om ock svag benägenhet att antaga form af palissadceller. Hela denna

väfnad är storcellig, tunnväggig, mycket vattenrik samt mycket fattig på kloroplaster

och följaktligen så genomskinlig, att tunna mikrotompreparat, äfven efter behandling

med hematoxylin, endast med svårighet kunna tydligt iakttagas. På tvärsnitt har

den vanligen nio, men i de tjockaste delarne af bladet ända till femton cellers höjd.

Cellerna i öfversta raden stå visserligen med sina öfversta ändar tätt tillsammans,

så att de på ytsnitt äro polygonala eller ej sällan fyrkantiga samt på tvärsnitt

något sträckta i vertikal riktning, men deras höjd är endast obetydligt större än

bredden, som vanligen är så stor, att hvarje epidermiscell täcker endast 2—4 sådana

celler. Också upptager denna cellrad endast lA—Ve af mesophyllets höjd. Äfven

cellerna i den närmast undre raden, hvilka på tvärsnitt genom bladet vanligen äro

runda eller rundadt aflånga, kunna blifva något palissadlika. Sedda från ytan

äro de mer åtskilda af mellanrum än cellerna i öfversta raden samt runda eller af-

långa, stundom något utbuktade. I de därpå följande lagen blifva cellerna på ytsnitt

mer och mer skiflika, få längre utskott och blifva nätlikt anordnade kring allt större

maskor. Äfven i det understa förråda cellerna, ehuru de äro bredare och maskorna

följaktligen mindre, benägenhet att blifva skiflika och nätlikt anordnade. Någon

regelbunden anordning af cellerna i vare sig horisontala eller vertikala rader gör sig

knappt märkbar på tvärsnitt, och cellerna äro rundade eller aflånga och då vanligen

sträckta i horisontal riktning, sällan försedda med en eller annan utbuktning. Större

och mindre, till omkretsen mycket oregelbundna luftkamrar finnas i denna väfnad

och talrika kristallkonkretioner förekomma äfven i de öfversta cell-lagen.

Kårlknippe.na äro alla inbäddade ; de minsta, till några få tracheala element re-

ducerade ligga på ungefär lika afstånd från båda sidornas epidermis. Greniga

mjölksaftkärl jämte tjockväggiga hårdbastceller, hvilkas väggar, liksom hos många

andra Enphorbiacéer, utmärka sig genom sin tydligt lamellösa beskaffenhet, åtfölja

de större kärlknippena och utträda antingen tillsammans eller hvar för sig i meso-

phyllet ända ut till insidan af epidermis.

Jacquinia sp.

Undersökningsmaterialet härstammar från Ecuador och är insamladt af Eggers.

Blad små, tjocka och saftiga.

Epidermis tämligen småcellig, med i synnerhet på öfre bladytan tjock yttervägg,

utan klyföppningar på öfre sidan; dess celler på ytsnitt vanligen polygonala och

ungefär lika stora på båda sidorna. Klyföppningar ej synnerligen talrika och sedda

från ytan nästan runda samt omgifna af ända till sex i krets anordnade celler. Slut-

celler stora och tjockväggiga, i tvärsnitt aflånga, snedt vertikalt ställda, utåt diver-

gerande, med liten, snedt tvärställd hålighet, utan innanlister, liggande i jämnhöjd

med öfverhudens yttre yta, men lägre än dennas celler och försedda med korta, tjocka

samt i en inåtböjd, tunn och syllik spets utdragna ytterlister, som höja sig upp öfver
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epidermis och bilda, sedda från ytan, en tjock, ringformig vall kring själfva öpp-

ningen.

Epidermis på undre bladytan betäckes af ett tätt filtludd, som utgöres af egen-

domliga, starkt förgrenade trichom, hvilkas fotcell står i jämnhöjd med de öfriga

epidermiscellerna och som bestå af en eller flera cylindriska, höga och i en enkel

rad anordnade celler, af hvilka åtminstone den nedersta är tjockväggig och som bilda

ett skaft, hvilket upptill förgrenar sig i talrika, upprepadt dichotomiskt grenade ar-

mar. Alla dessa grenar utgöras af enkla cellrader, hvilkas celler likaledes äro mer

eller mindre cylindriska, men tämligen tunnväggiga. De erinra om de af Sole-

reder (a. st. pag. 575, fig. 116 C.) hos Jacquinia axillaris Jacq. beskrifna och

afbildade håren, men äro ännu mer förgrenade och deras celler högre samt mer cylin-

driska än hos denna art. Dessutom förefinnas på båda bladytorna, insänkta i hålig-

heter, glandier, hvilka hafva likhet med dem hos Aegiceras majus befintliga (F.

Areschoug, II, pag. 57. Tab. IV, 30). Själfva glandierna, som utgå från en bred,

något plattad och tjockväggig bottencell, äro på undre sidan af bladet runda och

sitta i fördjupningar, som äro betydligt vidare än glandeln och hvilkas kanter ej

höja sig upp öfver ytan af epidermis, såsom förhållandet är med motsvarande för-

djupningar på öfre bladytan, hvilka därstädes bilda vårtlika, med en trång öppning

i spetsen försedda och redan under lupen skönjbara upphöjningar. Håligheterna äro

tillika på denna sida smalare och djupare, nästan kanalformiga samt glandierna sma-

lare och aflånga. Sedda från ytan te sig därför dessa kaviteter i öfre bladytan som

trånga, rundade öppningar, under det de i den undre äro trattlika. Under glandierna

finnas, i synnerhet i öfre bladytan, ett större antal vattenförande celler samlade, hva-

dan anledning finnes till den förmodan, att glandierna äfven hos denna växt kunna

fungera såsom organ för afsöndring af vatten i flytande form.

Under öfre epidermis finnes en hypodermatisk vattenväfnad, bestående af ett

eller mera sällan, och då endast på mer begränsade ställen, af två—tre lag (Wesqite

I. pag. 253—254). På tvärsnitt äro dess celler vanligen större och märkbart mer

tunnväggiga än epidermiscellerna. På ytsnitt äro de polygonala, mycket större än

öfverhudscellerna och utan alla mellanrum. Under hypodermat i bladets öfre yta

uppträder ett system af hårdbastknippen, som stå i förbindelse med kärlknippenas

hårdbast och på tvärsnitt bilda ett slags inre, endast här och där af det yttre hypo-

dermat eller mesophyllet afbrutet hypoderma, som utgöres af 1—3 cell-lag. Sedda

från ytan äro dessa knippen bandlika och erinra, såsom Radlkofer (III, pag. 238

och 241) anmärkt, om hårdbaststrängarne i Lindens stam, i det de än förena sig i

större stammar, än åter aflägsna sig från hvarandra. Vesque (a. st. pag. 253 och

254) har fäst uppmärksamheten på förekomsten af denna väfnad inom ifrågavarande

släkte. I undre bladytan finnas innanför epidermis endast isolerade, af några få hård-

bastceller bestående knippen.

Mesophyllet, som är ganska storcelligt och vattenrikt, har ungefär 12— 13 cellers

höjd och är en mellanform mellan de homogena och de heterogena bladens. Visser-

ligen äro cellerna i den öfversta raden palissadlika och stå tätt tillsammans, men de

utgöra knappast mer än 7„—

7

7 af hela mesophyllets höjd, och någon skarp gräns
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mellan dessa celler och dem i det undre mesophyllet saknas, i det cellerna i de bada

närmast undre raderna ej sällan visa benägenhet att blifva mer eller mindre palis-

sadlika. Så är äfven stundom förhållandet med cellerna i den subepidermoidala ra-

den i den undre bladytan. Mellan cellerna i de båda närmast under den öfversta

befintliga raderna finnas endast smärre luftrum och själfva cellerna äro, sedda från

ytan, runda och sakna utb aktningar, liksom äfven på tvärsnitt, när de ej, såsom

ofvan anfördes, äro något palissadlika. Det öfriga mesophyllet är mycket lakunöst,

försedt med luftkamrar, som ofta sträcka sig genom ända till sex cellrader. På tvär-

snitt äro cellerna i denna del af mesoplwllet runda eller aflånga och ej sällan för-

sedda med en eller annan utbuktning. På ytsnitt äro de nätlikt anordnade och hafva

en form, som står emellan den bågformiga och den skiflika typen. Endast cellerna

i den understa raden utgöra härifrån ett undantag, i det de på tvärsnitt äro mer

eller mindre palissadlika eller något aflånga och på ytsnitt runda, ovala eller förlängda

i horisontal riktning, hvarjämte de stå tätt intill h varandra. Grupper af hårdbast-

celler och enstaka sådana celler äro ej sällsynta i denna väfnad. Anmärkningsvärd

är den, såsom det tyckes, fullständiga frånvaron af kristaller i mesophyllet.

Kärlknippena omgifvas af hårdbast och äro inbäddade. De största af dem
ligga närmare den öfre bladytan och äro endast genom tvänne mesophyllrader skilda

från därvarande härdbast, under det 4—5 cellrader finnas emellan dem och undre

epidermis. De mindre kärlknippena befinna sig däremot närmare den undre blad-

ytan; de minsta äro sålunda genom fem cellrader aflägsnade från den öfre och genom

fyra— fem sådana rader från undre epidermis.

Brexia madagascariensis Thou.

Blad medelstora, långa och smala, tjocka, läderartade.

Epidermis utan klyföppningar på öfre sidan, tämligen storcellig och försedd med
en ovanligt tjock yttervägg i synnerhet ut mot kanterna, som förstärkas af ett mäk-

tigt knippe af hårdbastceller, liknande dem, som finnas längs bladkanterna hos Ilex

Aquifolium L. (F. Areschoug, III, s. 34, Tafl. VI, Fig. 1 a). På kanterna kan

ytterväggens tjocklek, i synnerhet på undre sidan, vara nästan lika stor som höjden

af epidermiscellernas hålighet i tvärsnitt. Epidermiscellerna på tvärsnitt kvadratiska

eller rektangulära, något högre på öfre sidan och på båda ytorna försedda med tjocka

mellanväggar. Sedda från ytan äro cellerna polygonala, på öfre sidan mer likformiga

och ungefär isodiametriska, men på undre mer eller mindre aflånga. Klyföppningar

ganska talrika, stora och omgifna af ett växlande antal smala och i en krets anord-

nade epidermisceller. Sedda från ytan äro de runda, och något innanför deras yttre

gräns varseblifves en bred, ringformig vall, omgifvande en rundadt oval öppning,

under h vi]ken vid djupare inställning af mikroskopet en smalare springformig öppning

framträder. Holle (I. pag. 69) betraktar dessa båda öppningar som ett slags

dubbel förgård. Detta är emellertid ingalunda förhållandet, utan ringvallen är bil-

dad af de båda tjocka ytterlisterna, så att den öfre öppningen är ingången till för-

gården och den undre, springformiga öppningen den yttre mynningen af den från för-
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gården till bakgården ledande genomgången (= "Spaltendurchgang", de Bary a. st.

pag. 38). Slutceller tämligen små, liggande i jämnhöjd med öfre ytan af epidermis,

men lägre än dess celler och på sin undre sida täckta af hvar sin epidermiscell, som

utåt starkt afsmalnar, men inåt vidgar sig, i tvärsnitt aflånga och inåt afsmalnande,

i snedt vertikal ställning liggande utmed närmaste epidermiscell och försedda med

tjocka, tvärt inåtböjda ytterlister, men utan märkbara innanlister. Deras hålighet

aflång och snedt vertikal.

Mesophyllet ganska storcelligt, merändels ej skarpt differentieradt i palissad-

och svampparenchym och af ungefär 15 cellers höjd. Närmast bladkanten finnes

visserligen ett väl differentieradt palissadparenchym, som till och med utgöres af

tvänne cellrader, som dock tyckas hafva uppkommit genom cellernas tvärdelning och

i hvilka cellernas höjd kan vara 2—3 gånger större än bredden '. Men i hela den

öfriga delen af bladskifvan äro cellerna i den öfversta raden betydligt lägre samt i

förhållande till höjden bredare och hafva på ytsnitt en omkrets, som är nästan lika

stor eller stundom till och med större än epidermiscellernas och som är rund eller

något oval, hvarjämte de stå tätt tillsammans. Cellerna i den närmast undre raden

hafva ungefär samma form, men äro ofta något bredare och hafva stundom något

undulerade mellanväggar, sä att de genom små sidoutbuktningar stå i förbindelse

med hvarandra. Dessa båda cellrader kunna sägas representera palissadväfnaden i

de typiskt dorsiventrala bladen och utgöra ungefär V-, af mesophyllets höjd. Cellerna

i dessa båda rader stå ej så regelbundet midt öfver hvarandra som längre ut mot

kanterna, men hafva ändock troligen uppstått genom tvärdelning i en ursprungligen

enkel cellrad, ehuru delningen inträdt i ett tidigare stadium. Också uppgifver Thou-

vbnin (a. st. pag. 114), att palissadväfnaden hos Brexia spinosa, som i Hortus

Kewensis (Fasc. I, pag. 337) identifieras med B. madagascariensis, består af ett

lag, hvars höjd likaledes utgör V-, af hela mesophyllets. Cellerna i näst undre rad

(den tredje från öfre epidermis) äro på tvärsnitt ovala eller något aflånga, sträckta

i horisontal riktning och stundom försedda med smärre utbuktningar, som emellertid

äro talrikare på ytsnitt, på hvilka cellerna förete en tendens att blifva bågformiga

och nätlikt anordnade, ehuru de förblifva korta och breda, liksom de från dem ut-

gående utbuktningarne, hvarigenom maskorna blifva små och vanligen begränsas af

endast 4—5 celler. I alla de följande lagen äro cellerna på ytsnitt ännu mer båg-

formiga och bilda stormaskiga nätverk. Endast i det understa, subepidermoidala

laget äro cellerna kortare och bredare, sakna utbuktningar, men äro något kantiga

och stå tätare tillsammans, ehuru de ordna sig kransformigt kring klyföppningarnes

andhålor. I de vanligen fyra, närmast öfver detta liggande lagen äro cellerna i syn-

nerhet typiskt bågformiga och regelbundet anordnade till ett nätverk. I följd af

denna cellernas form och anordning på ytsnitt blir hela denna väfnad på tvärsnitt

synnerligt lakunös, så att större och mindre luftkamrar, stundom i tvänne etager,

finnas i densamma. De vanligen 3—4 närmast innanför det understa laget liggande

cellraderna framträda pä tvärsnitt ganska skarpt skilda från de öfre därigenom, att

1 1 bladen af denna art, odlad i botaniska trädgårdens i Lund växthus, äro palissadcellerna ännu högre

och smalare.
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de ligga tätt intill hvarandra, liksom älven intill den subepidermoidala cellraden, och

att deras celler äro, liksom cellerna i sistnämnde rad, intensivt färgade af en brun

cellsaft (på spritmaterial), hvilket däremot endast är förhållandet med enstaka celler

i det öfriga svampparenchymet med undantag af dess öfversta rad, hvars celler mer-

ändels äfven hafva ett brunt innehåll, liksom de tvänne palissadväfnåden motsva-

rande cellraderna. Det förtjänar emellertid anmärkas, att alla cellerna i friska blad

hafva vattenklar cellsaft, i hvilken garfsyrevakuoler förefinnas. I svampparenchymet
och de kärlknippena omslutande cellerna uppträda enkla kristaller, men kristallkon-

kretioner hafva ej blifvit iakttagna (jfr Holle, a. st. pag. 211).

Kärlknippena äro inbäddade och täckas på såväl öfre som undre sidan af ett

härdbastknippe. Men de minsta, som ligga under fjärde mesophyllraden och således

närmare den öfre bladytan, åtföljas endast af enstaka hårdbastceller.

Cyathocalyx zeylanicus Champ.

Blad ganska stora, glatta, glänsande, läderartade och tämligen tunna.

Epidermis utan klyföppningar på öfre ytan och därstädes i följd af cellernas större

höjd tämligen storcellig, på båda bladytorna försedd med tämligen tjock yttervägg.

Sedda från ytan hafva dess celler på båda sidorna ungefär lika stor omkrets och äro

försedda med vågiga mellanväggar jämte randporer, som i synnerhet på öfre sidan

äro talrika och skarpt markerade. Klyföppningar ganska glesa och sedda från ytan

breda, nästan kretsrunda samt åtföljda af tvänne med springan parallela biceller.

Slutceller i tvärsnitt små, ovala, i snedt horisontal riktning liggande utmed de flera

gånger större bicellerna, som under dem sluta sig tätt tillsammans och nästan af-

spärra den lilla andhålan mot de öfriga intercellularrummen, försedda med små syl-

lika och rakt framåtriktade ytterlister, som, eget nog, utgå ungefär från midten af

slutcellernas yttervägg, utan märkbara innanlister. Med afseende på slutcellernas

läge i förhållande till bicellerna erinra dessa klyföppningar om dem hos Carapa och

Scolopia (jfr F. Areschottg, II, pag. 47, Taf. III, 23, och pag. 61, Taf. VI, 24).

Mesophyllef, som är tämligen storcelligt och har ungefär 8—10 cellers höjd, står

på öfvergången mellan samma väfnad i dorsiventrala och ventrala blad samt utmär-

ker sig genom sina ovanligt små kloroplaster. Visserligen kunna cellerna i de båda
öfversta raderna uppfattas såsom palissadceller, enär de äro mer eller mindre sträckta

i en mot bladytan vertikal riktning och tätt hopstäende, men de afvika till formen

föga från de närmast undre cellerna i svampparenchymet och äro i förhållande till

höjden ganska breda, så att cellerna på tvärsnitt kunna vara nästan lika breda som
höga och knappast högre än en öfre epideriniscell, eller är deras höjd högst 2—

3

gånger större än bredden. Än äro cellerna i den öfre än i den undre raden högre.

På ytsnitt äro cellerna i den öfre raden rundadt polygonala eller nästan fyrkantiga

och så stora, att hvarje epidermiscell kan täcka två eller stundom endast en sådan

cell. I den undre raden däremot äro de rundade och åtskilda af små intercellular-

rum. Den öfriga delen af mesophyllet eller det typiska svampparenchymet består

af 6—8 eller stundom 9 horisontala cellrader och är vanligen en ganska kompakt
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väfnad, hvars celler pä tvärsnitt äro runda eller horisontalt sträckta. Vanligen stä

cellerna i de 1—2 öfversta, men i synnerhet i de 2—4 understa raderna tätare till-

sammans, så att de större luftrummen befinna sig i de mellersta cell-lagen, ehuru

äfven större luftkamrar där och hvar förekomma, hvilka kunna sträcka sig genom
ända till 5—6 cellrader. På ytsnitt äro cellerna i det öfversta laget (således det

tredje från öfre epidermis räknadt) betydligt större än palissadcellerna, hafva i det

hela en rundad, genom smärre utbuktningar något oregelbunden omkrets, och mellan-

rummen, som begränsas af 2—4 celler, äro märkbart mindre än hvar och en af de

omgifvande cellemas yta. Cellerna i närmast undre lag, likaledes sedda från ytan,

äro betydligt större, korta och breda, skiflika samt försedda med korta, breda utskott.

På samma gång äro luftrummen emellan dem mycket större, ehuru de ej begränsas

af något större antal celler. I de mellersta, med större luftrum försedda lagen äro

cellerna på ytsnitt äfven skiflika, men längre, smalare och hafva i följd af de längre

och smalare utskotten en mer oregelbunden omkrets, hvarigenom mellanrummen
blifva större, oaktadt de begränsas af endast 3—4 celler. I de undre lagen blifva

cellerna på ytsnitt, ju närmare de ligga undre epidermis, allt kortare och bredare

samt de från dem utgående utskotten allt mindre, hvarigenom äfven luftrummen

blifva mindre, till dess i det understa, subepidermoidala laget inga andra luftrum

förefinnas än midt öfver klyföppningarne, och dessa luftrum begränsas af 4—5 något

krökta celler utan några mera märkbara utbuktningar. Alla cellerna i detta lag

hafva äfven en mindre yta än cellerna i de öfriga undre cell-lagen och de, som ej

begränsa luftrummen, äro något polygonala och ofta aflånga eller nästan isodiame-

triska, sä att svampparenchymet hos denna växt är nästan rundcelligt i det öfversta

och understa laget, men mer eller mindre skiflikt i de mellanliggande.

Sekretceller förekomma hos denna växt jämförelsevis sparsamt och befinna sig

närmare undre bladytan i svampparenchymets mellersta lag, men mycket sällan un-

der öfre raden i palissadväfnaden. På ytsnitt utstråla från dem svampparenchymets

celler, och dessa äro längre och smalare än öfriga celler i samma lag. Men slemceller,

hvilka Blenk (a. st. pag. 57) uppgifvit skola förekomma i mesophyllet hos de till afd.

Xylopieae hörande växterna, har det ej lyckats mig att upptäcka hos ifrågavarande

växt. Däremot har det förefallit mig som om en och annan af cellerna i öfre epi-

dermis skulle hafva förslemmad membran.

Kärlknippena. Endast de största äro genomgående; de dessa i storlek närmast

kommande kärlknippena gränsa intill undre epidermis, men äro skilda från den öfre

genom den palissadlika väfnaden, hvars celler då blifva mycket lägre än annars. Alla

de öfriga kärlknippena äro fullständigt inbäddade, men omgifvas, liksom de genom-

gående, af hårdbast, hvars celler delvis aflägsna sig från själfva kärlknippet och

sträcka sig ut emellan cellerna i svampparenchymets mellersta lag (jfr Blenk, a. st.

pag. 57). Endast de minsta strängarne sakna hårdbast och äro reducerade till några

få tracheala element, som lägga sig omedelbart intill svampparenchymets celler. Så-

dana kärlknippen befinna sig närmare den undre bladytan.

Anm. Den mer eller mindre fullständiga frånvaron af typiskt palissadparen-

chym, som utmärker bladen af denna växt såväl som dem af Goniothalamus co-
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stulatus, tyckes ej vara någon ovanlig företeelse bland Anonacéerna. Vesque (II,

pag. 42) anför sålunda, att bladen af Eupomatia Benettii sakna palissadparenchym.

Till denna typ kunna äfven bladen af följande tvänne växter, hvilka under-

kastats endast en flyktig undersökning, hänföras;

Zanonia macrocarpa Blume, blad stora och tämligen tunna; epidermis med
tunn yttervägg, i öfre sidan förstärkt med två, i undre med ett hypoderma-lag : ett

eller två af de öfversta mesophyll-lagen något palissadlika, de öfriga bestående af

något skiflika celler; kärlknippen nästan fullständigt genomgående.

Flacourtia montana J. Grah. (från Ceylon, Dr. Svedelius), blad tämligen stora,

men tunna, kortskaftade ; öfre epidermis med tjock yttervägg, mycket småcellig;

mesophyll småcelligt, af på tvärsnitt runda celler, nästan ventralt, dock så att cel-

lerna i en eller två af de öfversta raderna äro på tvärsnitt något högre än breda

och, sedda från ytan, runda; äfven cellerna i den understa raden på ytsnitt runda;

cellerna i de mellanliggande raderna på ytsnitt något aflånga och ofta lindrigt krökta

samt nätlikt anordnade, bildande en öfvergång emellan den runda och den båglika

celltypen; kärlknippen nästan fullständigt genomgående.

7 arter.
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svampparenchym, att dess celler äro öfvervägande utvecklade i en med bladytan mer

eller mindre parallel riktning, hvarigenom de få en jämförelsevis stor yta, såsom för-

hållandet äfven är med de hyflika svampparenchymcellerna. Och antalet af under-

sökta arter torde vara tillräckligt stort för att däraf draga den slutsatsen, att svamp-

parenchymceller med stor horisontal yta äro öfvervägande i bladen af tropiska väx-

ter, som lefva under inflytande af de för den tropiska zonen typiska yttre för-

hållandena, i synnerhet om man tillika tager i betraktande, att den svampparenchy-

met motsvarande väfnaden hos grupperna 10 och 11, stundom äfven hos gr. 9, består

af båg- eller skiflika celler.

Svampparenchymcellernas i nyss anförda fall starka utveckling i en med blad-

ytan oftast parallel och sålunda horisontal riktning medför, såsom Stahl (II, s. 868)

redan påvisat, den fördelen, att växten bättre förmår tillgodogöra sig det ljus, som

genom palissadväfnaden nedtränger till svampparenchymet och som i följd af absorb-

tion i den förra väfnaden endast till någon del kommer den senare till godo. Svamp-

parenchymcellernas jämförelsevis stora yta bereder också tillräckligt utrymme för

kloroplasterna att i större antal rangera sig utmed cellernas öfre och undre väggar,

hvarest de bättre äro i tillfälle att absorbera ljusstrålarne. Också hafva hos alla de

här undersökta och till i frågavarande grupper hörande växterna kloroplasterna åt-

minstone vid tillfället för undersökningen innehaft ytställning. Tillika utmärka sig

de typiska skuggväxterna, hvilkas blad med hänsyn till ljustillgången kunna sägas

befinna sig under ungefär liknande förhållanden som svampparenchymet i dorsiven-

trala blad, genom samtliga mesophyllcellernas platta form. Företrädesvis äro i sådant

afseende Ormbimkarne synnerligen belysande (F. Areschoug, I, s. 9— 11), enär hos

alla de i skugga lefvande arterna bladens hela grundväfnad är förvandlad i svamp-

parenchym, hvars celler hafva en mycket stor ytutbredning, under det bladen af ar-

ter, som växa på öppna, soliga ställen, hafva ett väl utveckladt palissadparenchym

i bladens öfre sida.

På palissadcellernas form utöfvar ljuset utan tvifvel ett direkt inflytande, ehuru

den därför erforderliga ljusintensiteten säkerligen kan vara mycket olika för olika ar-

ter. Men det är däremot sannolikt, att ljuset endast indirekt inverkar på svamp-

parenchymcellernas form, nämligen i följd af den minskade ljusintensiteten. I för-

fattarens afhandling öfver anläggningen och utvecklingen af bladets cellväfnader (F.

Areschoug, I) har nämligen påvisats, att celldelningen längre fortgår i de för ljuset

mest utsatta, således de perifera partierna af bladet, i synnerhet i den öfre sidan,

ehuru äfven fast, mindre lifligt, i den undre bladytan, så att den tidigast afstannar i

bladets inre massa. Då nu en förstoring af cellerna samtidigt äger rum, hvarigenom

en ytförstoring af bladets såväl öfre som undre sida föranledes, så äger samtidigt en

sträckning af cellerna rum i bladets inre meristem och slutligen, sedan celldelningen

i undre ytan afstannat, äfven i denna. Såsom en följd af denna cellernas sträckning

aflossna dessa ställvis från hvarandra, och intercellularrum börja bildas. Då utbukt-

ningar frän svampparenchymcellerna uppkomma, sker det på sådant sätt, att vid

cellernas delvisa aflossnande från hvarandra vissa väggpartier starkare adherera vid

tillgränsande cellväggar, hvarigenom cellerna vid intercellularrummens utvidgning på
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sädana väggpartier utdragas i större eller mindre utskott. Måhända stär äfven bla-

dens, af Haberlandt (I. s. 117) skildrade, hastiga utveckling ur knopparne hos

tropiska träd i nära samband med den ansenliga, på cellernas sträckning beroende

ytförstoringen af bladen. En jämförelse i dessa hänseenden med blad hos träd från

kallare luftstreck torde komma att gifva stöd åt en sådan förmodan.

De blad, hvilkas svampparenchym tillhör någon af de typer, som nu särskildt

utgjort föremål för vår uppmärksamhet, tyckas sålunda, att döma af denna väfnads

organisation, vara tillpassade för svagare belysning, nämligen i så afseende, att deras

svampparenchym i följd af cellernas form lättare förmår att tillgodogöra sig äfven

svagare ljus. Eller också hafva de ett så stort behof af ljus, att äfven vid intensiv

belysning särskilda förändringar i bladens organisation blifva nödvändiga i och för

åvägabringandet af tillräcklig ljusabsorption. I betraktande af den utomordentligt

yppiga vegetation, som den tropiska naturen under vanliga förhållanden frambringar,

och den skarpa täflan om ljus, som däraf blifver en följd, tyckes emellertid det förra

antagandet hafva större sannolikhet för sig.

Då transpirationens större eller mindre liflighet under samma yttre, på denna
process inverkande förhållanden och med i öfrigt ungefär samma organisation, hufvud-

sakligen regleras af svampparenchymets byggnad, så bör med ganska stor bestämdhet

kunna antagas, att blad med ifrågavarande former af svampparenchym i allmänhet

äro de kraftigaste transpirationsorganen. Allra mest gäller detta om sådana blad,

som utmärka sig genom ett hyflikt och därnäst genom ett båglikt svampparenchym.

Väsendtligt olika är i dessa hänseenden förhållandet med de dorsala bladen, i

hvilka mesophyllet i sin helhet är mer eller mindre fullständigt ombildadt till ett

palissadparenchym. Af de här undersökta växterna höra 14 arter till denna typ,

och till dem sluta sig 20 andra arter, hvilkas blad bilda en öfvergång mellan den

dorsiventrala och den dorsala typen. Volkens (a. st.) har redan förut anmärkt

denna bladbyggnad hos några ökenväxter och äfven Solereder (a. st.) anför enstaka

växter med sådana blad inom åtskilliga familjer. I allmänhet utmärka sig de dor-

sala bladen genom ett småcelligt, kompakt och på vatten jämförelsevis fattigt meso-

phyll, som är rikt på kloroplaster. Endast Scsevola Lobelia (sid. 121) utgör häri-

från ett undantag i så afseende, att dess mesophyll är mera storcelligt och den inre

centrala delen af denna väfnad vattenrik och i saknad af kloroplaster, således om-

bildad till verklig vattenväfnad. Också uppgifver De Vriese (a. st. s. 20) denna

art vara "stirps eximie maritima." Att samme författare tillskrifver denna växt hinn-

aktiga blad ("foliis membranaceis", s. 20), hvilket väl näppeligen torde vara fal-

let hos någon halofyt, måste sannolikt bero på en felaktig användning af termen.

Förmodligen är meningen den, att bladen äro tunna i jämförelse med dem af flere

andra, till samma släkte hörande arter. Ty de af mig undersökta bladen voro gan-

ska tjocka. Den förmodan ligger sålunda nära till hands, att de i början tunna bla-

den slutligen uppnå en större tjocklek och att således hos denna halofyt samma förhål-

lande äger rum som hos Mangroveväxterna (F. Areschoug, II), hos hvilka vatten-

väfnaden i äldre blad blifver allt mäktigare. Skulle så vara förhällandet, hafva bla-

den af denna växt i början varit bilaterala med ett inre, mer eller mindre rundcel-
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ligt svampparenchym, hvars celler småningom antagit palissadform. De skulle i så

fall tillhöra en annan typ än de öfriga dorsala bladen.

Det bör knappast kunna råda något tvifvel om, att dorsala blad äro tillpas-

sade för en intensiv belysning, liksom äfven att det är ljuset, som gifvit impul-

sen till mesophyllets förvandling i palissadparenchym. Stahl (II, s. 868) anför

flera exempel på ljusets inflytande vid uppkomsten af palissadceller. Bland dessa

exempel förtjänar i synnerhet anföras Lactuca Scariola, hvars blad på soliga loka-

ler genom en nära bladets bas försiggående torsion komma att intaga en vertikal

ställning, hvarvid mesophyllet i sin helhet förvandlas i palissadparenchym, men på

skuggiga ställen, där endast diffust ljus uppifrån erhålles, förblifva horisontala, hvar-

vid hela mesophyllet kan öfvergå till svampparenchym. Bland de nordiska träd,

hvilkas blad författaren varit i tillfälle att undersöka, har endast en art, nämligen

Salix alba, XVII, 1, dorsala blad, och dessa äro i följd af de korta bladskaftens

vridning likaledes vertikalt ställda, under det de horisontala bladen hos alla öfriga,

af mig undersökta arter af samma släkte äro dorsiventrala. I mina undersökningar

öfver anläggningen af bladets cellväfnader (F. Areschoug, I) har ådagalagts, att cell-

delningen i de unga bladen längst fortfar i de båda för ljuset mest utsatta ytorna,

således i horisontala blad längst i den öfre, och att denna process i det meristem, som

skall bilda palissadväfnaden, mest försiggår genom väggar, som äro orienterade lod-

rätt mot bladytan och således i de infallande ljusstrålarnes riktning. Då nu tillika

cellernas sträckning öfvervägande äger rum i samma riktning, så få palissadcellerna

på ytsnitt genom bladskifvan en liten yta i jämförelse med svampparenchymets cel-

ler. Och då tillika det intercellulära systemet är i allmänhet föga utveckladt, så blifva

de dorsala bladen mindre kraftiga transpirationsorgan än de dorsiventrala, hvilket

sannolikt länder växter, som äro direkt utsatta för ett intensivt solljus, till fördel. Ett

märkligt undantag bilda emellertid Pterospermum Heyneanum (sid. 120) och Conna-

rus gibbosus (sid. 111), i hvilkas blad det intercellulära systemet är starkt utveckladt.

De blad, som bilda öfvergången emellan dorsiventrala och dorsala blad, ut-

märka sig i allmänhet genom ett svampparenchym, hvars celler på tvärsnitt genom

bladskifvan äro än runda än mer eller mindre sträckta i vertikal riktning, i se-

nare fall närmande sig den palissadlika typen, och på ytsnitt likaledes mer eller mindre

rundade dock ej sällan med antydan till utbuktningar. I bladen af Eugenia

caryophyllea (sid. 130) och Celastrus scandens (sid. 131) äro dessa utbuktningar

större och själfva cellerna på ytsnitt mer förlängda och ofta något krökta, hvarige-

nom de blifva mer eller mindre båglika. Enär de runda cellerna i denna väfnad på

ytsnitt hafva en mindre yta än svampparenchymcellerna i bladen af de till grupperna

2, 3 och 4 hörande växterna, äro sannolikt de med rundcelligt svampparenchym för-

sedda bladen svagare transpirationsorgan. Också är i sådana blad det intercellulära

systemet merändels jämförelsevis mindre utbildadt. Ett anmärkningsvärdt undantag

i detta hänseende utgöra likväl Bauhinia elongata (sid. 125) och Anona muricata,

(sid. 126) i hvilkas blad talrika och ovanligt stora luftrum förefinnas.

Detsamma är i afseende pä svampparenchymet äfven förhållandet med sådana

dorsiventrala blad, som hafva ett rundcelligt eller kantigt svampparenchym. Om
K. Sv. Vet, Akad. Handl. Band 39. N:o i. 21
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nämligen inga andra vattenafdunstningen befordrande moment tillkomma, sa transpi-

rera sädana blad under samma förhållanden mindre än de dorsiventrala blad, som

utmärka sig genom ett hyflikt, båglikt, skiflikt eller taggigt svampparenchym, sävida

ej hos de senare skulle förekomma andra organiska anordningar, som förmå minska

ifrågavarande process. Ty en uppmärksam iakttagare skall ofta ej blott i fråga om
vattenafdunstningen utan äfven då frågan gäller andra organiska processer finna, att

hos samma växt kunna förekomma strukturförhållanden, som föranleda motsatta

verkningar. En dylik disharmoni torde i de flesta fall bero på ärftlighet (F. Are-

schotjg, III, s. 216— 218) och hindrar ingalunda, att t. ex. transpirationen försiggår

hos olika växter i afseende på kvantiteten afdunstad vattengas till det omfång, som
under bestående förhållanden kan för hvarje växtart vara förmånligast.

De s. k. ventrala bladen jämte mellanformerna mellan dem och de dorsiventrala

utmärka sig i allmänhet genom ett storcelligt och vattenrikt mesophyll, hvars celler

på samma gång äro fattiga på kloroplaster. Den förmodan ligger nära till hands,

att dessa blad äro skuggblad af växter, hvilkas blad vid en starkare belysning skulle

blifvit dorsiventrala, hvilket emellertid endast genom undersökning på ort och ställe

kan med någon säkerhet afgöras. Det förefaller likväl författaren, som om ifråga-

varande blad skulle vara typiska. Ty skuggblad utmärka sig genom iögonfallande

glescellighet, hvilket ej kan sägas vara fallet med de här anförda ventrala bladen.

Ej heller förete skuggblad någon större rikedom på vatten. I de ventrala bladen

torde sannolikt storcelligheten vara föranledd af den betydliga kvantitet vatten,

som absorberas af cellerna och ej kan aflägsnas genom transpirationen. Förmodligen

tillhöra sådana blad växter, som under normala förhållanden lefva i skugga. Också

äro cellerna i mesophyllets samtliga cell-lag med undantag af det eller de allra öfver-

sta vanligen skifika eller båglika. Betydligt afvikande i afseende på bladstrukturen

är Flacourtia inermis (sid. 158), hvilkas blad hafva ett småcelligt, föga vattenrikt,

men talrika kloroplaster innehållande mesophyll. Det är också troligt, att dessa blad

snarare äro dorsiventrala eller bilaterala, ehuru palissadparenchymet, att döma af

cellernas läge, genom talrika tvärdelningar kommit att bestå af nästan isodiametri-

ska celler.

Hos dessa växter är dessutom hypodermoidal vattenväfnad ej ovanlig. Men
därjämte hafva hos flera af dem iakttagits inrättningar, som sannolikt fungera såsom

hydathoder och som äro än glandier, såsom hos Fagrsea crassifolia (sid. 140), Ardi-

sia sp. (sid. 148) och Jacquinia sp. (sid. 152) eller andra trichombildningar, såsom

hos Vernonia ela?agnifolia (sid. 139) och Goniothalamus costulatus (sid. 142) än

måhända vattenklyföppningar, t. ex. hos Codia?um sp. (sid. 151). Äfven inom öf-

riga, här afhandlade grupper hafva stundom iakttagits inrättningar, som måhända
kunna vara hydathoder. Så t. ex. finnas' på undre sidan af bladen hos Alchornea
ilicifolia (sid. 97) s. k. lenticellhydathoder (F. Areschoug, II, s. 38 och följ.), be-

stående af en grupp vattenuppsamlande, palissadlika celler. Också tyckes bladbygg-

naden gifva vid handen, att denna växt är en halofyt. I bladen af Sapium Lauro-

cerasus (sid. 52), som har ett vattenrikt svampparenchym, finnas äfven egendomliga,

hydathodlika bildningar, i någon män liknande dem, som förekomma i bladens såg-
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tänder hos Trewia sp. 7 (sid. 95). I bladen af Chilocarpus denudatus (sid. 29)

hafva äiven iakttagits bildningar, som kunna förmodas vara Yattenafsöndrande organ

och hos flera andra hafva två former af klyföppningar kunnat iakttagas. Äfven de

s. k. randporerna, som förekomma i epidermiscellernas ytterväggar och åtminstone

hos mänga växter, t. ex. Anonacéerna, tyckas snarare vara lokala, runda instjälp-

ningar af ytterväggen än tunnare ställen pä denna, kunna måhända tjäna till att

afsöndra vatten i flytande form. Då emellertid föga uppmärksamhet kunnat äg-

nas åt dylika bildningar, hvilkas uppgift först genom undersökning af växten i lef-

vande tillstånd kan med säkerhet afgöras, är det ganska sannolikt, att sådana före-

finnas hos många andra af de här undersökta växterna.

Liksom hos Mangrove (F. Areschoug, II) förete klyföppningarne äfven hos de

här behandlade växterna en anmärkningsvärd formrikedom. De förtjäna säkerligen

också en noggrannare och mer omfattande undersökning på den lefvande växten, än
den som i föreliggande afhandling kunnat ägnas ät dessa organ. Åtskilliga bland de

af författaren beskrifna formerna af klyföppningar finnas ej anmärkta af Strasbur-

ger (a. st.). Några af dem hafva en sådan byggnad, att den af Schwendener (a.

st.) framställda teorien beträffande mekaniken vid dessa organs öppnande och till-

slutande näppeligen kan äga tillämplighet på dem. Vidare torde böra framhållas,

att de af mig lämnade uppgifterna om slutcellernas större eller mindre tjockväggig-

het, som är väsendtligen beroende af deras ålder, ej kunna hafva någon allmän gil-

tighet, utan endast afse deras beskaffenhet i det utvecklingsstadium, på hvilket de

vid tiden för undersökningen befunnit sig.

I sina intressanta skildringar af det tropiska växtlifvet har Haberlandt (I. s.

107 och följ.) äfven riktat uppmärksamheten på de olika förhållanden, som bidraga

till att skydda de tropiska bladen mot de mekaniska verkningarne af de våldsamma
stormar och slagregn, som äro karakteristiska för tropikerna. De af samme författare

uppgifna skyddsmedlen gälla uteslutande bladens yttre beskaffenhet och till dem af

honom anförda kunna äfven räknas de i allmänhet korta bladskaften samt den ofta

tjocka bladskifvan. Äfven bladens storlek är i sådant afseende ej utan betydelse, i

det små blad äro bättre skyddade än de stora.

Men alla dessa rent yttre skyddsmedel äro i och för sig i de flesta fall icke

tillräckliga för att skydda bladen mot skador, förorsakade af tropiska regn och stor-

mar. Möjligen kunna mycket små blad redan i sin ringa storlek hafva ett tillräck-

ligt skydd, men större blad hafva säkerligen behof af äfven inre skyddsinrättningar.

Ty det torde vara mer än sannolikt, att de våldsamma slitningar ocb böjningar i

olika riktningar, som tropiska stormar och slagregn förorsaka bladen, skulle åstadkomma
rubbningar i bladets väfnåder med afseende på cellernas ömsesidiga förbindelse, därest

icke i bladets inre konstruktion förefunnos medel att förhindra sådana rubbnin-

gar. I en föregående afbandling (F. Areschoug, I, s. 42) har redan uppmärk-
samheten riktats på vikten af en fast förbindelse mellan cellerna och de olika cell-
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v äfnaderna i bladen. I ännu högre grad måste detta vara fallet med de tropiska bla-

den. Redan hos epidermis, i synnerhet på öfre bladytan, framträder på flerehanda

sätt denna väfnads betydelse i berörda hänseende, och detta beträffande ej blott för-

bindelsen mellan epidermiscellerna själfva, utan äfven skyddet för de inre väfnaderna

mot yttre ingrepp af mekanisk natur. Sålunda har denna väfnad ofta en tjock yt-

tervägg, kan ej sällan vara mycket småcellig och hafva undulerade mellanväggar,

hvarjärnte dess celler stundom äro mycket höga, mer eller mindre palissadlika, allt

anordningar, som i detta hänseende äro af betydelse. I bladen af ganska många
tropiska växter förstärkes dessutom öfverhuden med ett hypoderma antingen endast

i den öfre eller i båda bladytorna, i hvilket senare fall det är mäktigare i den öfre.

Visserligen fungerar hypodermat i första rummet såsom vattenväfnad, hvilket emellertid

ingalunda utesluter möjligheten af att det på samma gång kan bidraga till att för-

stärka öfverhuden i dess uppgift att vara ett skydd för de inre väfnaderna i det af-

seende, hvarom här närmast är fråga.

Äfven i mesophyllets konstruktion kunna finnas förhållanden, som utan tvifvel

hafva sin betydelse såsom skyddsanordningar i samma sj^fte. Hvad palissadväfnaden

beträffar, så tala åtskilliga omständigheter för denna uppfattning, nämligen i så måtto

att ju tätare hopstående och ju högre och smalare palissadcellerna äro, desto mera

motståndskraftig mot yttre mekaniska krafters inverkan blifver själfva väfnaden, och

detta i följd däraf, att de vertikalt mot bladytan ställda mellanväggarne blifva tal-

rikare och cellernas hålighet på ytsnitt genom bladskifvan i samma mån mindre.

Äfven svampparenchymet kan genom sin olika byggnad göra bladen mer eller mindre

resistenta i berörda afseende. Ett småcelligt svampparenchym med små och glesa

intercellularrum har större motståndskraft än ett storcelligt och med större luftrum

försedt, och likaså har ett båglikt eller skiflikt svampparenchym i följd af de utbukt-

ningar, genom hvilka cellerna stå i förbindelse med hvarandra, en fastare konstruk-

tion än det rundcelliga, i synnerhet om detta senare är rikt på stora luftrum. Minst

motståndskraftigt är i detta hänseende det hyflika svampparenchymet.

För bladens skydd emot yttre mekaniska angrepp hafva emellertid kärlknippena

den ojämförligt största betydelsen. Detta gäller i synnerhet de s. k. genomgående

kärlknippena, som sträcka sig genom bladtvärsnittets hela höjd från öfre epidermis

till den undre och än fullständigt omgifvas af hårdbast än hafva såväl på sin öfre

som undre sida en beläggning af hårdbast eller sklerenkym eller af båda dessa väf-

nader tillsammans. Äfven ganska stora blad, som äro mycket tunna och sakna alla

andra skyddsanordningar, kunna i ifrågavarande hänseende skydda sig uteslutande

genom ett i hög grad utveckladt anastomoserande system af genomgående kärlknip-

pen (ex. Buettneria angulata, sid. 63, Artocarpus Frestessii? sid. 113). Ej sällan

utgå i synnerhet i mycket lakunöst svampparenchym från kärlknippena enstaka hård-

bastceller eller knippen af sådana och bidraga till att öka bladets fasthet, och detta

äfven om kärlknippena äro genomgående (Alchornea ilicifolia, sid. 99). I ett enda

fall har iakttagits, att sammanhängande, horisontala lag af svampparenchymceller.

som genom talrika utbuktningar stå i fast förbindelse med hvarandra, förläna bladen

behöflig fasthet, och i så fall äro kärlknippena inbäddade (Myrmecodia echinata
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sid. 108). Följande öfversikt bör kunna närmare belysa kärlknippenas betydelse för

åstadkommande af behöflig stadga i mesophyllet i förhållandet till öfriga skyddsan-

ordningar i bladen.

Dorsiventrala blad med kantigt svampparenchym, hvilka förekomma hos endast

fyra undersökta arter, tillhörande Malvacégruppen, hafva alla genomgående kärlknip-

pen. Då bladen äro mycket tunna och späda och andra anordningar i och för åstad-

kommandet af ett fast samband emellan mesophyllcellerna saknas, komma de genom-

gående kärlknippena att bilda ett mycket rikligt förgrenadt, anastomoserande system.

I dorsiventrala blad med hyflikt svampparenchym, äro äfvenledes kraftiga skydds-

medel i följd af såväl svampparenchymets byggnad som bladens ansenliga storlek

synnerligen behöfliga. Af de sju undersökta arterna af denna typ hafva ej mindre

än 6 (således nära 86 %) genomgående kärlknippen, som tillika bilda ett mycket

småmaskigt nätverk. I s}'nnerhet hos de båda Artocarpus-arterna förstärkes skyd-

det ytterligare genom den tjocka ytterväggen på epidermis och dennas något buk-

tade mellanväggar jämte de tätt hopstående, höga och smala palissadcellerna. Den

i sådant afseende svagare utrustade undre bladytan förstärkes ytterligare därigenom,

att de genomgående kärlknippena, sedan de aflägsnat sig från öfre epidermis, ännu

en sträcka fortlöpa längs den undre. Den enda hithörande växt, hvars kärlknippen

äro inbäddade, är Combretum decandrum, hos hvilken frånvaron af genomgående

kärlknippen ersattes af hårdbastceller, som sti*äcka sig emellan epidermis och meso-

phyllet i bladets båda sidor, dock mest i den öfre. Därjämte äro bladen mindre och

ganska tjocka, epidermis har en tjock yttervägg samt buktade mellanväggar och

svampparenchymet är ej så utpregladt hyflikt.

Dorsiventrala blad med taggigt svampparenchym har endast en af de här be-

skrifna växterna, och denna har genomgående kärlknippen. De tämligen stora och

tunna bladen, den med tunn yttervägg försedda epidermis jämte det af endast genom

smala utbuktningar förenade celler bestående svampparenchymet göra utan tvifvel

genomgående kärlknippen behöfliga för bladens skyddande.

Dorsiventrala blad med rundcelligt svampparenchym finnas hos 26 arter, af hvilka

sexton (eller öfver 61 "/„) hafva genomgående kärlknippen. Det öfvervägande antalet

af arter med genomgående kärlknippen torde kunna förklaras af det förhållandet, att

svampparenchymets celler äro mindre fast förenade, emedan de endast med mindre

partier af sin yta stå i förbindelse med hvarandra. De hithörande växterna med in-

bäddade kärlknippcn äro i allmänhet småbladiga.

Dorsiventrala blad med på en gång rundcelligt och båglikt eller skiflikt svamppa-

renchym-. Till denna typ höra 32 arter af hvilka femton arter (öfver 46 %) hafva

genomgående kärlknippen. Den i jämförelse med de föregående bladtyperna låga pro-

centen af genomgående kärlknippen torde åtminstone till någon del finna sin förkla-

ring i den omständigheten, att svampparenchymets celler äro till större delen mer

eller mindre båg- eller skiflika, i följd hvaraf förbindelsen emellan cellerna blifver star-

kare och på samma gång själfva väfnaden äfven fastare.

Dorsiventrala blad med båglikt svampparenchym. Till denna grupp höra 36 ar-

ter, af hvilka endast tolf (något öfver 32 "/„) hafva genomgående kärlknippen.
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Af de Died dorsiventrala blad och skiflikt svampparenchym försedda arterna, som

äro till antalet 17, hafva endast tre (öfver 17 "/,
)
genomgående kärlknippen.

Af denna öfversikt framgår, att genomgående kärlknippen äro öfvervägande i

samma mån som svampparenchymet är mera lakunöst eller dess celler stå i en min-

dre fast förbindelse med h varandra, men att de ej så ofta förekomma i blad, hvilkas

svampparenchym i följd af talrika utbuktningar från cellerna har en starkare kon-

struktion, såsom förhållandet är med blad, som hafva skiflikt svampparenchym och

bland hvilka antalet af de med genomgående kärlknippen utrustade sjunker ned till

endast 17 "/„. Vid ett närmare aktgifvaude på förhållandet emellan genomgående

kärlknippen och alla öfriga såväl yttre som inre skyddsanordningar finner man, att

ju mindre bladets beskaffenhet för öfrigt är ägnad till att skydda detsamma mot de

rent mekaniska verkningarne af stormar och slagregn, af desto större betydelse i så-

dant hänseende äro kärlknippena, hvilka då blifva genomgående, men att å andra

sidan dessa förblifva inbäddade, när bladen i följd af vare sig sin yttre beskaffenhet

eller sin inre byggnad ändock äro tillräckligt skyddade. Först när ett mycket kraf-

tigt skydd kan blifva behöfligt, beredes sådant af på en gång de genomgående kärl-

knippena tillsammans med flera eller färre af de i det föregående anförda anordnin-

gar, som kunna bidraga till skydd för bladet. Tydligt är dessutom, att sådana

växter, som lefva på skyddade lokaler, äro mindre i behof af ifrågavarande skydds-

medel. Af de här behandlade växter med dorsiventrala blad hafva ungefär 46 "/„

genomgående kärlknippen.

I de homogena bladen kunna äfven kärlknippena vara än genomgående än in-

bäddade, såsom följande öfversikt utvisar.

Dorsala blad hafva anträffats hos 15 arter, af hvilka åtta (eller öfver 53 "/.,)

hafva genomgående kärlknippen. Detta jämförelsevis stora antal torde närmast bero

på den omständigheten, att palissadcellerna med undantag af dem i den öfre raden

ej stå mycket tätt tillsammans och att de sällan genom sidoutbuktningar stå i för-

bindelse med hvarandra. Dessutom äro bladen ofta stora och tunna (Artocarpus

Frestessii? sid. 113, Ptérospermum diversif olium, sid. 118, och Ryparosa csesia,

sid. 116) och stundom äfven långskaftade (Ficus religiösa, sid. 121). Ett par hithörande

växter (Antiaris toxicaria, sid. 112 och Ptérospermum Heyneanum, sid. 120) hafva

ganska små blad, hvarför det skydd, som genomgående kärlknippen åstadkomma,

kunde förefalla obehöfligt. Att de det oaktadt äro försedda med sådana, torde bero

på ärftliga anlag. De hithörande arter, hvilkas kärlknippen äro inbäddade, hafva i

allmänhet tämligen små, tjocka blad med tjock yttervägg på epidermis och äro däri-

genom tillräckligt skyddade. Men trenne arter bland dem, nämligen Lawsonia alba

(sid. 119), Brownea Ariza (sid. 121) och Syzygium sp. (sid. 121), hvilkas blad äro myc-

ket små och tunna samt täckta af en epidermis, hvars yttervägg är tunn, sakna andra

skyddsmedel än sin ringa storlek. Måhända kan äfven bladens ställning i växtens

lefvande tillstånd vara sådan, att de blifva mindre utsatta för yttre mekaniska ingrepp.

Mellanformer mellan dorsala och dorsiventrala blad hafva iakttagits hos 19 arter,

af hvilka sexton (öfver 84 "/„) hafva genomgående och endast tre inbäddade kärlknippen.

Det relativt mycket stora antalet af arter med genomgående kärlknippen, hvilket till
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och med öfverträffar antalet af arter med genomgående kärlknippen hos de

med dorsiventrala blad och rundcelligt svampparenchym försedda växterna, torde

näppeligen kunna på annat sätt förklaras, än att inom den förra gruppen andra an-

ordningar till bladens skyddande äro färre. Också hafva af de hithörande växterna

ej mindre än åtta en tunnväggig epidermis på bladen. De trenne till samma grupp

hörande, men med i bladmassan inbäddade kärlknippen försedda arterna, äro småbla-

diga och hafva en tjockväggig epidermis. Endast Laf oensia Vandelliana (sid. 122)

utgör såtillvida härifrån ett undantag, att bladens epidermis har tunn yttervägg, men
också har denna växt mindre blad än de öfriga. Bladen af Theophrasta sp. (sid.

133) förstärkas dessutom af hårdbastceller, som utgående frånkärl knippena tränga ut

till epidermis och sträcka sig långt ut emellan epidermis och mesophyllet.

Af växter med dorsala eller på öfvergång mellan dorsala och dorsiventrala stå-

ende blad tillsammans hafva 34 arter blifvit undersökta. Af dessa hafva 24 (eller

öfver 70 "/„) genomgående kärlknippen.

Ventrala blad hafva iakttagits hos 8 arter, hvilkas blad hafva inbäddade kärl-

knippen. Enär dessa blad äro ganska tjocka och deras epidermis merändels är tjock-

väggig. blifva genomgående kärlknippen obehöfliga. Dessutom förstärkes ej sällan

mesophyllet genom sklereider, såsom hos Fagrsea crassifolia (sid. 140), Goniothala-

mus costulatus (sid. 142) och Croton cornutus (sid. 146).

Mellanformer mellan ventrala och dorsiventrala blad hafva anträffats hos 7 arter,

af hvilka 4 hafva inbäddade och 3 genomgående kärlknippen (75 "/„). I likhet med de

ventrala äro äfven dessa blad, i synnerhet då kärlknippena äro inbäddade, tjocka och

hafva en tjockväggig epidermis. Dessutom förstärkes mesophyllet äfven hos ett par

dithörande arter, nämligen Codiseum sp. (sid. 151) och Jacquinia sp. (sid. 152), af

hårdbastceller, som utgående från kärlknippena tränga ut emellan mesophyllets celler

och hos sistnämnda art sträcka sig upp emellan hypodermat och mesophyllet. De

arter, som hafva mer eller mindre genomgående käiiknippen, utmärka sig genom

större och tunnare blad med merändels tunnväggig epidermis. Afven hos en af dessa

arter Cyathocalyx zeylanicus (sid. 156) uppträda i mesophyllet från kärlknippena

utgående hårdbastceller.

Af de 173 här afhandlade växterna hafva 89 arter inbäddade och 84 eller öfver

48 % genomgående kärlknippen. De arter, hvilkas kärlknippen äro inbäddade, förmå

genom hvarjehanda andra anordningar skydda sina blad mot stormar och slagregn,

liksom vanligen äfven de växter, som hafva genomgående kärlknippen, i mån af

behof äfven betjäna sig af en eller flera af de öfriga skyddsanordningarne. Det är

mycket sällan som kärlknippena, såsom t. ex. i de dorsiventrala bladen med kantigt

svampparenchym, uteslutande genom kärlknippena äro i stånd att skydda sig.

Jämförelse mellan å ena sidan tropiska och å andra arktiska eller

boreala växters bladbyggnad.

Enär de här med afseende på bladens organisation undersökta tropiska växterna

nästan uteslutande varit träd eller buskar, så har vid denna jämförelse uppmärksam-
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heten hufvudsakligen varit riktad på sådana växter från de arktiska och boreala om-

rådena, som äro försedda med öfvervintrande blad, hvarvid hänsyn äfven tagits till

vintergröna vedartade växter, som förmå uthärda en nordisk vinter, ehuru de till-

höra sydligare trakter.

De fleråriga bladen af vedartade nordiska växter äro läderartade och utmärka

sig merändels genom en ovanligt tjock, starkt kutikulariserad yttervägg pä epidermis,

synnerligen den öfre, hvars yttervägg i tvärsnitt stundom kan blifva lika hög som

cellernas hålighet eller till och med högre. Bland nordiska vedartade och här be-

handlade växter hafva följande en tjockväggig epidermis:

Dryas octopetala L. Ledum palustre L.

Diapensia lapponica L. Rhododendrum lapponicum Wg.

Arctostaphylos uva ursi Spreng. Oxycoccus palustris Pers.

Andromeda polifolia L. Vaccinium vitis idasa L.

Azalea procumbens L. Pyrola umbellata L.

Cassiope tetragona D. Don. Salix reticulata L.

,, hypnoides D. Don. Taxus baccata L.

Däremot hafva bladen af Hedera Helix L. en tunnväggig epidermis, men

också lefver denna växt på mera skyddade ställen och förekommer endast i sydliga

delen af den skandinaviska halfön, i synnerhet i kusttrakterna, där vintrarne äro

mildare. Bladen äro också mera örtartade.

De läderartade, öfvervintrande eller åtminstone långt fram på vintern ännu som

friska kvarsittande bladen af vedartade växter, som, ehuru härstammande från sydligare

områden, dock kunna uthärda vintrarne åtminstone i den sydliga delen af skandina-

viska halfön, hafva likaledes en tjock yttervägg på epidermis, såsom förhållandet

är med bladen af följande växter:

Berberis buxifolia Lam. Prunus Laurocerasus L.

Mahonia Aquifolium Nutt. Vinca minor L.

Epimedium chrysanthum '. Ilex Aquifolium L.

Evonymus radicans 1

. Buxus sempervirens L.

Äfven de mer eller mindre saftiga bladen af vissa örtartade växter kunna öfver-

vintra. Så är i synnerhet förhållandet med s. k. tufperenner (F. Areschoug, IV, s.

5) och rosettperenner (sammastädes, s. 9). Hos de förra, som äro förhärskande inom

det arktiska området, liksom äfven på högfjällen, kunna bladen, äfven sedan de viss-

nat, kvarsitta under flera år och tjäna i så fall till skydd för de yngre, spädare växt-

delarne (Kjellman, a. st. s. 467 och följ.). Afven hos dessa liksom hos öfvervin-

trande blad af åtskilliga andra, perenna örter utmärker sig bladens epidermis genom

en mer eller mindre tjock yttervägg, i S3ainerhet pä den öfre bladytan, såsom för-

hållandet befunnits vara med följande växter:

1 Förekommer odlad i Lunds botaniska trädgård under detta i Ind. Kew. ej upptagna namn
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Helleborus viridis L.

„ antiquorum A. Br.

Draba alpina L.

Helleborus viridis L.

„ antiquorum A. Br.

Draba alpina L.

Cochlearia fenestrata B. Br.

Iberis sempervirens L.

Viola odorata L.

Silene acaulis L.

Viscaria alpina Don.

Saxifraga Geum L.

,,
umbrosa L.

Hostii Tauseh.

Saxifraga cordifolia How.

,,
crassifolia L.

,,
tricuspidata Rottb.

,,
oppositifolia L.

,,
hypnoides L.

„ pedatifida Ehrh.

flagellaris Willd.

Bellis perennis L.

Linnaea borealis L.

Galeobdolon luteum Huds.

Statice grandiflora l'Her.

Pyrola chlorantha Sw.

,, secunda L.

Asarum europseum L.

Pyrola uniflora, hvars blad äfven öfvervintra, har däremot en tunnväggig

epidermis, hvilket möjligen kan förklaras däraf, att denna art växer på skyddade stäl-

len och att deras kortskaftade blad under vintern täckas af löf , vissnadt gräs m. m.

I detta samband torde också böra erinras om den af Wagner (a. st. s. 543)

gjorda iakttagelsen, att de öfvervintrande bladen af alpina växter, såsom Homogyne

alpina och Soldanella alpina, hafva en tjockväggig öfverhud. Därjämte har en

af mina lärjungar, Licentiaten N. H. Nilsson (a. st. s. 225 och följ.), påvisat, att i

synnerhet hos arter af Carex, men äfven hos flere andra Cyperacéer, arter af Lu-

zula och åtskilliga Graminéer, finnas vissa såväl yttre som inre olikheter emellan de

tidigast på våren framkommande och de senare på sommaren utvecklade bladen.

Dessa senare äro merändels öfvervintrande och utmärka sig bland annat äfven genom

en mera tjockväggig epidermis. På skyddade ställen i mellersta och södra Europa

kunna bladen på turionerna af åtskilliga buskartade Rubi, hvilkas blad annars af-

falla på hösten, blifva kvarsittande under vintern och bibehålla sig friska långt fram

på följande sommar. Sådana blad skilja sig från de under våren framkomna genom

större fasthet och en nästan läderartad konsistens, hvilket sannolikt torde bero på en

större tjockväggighet hos epidermis, men hvilket författaren emellertid ej varit i

tillfälle att konstatera.

Äfven de nordiska trädens knoppfjäll, hvilkas uppgift i synnerhet är att skydda

knoppens inre spädare delar under vintern, hafva en tjock yttervägg, i synnerhet på

yttre sidans epidermis, i detta hänseende betydligt öfverträffande öfverhuden pä

bladen af samma art (F. Areschoug, v). Endast undantagsvis kan epidermis ersät-

tas af ett mer eller mindre mäktigt lag af kork eller, såsom hos Fagus silvatica,

förstärkas på så sätt, att dess celler fyllas af en hartsartad substans, som samman-

kittar ytterväggarna med innanväggarna, i hvilket fall cellerna förblifva tunnväg-

giga, men epidermis i sin helhet kommer att likna en tjock yttervägg och troligen

göra samma tjänst som en sådan.

För belysande af den tjockväggiga öfverhudens betydelse för växter med öfver-

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 39. N:o 2.
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vintrande blad torde de af Lalanne (a. st. s. 114— 115) anställda undersökningarne öfver

själfva cellväggens utveckling vara af vikt. Under första vegetationsperioden hafva

enligt denne författare epidermiscellerna en jämförelsevis stor hålighet och deras yt-

terväggar bestå af en tjock kutikula jämte åtskilliga förtjockningslager, som äro väl

begränsade mot kutikulan samt föga impregnerade med suberin, i kemiskt afse-

ende närmast öfverensstämmande med det innersta lagret eller cellulosa-lamellen.

Mot slutet af första vegetationsperioden börja de för öfvervintrande blad karakteris-

tiska förändringarne att inträda. I följd af dessa förändringar har efter första vintern

kutikulan blifvit märkbart tjockare, förtjockningslagren hafva i hög grad impregne-

rats med suberin och till antalet ökats i anledning af cellulosa-lamellens förvandling

till ett dylikt lager och dess successiva reproduktion. Samtidigt med membranens
förtjockning minskas cellhåligheten. Slutligen kan i andra eller tredje året cellulosa-

lamellen blifva förvedad. Det hade emellertid varit af interesse att få afgjordt, huru-

vida dessa förändringar försiggå endast under vegetationsperioden eller äfven fortsät-

tas under loppet af vintern och måhända befordras af kölden, i h vilket fall den laga

temperaturen själf skulle framkalla de organiska förändringar i växten, som kunde

tjäna till skydd mot densamma.

Tropiska växters blad, i fall de äro tjocka samt läderartade, utmärka sig äfven-

ledes genom en, i synnerhet hvad ytterväggen angår, tjockväggig epidermis, om också

ej i så hög grad som förhållandet ofta är framför allt med de fleråriga bladen af

högnordiska växter. Utan tvifvel har en så beskaffad epidermis en väsendtligt annan

uppgift hos de tropiska än hos de arktiska eller boreala växterna. Jämte åtskilliga

andra fördelar, som genom en sä beskaffad epidermis tillskyndas de förra, beredes,

såsom förut visats, bladen tillika skydd mot yttre åverkan, som våldsamma stormar

eller slagregn kunde anställa. Men i synnerhet för de arktiska växternas vidkom-

mande torde all fara för skada af sådan beskaffenhet vara utesluten i anseende till

dessa växters ringa höjd. Också hafva, såsom redan Bonnier (a. st. s. 1427) påvi-

sat och äfven Böegesen (a. st. s. 220) bekräftat, bladen af örtartade arktiska väx-

ter en tunnväggig epidermis, hvilket enligt Wagner (a. st. s. 513) äfven är förhål-

landet med örtartade alpina växter, oaktadt alla dessa växter i anseende till sin stora

spädhet borde vara i större behof af skydd i omförmälda hänseende än de växter,

hvilkas blad äro hårda och fasta. Wagner (a. st. s. 543) förmenar, att den tjock-

väggiga öfverhuden hos de senare skulle utgöra ett kraftigt skydd mot faran af en

allt för stark transpiration, som kunde framkallas af solljuset under en tid, då den

genom afdunstning uppkommande vattenförlusten ej skulle kunna täckas genom vat-

tenabsorption från rötterna, så länge marken vore frusen. En sådan eventualitet

skulle, enligt samme författare, kunna inträda på våren under snösmältningen eller

på vintern under långvariga snöfria perioder. Att en tjockväggig epidermis i synner-

het bildar ett kraftigt skydd emot en för växten fördärflig vattenafdunstning torde

nog vara otvifvelaktigt, men att den också förmår skydda bladen mot köld, tyckes i

betraktande af ofvan anförda omständigheter kunna med en till visshet gränsande

sannolikhet antagas. Det kan näppeligen hafva undgått någons uppmärksamhet,

att vid under hösten inträffande starkare nattfroster, äfven om vindstilla varit rå-
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dande, växter, som härstamma från sydliga områden, bortfrysa, ehuru jorden ännu ej

blifvit så afkyld, att vattenupphämtningen genom rötterna kunnat försvåras eller

omöjliggöras, såvida nämligen deras blad hafva en tunnväggig epidermis, men att

sådana växter, i fall de hafva läderartade blad med tjockväggig epidermis, kunna ut-

härda en ganska sträng köld. Bland sådana, här i södra Sverige odlade växter har

i synnerhet Buxus sempervirens visat sig mycket härdig. Denna härdighet torde

till ej ringa del kunna tillskrifvas öfverhudens tjocka, starkt suberifierade yttervägg,

som sannolikt försvårar eller omöjliggör värmeutstrålning från bladens inre, respire-

rande väfnader. Sannolikt förlänar en sådan öfverhud växten under vintern äfven

skydd mot atmosferiska inflytelser af annat slag.

En annan egendomlighet, som ej sällan utmärker de öfvervintrande bladen af

nordiska växter, består däri, att undre epidermis merändels i förening med ett eller

flera af svampparenchymets understa • cell-lag aflossnar från det öfriga mesophyllet,

så att ett luftfylldt rum i form af en springa uppkommer emellan detta och det af-

lossnande partiet. Samma förhållande erinrar jag mig äfven hafva iakttagit hos

knoppfjällen af några nordiska träd, men fäste då ej någon vidare uppmärksamhet där-

vid, enär jag förmodade, att den inre delens aflossnande föranledts på rent mekanisk

väg vid preparatets förfärdigande. Det torde också kunna ifrågasättas, huruvida icke

äfven i öfvervintrande blad aflossnandet förorsakas af ett dylikt mekaniskt ingrepp.

Häremot kan emellertid anmärkas, att äfven med mikrotom förfärdigade preparat,

som förut insmälts i parafin, företedde ett dylikt aflossnande af bladets undre parti.

Och om ett med aflossnad epidermis försedt blad, t. ex. af Bellis perennis, under

vintern genomskäres med en skarp sax, hvarvid epidermis svårligen kan afrifvas, be-

finnes på snittytan undre epidermis vara skild från den öfriga bladmassan, hvilket

lätt kan iakttagas med blotta ögat. Hos Buxus sempervirens förmärkas dessutom

på undre sidan af de intakta och ännu vid växten kvarsittande bladen blåslika upp-

svallningar af epidermis, hvilka tydligen stå i samband med öfverhudens aflossnande.

Lalanne (a. st. s. 60) har hos samma växt funnit, att aflossnandet af undre epidermis

försiggår emellan första och andra vegetationsperioden, således under vintern. Men
samma författare föreställer sig därjämte, att en sammanväxning emellan bladets öfre

och undre parti skulle följande vår äga rum, men detta tyckes ej bekräfta sig åt-

minstone i södra Sverige, hvarest ännu långt fram på sommaren bladen från föregå-

ende år hafva en blåslikt uppsvälld undre epidermis. Äfven på öfvervintrande saf-

tiga blad, såsom t. ex. af Bellis perennis, blifver efter strängare köld undre bladytan

uppblåst, antydande ett aflossnande af undre epidermis, och i allmänhet tyckes på
saftiga öfvervintrande blad denna företeelse stå i närmaste samband med inträ-

det af en låg temperatur. Det förefaller således som om kölden förorsakade af-

lossnandet och sålunda skyddet mot sig själf, hvilket sannolikt åstadkommes på
det sätt, att kölden föranleder en sammandragning af undre bladytans väfnader,

hvarigenom dessa aflossna från det öfriga mesophyllet. Också skilja sig de epider-

mis åtföljande cell-lagen ofta, såsom snart skall visas, genom cellernas form eller

deras anordning från de kvarsittande cell-lagen. Vid aflossnandet förblifver epidermis

fäst vid båda bladkanterna och, om kärlknippena äro genomgående, äfven vid dessa.
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Äfven under inbäddade kärlknippen, hvaräst cellväfnaden är mera kompakt, sitter epi-

dermis längre fast. Hos läderartade blad förekommer ett dylikt aflossnande af öfver-

huden jämförelsevis mera sällan och torde i själfva verket äfven vara mindre behöf-

ligt i anseende till sådana blads fastare byggnad och mindre vattenhalt, som göra dem

mindre känsliga för köld. Hos Buxus sempervirens aflossnar undre epidermis full-

ständigt, så att den endast fasthålles vid bladkanterna, och den åtföljes dels af ett

hypoderma af på ytsnitt runda eller ovala, tätt hopstående celler dels af fyra lag på

ytsnitt skiflika eller stundom nästan stjärnlika samt nätlikt anordnade celler. De
fyra öfre, kvarsittande lagen af svampparenchymet utgöras af tätt hopstående, på
såväl tvär- som ytsnitt runda celler. Emedan det aflossnande och lakunösa svamp-

parenchymets celler ej genom utbaktningar träda i förbindelse med de runda cellerna

i det kvarsittande partiet af samma väfnad, underlättas själfva aflossnandet, och då

äfven det mediana kärlknippet ej är genomgående, utan förblifver inneslutet i det

rundcelliga svampparenchymet, kan den skiflika delen af denna väfnad fullständigt

aflossna jämte undre epidermis. Med denna växt öfverensstämmer i vissa afseenden

Diapensia lapponica, hvars öfverhud på bladens öfre sida har en utomordentligt

tjock yttervägg och hvars svampparenchym är ungefär 10 celler högt och ovanligt

småcelligt, bestående af runda eller ovala celler. I de öfversta 5—6 lagen stå cellerna

tätt intill hvarandra och äro ej ordnade i regelbundna, vare sig horisontala eller ver-

tikala rader, såsom förhållandet är i det undre partiet af samma väfnad, i hvilket

cellerna på tvärsnitt bilda regelbundna horisontala rader och äro något sträckta i

horisontal riktning. Med undre epidermis aflossna de 2—4 understa raderna, som för-

blifva liggande tätt intill hvarandra och till epidermis, under det de kvarstående äro

sinsemellan och från de aflossnande raderna mera oregelbundet skilda genom större

eller mindre springor, som förmodligen uppkommit vid de undre lagens aflossnande.

Enär äfven hos denna växt kärlknippena äro inbäddade, kunna de undre lagen full-

ständigt aflossna och kvarsitta endast vid bladkanterna. Några andra med läderar-

tade, öfvervintrande blad försedda växter hafva äfven en aflossnande öfverhud, ehuru

aflossnandet i följd af de genomgående nätlikt förgrenade kärlknippena endast blifver

partielt. Sålunda aflossnar den undre epidermis på bladen af Salix reticulata, men
förblifver kvarsittande vid nerverna, som hos denna art äro mycket talrika och bilda

ett nätverk. Cellerna i det epidermis åtföljande laget af svampparenchymet äro,

sedda från ytan, större än i de öfriga, båglika-skiflika samt nätlikt anordnade, hvar-

jämte mellanrummen äro större. På något liknande sätt förhåller sig undre epider-

mis på bladen af Dryas octopetala. På tvärsnitt genom bladskifvan iakttagas på
den undre hårbeklädda sidan talrika större eller mindre upphöjningar, som begränsas

af lägre partier af bladskifvan, i hvilka genomgående kärlknippen befinna sig. På
dessa af genomgående kärlknippen inramade upphöjningar aflossnar undre epidermis

jämte understa laget af det lakunösa svampparenchymets celler från de öfriga cell-

lagen, men förblifver fastsittande vid kärlknippena. Det vid epidermis kvarsittande

lagets celler äro äfven hos denna växt på ytsnitt nätlikt anordnade, båglika samt

längre och smalare än de öfriga svampparenchymcellerna, som äro kortare och bredare,

nästan runda och kransvis anordnade kring de små luftrummen. På bladen af Are-
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tostaphylos alpina, hvilka ej äro fleråriga eller öfvervintrande, ej häller läderartade,

men kvarsitta efter vissnandet och tjäna liksom hos många andra arktiska växter till

skydd för de unga skotten (Kjellman a. st. s. 476), aflossnar likaledes epidermis på

undre bladytan, men förblifver kvarsittande på nerverna. Dock åtföljes öfverhuden

vid aflossnandet ej af något svampparenchym, hvars celler i alla de undre lagen äro

likformiga, nämligen båglika samt nätlikt anordnade kring luftrummen och endast i

de båda öfversta runda samt tätt hopstående. Warming (I, sid. 13) tycker sig hafva

gjort samma iakttagelse på bladen af denna växt och uppgifver på samma gång, att

på såsom knoppfjäll fungerande outbildade blad aflossna de båda undre cell-lagen

från den öfriga bladmassan. I bladen af Ledum palustre förefinnas visserligen

inga genom aflossnandet af undre epidermis uppkomna luftspringor, men väl en an-

nan egendomlighet, som måhända kan utgöra ett skyddsmedel mot köld. Innanför

andra eller tredje cell-laget af svampparenchymet, räknadt från undre epidermis, fin-

nes nämligen en rad af stora, tunnväggiga, till formen mycket oregelbundna och med
luft fyllda celler. Här och där afbrytes detta luftförande cell-lag af en vanlig svamp-

parenchymcell, som förenar det öfre partiet af svampparenchymet med de under

luftlaget befintliga cell-lagen. I likhet med de tre sist omnämnda växterna äro äfven

hos denna kärlknippena genomgående och de undre cell-lagen af svampparenchymet

jämte epidermis fast förbundna med dem. Alla de aktiva cellerna af svampparen-

chymet såväl ofvan som under luftlaget äro på ytsnitt runda eller aflånga och så

godt som utan alla utbuktningar samt kransvis anordnade kring luftrummen. War-
ming (II, s. 41) har äfven iakttagit dessa celler, hvilka han betraktar som ett

klorofyllfritt stjärnparenchym. Mig hafva dessa celler på ytsnitt förefallit såsom till

formen mycket oregelbundna, men ej stjärnlika. Äfven i bladen af Rhododendrum
lapponicum, hvilkas undre epidermis ej aflossnar, finnas liknande luftförande celler,

men dessa äro förlagda till medelnerven, hvaräst de omedelbart under kärlknippet

bilda en grupp af stora, till formen mycket oregelbundna celler utan synligt innehåll.

I bladen af Linneea borealis, hvilka visserligen öfvervintra, men ej äro läderartade

utan tunna och mjuka, äger ej något aflossnande af undre epidermis rum, ej häller

förefinnes under denna något lag af luftförande celler, men måhända ersattes denna

brist därigenom, att största delen af undre öfverhudens inre yta gränsar omedelbart

till de ovanligt stora luftrummen, så att emellan undre epidermis och svampparen-

chymet finnes ett luftlager, liksom då epidermis aflossnar. Endast på enstaka punk-

ter ligga svampparenchymets celler omedelbart intill epidermis och åvägabringa för-

bindelse mellan denna och svampparenchymet. Sistnämnde väfnad är hos denna

växt differentierad i ett öfre, af 1—2 rader tätt hopstående, runda celler bestående

parti och ett undre, som är i hög grad lakunöst och hvars celler på ytsnitt äro smala,

båglika och nätlikt anordnade.

Hos alla de öfriga ofvan anförda, med läderartade, öfvervintrande blad utrus-

tade växterna är förbindelsen emellan undre epidermis och svampparenchymet äfven-

som mellan de olika lagen af denna väfnad så fast, att öfverhudens aflossnande

omöjliggöres. Någon konstant olikhet i svampparenchymets byggnad står emellertid

icke i samband med öfverhudens kvarsittande eller aflossnande. Visserligen finnes
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vanligen i de fall, då ett eller annat lag af svampparenchymet aflossnar tillsammans

med epidermis från de öfriga lagen, någon olikhet mellan dem, nämligen i så afse-

ende, att de aflossnande lagen antingen utgöras af båg- eller skiflika celler, mellan

hvilka luftrummen äro större, under det cellerna i de öfriga lagen stå tätare tillsam-

mans och äro mer eller mindre rundade (Buxus, Dryas, Salix) eller ock hafva cel-

lerna i de aflossnande lagen en annan anordning (Diapensia). Men dels äro de väx-

ter, hos hvilka olikhet i något af dessa båda hänseenden kunnat konstateras, alltför

fåtaliga för att af dem draga någon allmängiltig slutsats, dels aflossnar hos Arcto-

staphylos alpina undre epidermis utan att vara åtföljd af något svampparenchym,

oaktadt denna väfnads undre lag bestå af båglika och de öfversta af runda celler. Å
andra sidan kan möjligen denna omständighet bero på understa svampparenchymlagets

fastare förbindelse med de öfriga lagen i denna väfnad än med undre epidermis.

I läderartade öfvervintrande blad, hvilkas undre epidermis ej aflossnar, är

däremot svampparenchymet öfvervägande rundcelligt. Och om äfven denna väf-

nad någon gång utgöres till större delen af båglika celler, såsom hos Berberis buxi-

folia, Hedera Helix och Mahonia Aquifolium. så närma sig dock cellerna i det

understa laget mer eller mindre den rundcelliga typen. I bladen af Prunus Lauro-

cerasus, Andromeda polifolia och Vaccinium vitis idsea stå svampparenchymets

celler på öfvergång emellan den båglika och den rundcelliga typen. Alla öfriga hit-

hörande växter utmärka sig genom ett mer eller mindre rundcelligt svampparenchym.

De äro följande:

Epimedium chrysanthum. Rhododendrum lapponicum.

Evonymus radicans. Cassiope hypnoides.

Vinca minor. Azalea procumbens.

Ilex Aquifolium. Oxycoccus palustris.

Arctostaphylos uva ursi. Taxus baccata.

Bladen af Cassiope hypnoides utmärka sig genom ett mycket kompakt

svampparenchym, i hvilket endast mindre interstitier förefinnas. Samma väfnad hos

Taxus baccata är likaledes ganska kompakt och består af tätt hopstående, äfven

på ytsnitt runda eller aflånga celler, som äro anordnade i med bladets längdaxel

parallela rader. Det företrädesvis transpiratoriska partiet af svampparenchymet är

förlagdt till ömse sidor af kärlknippet och består af i horisontal riktning förlängda

och i, från ytan sedda, horisontala rader anordnade celler, som genom utbuktningar

stå i förbindelse med hvarandra. Mellan detta parti och undre epidermis finnes ett

eller tvänne lag af runda eller aflånga celler, hvilka i likhet med svampparenchym-

cellerna i bladets kanter äro anordnade i vertikala rader. I bladen af Ilex Aqui-

folium äro svampparenchymets celler, sedda från ytan, aflånga eller runda och

kransvis anordnade kring luftrummen, som i synnerhet i de öfre lagen äro mycket

stora, i hvilket fall en eller annan af de omgifvaude cellerna kan blifva något utdra-

gen och därigenom få en oregelbunden omkrets, men i de understa lagen stå cellerna

tätt tillsammans och äro, sedda från ytan, runda, ofta nästan polygonala, liknande

ett hypoderma. Ännu mera lakunös är denna väfnad hos Rhododendrum lappo-
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nicum. De såväl på tvär- som ytsnitt runda eller ovala cellerna äro nämligen på
tvärsnitt anordnade i enkla, långa och trådlika rader, som sträcka sig dels i vertikal

dels i horisontal riktning genom de stora luftrummen utan någon märkbar ordning,

men som på ytsnitt bilda ett stormaskigt nätverk, hvars maskor äro störst i meller-

sta partiet af denna väfnad. I denna förekomma sklereider, som förmodligen tjäna

till att förläna nödig stadga åt den lösa väfnaden, som är skild från den undre, af

höga, papillösa celler bestående epidermis genom ett tjockväggigt, i tvärsnitt rund-

celligt hypoderma. Detta svampparenchym torde närmast kunna jämföras med det

hyflika i bladen af vissa tropiska växter. I bladen af Evonymus radicans och

Vinca minor hafva cellerna i de öfre lagen af svampparenchymet en i följd af utbukt-

ningar på ytsnitt oregelbunden omkrets, men äro i de undre runda eller aflånga.

Alla de öfriga hithörande växterna utmärka sig genom ett mer eller mindre likformigt

rundceiligt svampparenchym.

På öfvervintrande, men saftigare och mer örtartade blad är öfverhudens afloss-

nande från undre bladytan under vintern en vanligare företeelse än på de läderartade

bladen, hvilka på grund af sin torrhet, sin fastare byggnad och mera tjockväggiga öf-

verhud äro bättre i stånd att motstå köldens verkningar. Bland de med öfvervin-

trande, ej läderartade blad försedda växterna, som af mig undersökts, hafva följande

befunnits hafva en aflossnande undre epidermis:

Helleborus viridis. Saxifraga flagellaris.

,, antiquorum. Bellis perennis.

Cochlearia fenestrata. Galeobdolon luteum.

Viola odorata. Pyrola chlorantha.

Saxifraga Geum. ,, uniflora.

,, hypnoides. ,, secunda.

,, oppositifolia. Asarum europseum.

Hos några af dessa växter, nämligen Pyrola uniflora, P. secunda, Bellis

perennis och Asarum europseum, åtföljes den aflossnande epidermis ej af något

underliggande cell-lag, medan ett sådant cell-lag aflossnar tillsammas med epidermis

på bladen af Pyrola chlorantha, Galeobdolon luteum, Saxifraga Geum, S.

hypnoides, Helleborus antiquorum och H. viridis jämte Cochlearia fenestrata,

men tvänne eller flera cell-lag hos Viola odorata, Saxifraga oppositifolia och S.

flagellaris.

Hvad beträffar svampparenehymets byggnad i sådana blad, som hafva en af-

lossnande undre epidermis, som ej är åtföljd af något svampparenchym, så är hos

såväl Pyrola secunda som P. uniflora hela mesophyllet ventralt, d. v. s. förvand-

ladt i svampparenchym. Fullständigast är detta förhållandet med P. secunda, hvars

mesophyll utgöres af 4—5 horisontala rader af såväl på tvär- som ytsnitt runda,

tätt hopstående celler. Endast i understa laget äro cellerna, sedda från ytan, något

olika dem i öfriga lag, i det de ej blott äro större, utan äfven i anledning af talrika

mycket små utbuktningar, hvarigenom mellanväggarna blifva undulerade, få en något

oregelbunden omkrets och smärre luftrum uppkomma mellan dem. Cellerna i detta
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lag blifva följaktligen sinsemellan fastare förenade. Det ventrala mesophyllet hos P.

uniflora bildar på visst sätt en öfvergång till det dorsiventrala i så afseende, att

cellerna i öfversta raden på tvärsnitt genom bladskifvan äro rundade och upprätta,

men på ytsnitt korta, breda och i följd af utbuktningar mer eller mindre oregelbundna.

Tillika gruppera sig cellerna i denna rad, sedda från ytan, kring större eller mindre

intercellularrum. I alla de öfriga lagen äro cellerna på ytsnitt likformiga, båglika

samt nätlikt anordnade med stora maskor. I bladen af Bellis perennis utgöres

det mäktiga svampparenchymet af på tvärsnitt rundade eller aflånga celler, hvilka

på ytsnitt äro runda i de öfre, men skiflika i de undre lagen. Ungefär samma bygg-

nad har svampparenchymet i bladen af Asarum europseum.
Af det nu anförda framgår, att, då ej något lag af svampparenchymet åtföljer

den aflossnande epidermis, äro cellerna i alla de undre lagen af denna väfnad lik-

formiga. Endast hos Pyrola secunda äro cellerna i det understa laget något olika

dem i de öfriga, men denna olikhet synes snarare förhindra ifrågavarande lags afloss-

nande.

Hvad återigen angår svampparenclwmets organisation i sådana blad, på hvilka

undre epidermis aflossnar tillsammans med ett lag af demia väfnad, så utgöres svamp-

parenchymet hos Pyrola chlorantha af på ytsnitt skiflika celler med undantag af

det understa, epidermis åtföljande laget, hvars celler, sedda från ytan, äro mera runda

och stå tätare tillsammans. I bladen af Galeobdolon luteum utgöres svampparen-

chymet af fyra lag, af hvilka de tre öfre utgöras af såväl på tvär- som ytsnitt runda

och tätt hopstående celler, under det cellerna i understa laget äro korta, breda och

skiflika. I bladen af Sax ifråga Geum äro cellerna i svampparenchymets understa

lag på tvärsnitt aflånga och på ytsnitt skiflika, åtskilda af små runda luftrum,

i de öfriga lagen på tvärsnitt runda, sedda från ytan likaledes skiflika, men luftrum-

men större och med en mera oregelbunden omkrets. Det fyra ceUer höga svampparen-

chymets understa lag i bladen af Saxifraga hypnoides utgöres af på ytsnitt runda,

genom smärre utskott i förbindelse med hvarandra stående celler, mellan hvilka en-

dast mindre luftrum förefinnas; cellerna i de öfriga lagen af samma väfnad äro,

sedda från ytan, större, vanligen aflånga och ej sällan försedda med utbuktningar

samt kransvis anordnade kring de stora luftrummen. Cellerna i det understa laget

af svampparenchymet hos Helleborus antiquorum äro på ytsnitt korta, breda,

skiflika och tjockväggiga, under det cellerna i de öfriga lagen äro längre, smalare,

båglika och nätlikt anordnade kring luftrummen. I bladen af Helleborus viridis

hafva cellerna i svampparenchymets understa lag, sedda från ytan, en ganska oregel-

bunden omkrets, äro kortare och bredare än i de närmast öfre lagen, hvilkas celler,

sedda från ytan, äro tämligen små, båglika och nätlikt anordnade kring luftrummen,

som äro större än i understa laget.

Då understa laget af svampparenchymet åtföljer den aflossnande undre epider-

mis, så skiljer sig detta lag äfven i öfvervintrande örtartade blad från de öfriga lagen

därigenom, att luftrummen emellan dess celler merändels äro mindre än i de öfriga

lagen. Endast hos Galeobdolon luteum hafva cellerna i understa laget en väsent-

ligt annan form än i de öfriga.
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Då tvänne eller flera cell-lag aflossna tillsammans med undre epidermis från det

öfriga svampparenchymet, så äro cellerna i dessa lag sinsemellan lika, men till formen

stundom mer eller mindre afvikande från de öfriga. Sålunda äro cellerna i de tre öfre

lagen af denna väfnad hos Viola odorata på ytsnitt runda eller aflånga och tätt

hopstående, men i de båda undre skiflika och nätlikt anordnade kring de stora inter-

cellularrummen. De mycket små bladen af Saxifraga oppositifolia äro upprätta

och deras undre (yttre) sida är kullrig och täckt af en epidermis, som är nästan

mera tjockväggig än öfre (inre) sidans. Det ovanligt storcelliga mesophyllet är nästan

homogent och har 12— 14 cellers höjd. Cellerna i de 2—3 öfversta raderna äro på

tvärsnitt, liksom cellerna i den understa raden, ovala och upprätt stående, men i alla

de öfriga såväl på tvär- som ytsnitt runda eller ovala och endast åtskilda af smärre

mellanrum. Med undre epidermis aflossna ända till 4—5 af de understa lagen, hvil-

kas celler i afseende på form och anordning öfverensstämma med dem i det öfriga

mesophyllet. Måhända kan det växlande antalet af de undre, epidermis åtföljande

cell-lagen tillskrifvas denna omständighet. På tvärsnitt genom bladskifvan kan det

eenom de understa lagens aflossnande uppkommande mellanrummet blifva till och

med högre än den kvarsittande delen af mesophyllet. Börgesen (a. st. s. 228, T. 11,

fig. 3) har förut uppmärksammat förekomsten hos denna växt af ifrågavarande luft-

springa, som emellertid, att döma af samme författares schematiska afbildning, ej

sträcker sig ända ut till de båda bladkanterna, såsom fallet är hos de af mig under-

sökta exemplaren, hvilka insamlats af Dr. T. Wulff på Norskön, 80° n. lat. För-

modligen återgifver Börgesen's afbildning ett yngre stadium, då luftspringan ännu ej

erhållit sin definitiva bredd. De likaledes upprätta, på utsidan kullriga och flera år

kvarsittande rotbladen af Saxifraga flagellaris hafva äfven ett nästan homogent, ven-

tralt mesophyll. Den undre (yttre) epidermis är märkbart mera tjockväggig än den öfre

och dessutom försedd med tjocka kutikularstrimmor. Cellerna i mesophyllets 2—3 öfversta

lag äro vanligen mindre än de öfriga, på tvärsnitt vanligen något horisontalt sträckta

och stå tätare tillsammans. Hela den öfriga delen af mesophyllet är mera storcellig

och i hög grad lakunös. Dess på tvärsnitt runda celler äro anordnade i horisontala

eller snedt vertikala rader, som äro skilda från hvarandra genom stora luftrum. På
ytsnitt äro samtliga mesophyllceller runda eller ovala, i följd hvaraf hos denna lik-

som hos föregående art en viss oregelbundenhet inträder med afseende på antalet af

cell-lag, som aflossna jämte undre epidermis. Vanligen åtföljes det understa laget af

ett växlande antal celler från den inre väfnaden.

Cochlearia fenestrata företer med afseende på här föreliggande fråga ett syn-

nerligen anmärkningsvärdt förhållande. Denna högnordiska växt utmärker sig nämli-

gen, oaktadt sin spädhet och saftighet, för en ovanlig härdighet mot köld. Så be-

rättar Kjellman (a. st. s. 478—9) om denna växt, att den på krönet af en tämligen

hög sandkulle vid Pitlekaj, där Vega-expeditionen öfvervintrade, kunde utan snöbe-

täckning och utsatt för den ständiga, utpinande nord- eller nordvästvinden uthärda

en köld, som nedgick till under — 46° C. och följande vår fortsätta sin genom vin-

tern afbrutna utveckling. Bladens storcelliga och med tämligen tunn yttervägg för-

sedda epidermis aflossnar hos denna växt på såväl undre som öfre ytan och kvar-
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sitter endast i de båda bladkanterna. Den åtföljes vid aflossnandet af närmaste lag,

hvars celler i regeln stå tätare tillsammans än i det öfriga mesophyllet, livars celler

äro stora, timnväggiga och såväl på tvär- som ytsnitt runda, ovala eller aflånga och

åtskilda endast genom smärre luftrum. Mesophyllet är äfven hos denna växt

ventralt.

Börgesen (a. st. s. 228) har iakttagit ett liknande aflossnande af den undre

epidermis förutom hos några af de ofvan anförda växterna äfven hos Saxifraga

caespitosa, S. aizoides, Thalictrum alpinum, Draba crassifolia, Dr. hirta, Dr.

alpina, Arabis alpina och andra.

För att åtminstone med någon sannolikhet kunna sluta sig till betydelsen af

denna hos öfvervintrande blad, såsom det tyckes, ingalunda ovanliga företeelse ford-

ras emellertid att steg för steg följa sådana blads utveckling under hela vegetations-

perioden och, i fråga om fleråriga blad, äfven in på den följande, hvilket författaren

ej varit i tillfälle att göra. Det förefaller ju ej häller omöjligt, att uppkomsten af en

så beskaffad luftspringa föranleder en lifligare transpiration, i synnerhet som hos

ifrågavarande blad den företrädesvis transpiratoriska väfnaden är föga lakunös. Bland

de af Börgesen anförda växter, hvilka jag ej varit i tillfälle att undersöka, finnas

äfven några, t. ex. Thalictrum alpinum och Arabis alpina, om hvilka det torde

vara ovisst, huruvida deras blad äro i stånd att öfvervintra eller åtminstone fortlefva

någon tid af vintern. A andra sidan kunna för uppfattningen af en dylik luftspringa

såsom skyddsmedel mot köld anföras dels dess ej ovanliga förekomst i öfvervintrande

blad och i knoppfjällen hos nordiska träd dels min förut anförda iakttagelse, att i

bladen af Bellis perennis det fullständiga aflossnandet af undre epidermis försiggår

först vid strängare köld. Måhända kan denna inrättning vara till nytta för växten

i båda dessa hänseenden, äfven om det skulle vara kölden, som föranledt uppkom-

sten af densamma.

Svampparenchymet i de få, af författaren undersökta växterna med mera

saftiga, örtartade blad, som öfvervintra eller åtminstone bibehålla sig friska långt

fram på vintern utan att undre epidermis aflossnar, kan vara än alltigenom rund-

celligt, såsom hos Statice grandiflora, Saxifraga pedatifida och Draba alpina

(den senare, enligt Börgesen, dock med aflossnande öfverhud, ehuru de af mig un-

dersökta exemplaren, insamlade af Dr. Wulff på Murchisons ö, 80° n. lat., ännu

hade öfverhuden sammanhängande med svampparenchymet), än bestå af såväl runda

som båglika celler, nämligen runda i de öfre och mer eller mindre båglika i de undre

lagen, såsom hos Linnsea borealis, Saxifraga crassifolia och S. cordifolia, eller

af såväl runda som skiflika celler, nämligen skiflika i det understa, men mer eller

mindre runda i de öfriga lagen, såsom hos Saxifraga Hostii och S. umbrosa.

Sammanfatta vi nu livad i det föregående anförts beträffande svampparen-

chymets organisation i öfvervintrande blad, så skola vi finna, att den rundcelliga

typen är förhärrskande i de öfvervintrande, läderartade bladen af vedartade ark-

tiska eller boreala växter, så att endast hos ett par växter, nämligen Dryas octo-

petala och Salix reticulata, hvilkas undre epidermis aflossnar tillsammans med

understa laget af denna väfnad, cellerna i detta lag antaga en något båglik form.
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Verkliga undantag härifrån utgöra Fyrola nmbellata, hvars svampparenchym består

af båglika celler, samt i visst afseende äfven Vaccinium vitis idsea och Andromeda
polifolia, hvilkas svampparenchymceller bilda en mellanform mellan den rundcelliga

och den båglika typen. Hed era Helix däremot har ett båglikt svampparenchym,

med undantag af understa laget, som är rundcelligt, och hos Arctostaphylos alpina

äro cellerna i ett eller tvänne af de öfversta lagen runda, men båglika i de öfriga,

men också äro hos den förra bladen ej läderartade och hos den senare ej öfver-

vintrande. I de öfvervintrande, läderartade bladen af andra vedartade växter,

som, ehuru de härstamma från sydligare områden, likväl kunna uthärda vint-

rarne åtminstone i södra Sverige (s. 168), är svampparenchymet i sin helhet säl-

lan mer eller mindre rundcelligt, såsom hos Ilex Aquifolium och Epimedium
chrysanthum, utan står på öfvergången emellan den rundcelliga och den båglika

(Prunus Laurocerasus, Mahonia Aquifolium) eller skiflika typen (Evonymus
radicans, Vinca minor), eller ock utgöres denna väfnad af såväl runda som båg-

eller skiflika celler (Berberis buxifolia och Buxus sempervirens), hvarvid de

runda cellerna bilda denna väfnads öfre parti. Den rundcelliga typen kan således

sägas vara ganska vanlig äfven i bladen af hithörande växter.

I de läderartade och öfvervintrande bladen är palissadparenchymet, såsom La-

lanne (a. st. s. 122) redan anmärkt, ganska mäktigt och består af flera cellrader.

I synnerhet hos de med sådana blad utrustade arktiska och boreala växterna (s. 168)

äro cellerna i denna väfnad ovanligt låga och breda och sällan regelbundet anordnade

i skarpt begränsade rader, utan cellerna i ena raden skjuta in emellan cellerna i när-

maste rad, hvarvid tillika ingen skarp gräns förefinnes emellan palissad- och svamp-

parenchym. I detta hänseende öfverensstämmer Buxus sempervirens med de ark-

tiska eller boreala växterna, i synnerhet med Diapensia lapponica och Vaccinium
vitis idsea. Å andra sidan består palissadväfnaden i bladen hos Pyrola umbellata
liksom hos Oxycoccus palustris af ganska höga, smala och cylindriska celler, och

hos Arctostaphylos alpina, äfvensom hos Rhododendrum lapponicum, utgöres

denna väfnad af en rad, i synnerhet hos den senare mycket höga och smala, men
septerade celler. Det är förmodligen i anledning af sistnämnda förhållande som

Warming (II, s. 36) uppgifver denna växt hafva ett af 3—4 rader bestående palis-

sadparenchym. Palissadparenchymet hos Salix reticulata och Arctostaphylos

uva ursi utgöres af tre rader celler, som i de båda öfre likaledes äro höga och smala.

Äfven bladen af Hedera Helix och Linnsea borealis, hvilka oaktadt de ej kunna

betecknas såsom läderartade, likväl öfvervintra, hafva ett af låga rundade celler be-

stående palissadparenchym, som hos den förra utgöres af tvänne, hos den senare af

en rad. Äfven i de öfvervintrande, läderartade bladen af växter från sydligare trak-

ter (s. 168) utgöres palissadväfnaden af flera cellrader, och dess celler äro merändels

låga och breda. Så består denna väfnad i bladen af Ilex Aquifolium (F. Are-

schottg, III, Taf. V, fig. 1) samt Buxus sempervirens af fyra och af Vinca mi-

nor af tre cellrader, af hvilka hos den senare cellerna i de båda öfre raderna äro

ganska höga. Äfven i bladen af Berberis buxifolia finnas tre eller stundom fyra

rader palissadceller, som i likhet med dem i bladen af Prunus Laurocerasus äro
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höga och smala. De sistnämnda båda växterna äro mindre härdiga mot köld än de

öfriga.

Mera reduceradt är palissadparenchymet hos arktiska eller högnordiska väx-

ter med mer eller mindre fullständigt öfvervintrande, men likväl örtartade blad

(s. 169). I ganska många fall saknas sådan väfnad eller är endast svagt antydd, så

att bladen blifva så godt som fullständigt ventrala (Pyrola uniflora, P. secunda,

Cochlearia fenestrata, Draba alpina, Saxifraga flagellaris). I bladen af Saxi-

fraga oppositifolia och S. hypnoides finnes visserligen ett af 2—3 cellrader be-

stående palissadparenchym, men dess celler skilja sig föga från svampparenchymets.

Hos de flesta öfriga hithörande växter af nordiskt ursprung äro cellerna i palissad-

väfnaden, vare sig denna utgöres af en eller flera cellrader, låga och breda. Endast

i bladen af Helleborus antiquorum och H. viridis med en samt Saxifraga Ho-

stii och S. umbrosa med tre rader palissadceller, äro dessa ganska höga, hos

bägge Saxifraga-arterna endast i de båda öfre raderna. De sistnämnda fyra väx-

terna härstamma också från sydligare trakter.

Genom de förtjänstfulla undersökningar öfver bladens anatomi, som meddelats

af Börgesen (a. st.) och Bonnier (a. st.), är denna väl bekant äfven i fråga om
de spädare, för hvarje år förvissnande bladen af arktiska växter. De få undersök-

ningar författaren själf varit i tillfälle att anställa på sådana blad tjäna endast till att

bekräfta nämnde författares meddelanden. I likhet med de förut afhandlade arktiska

växterna med örtartade, men det oaktadt öfvervintrande blad, utmärka sig äfven

dessa genom storcellig epidermis, som dock är tunnväggig, och likadant mesophyll,

som är vattenrikt, men fattigt på kloroplaster och endast ofullständigt differentieradt

i palissad- och svampparenchym, hvarjämte klyföppningar vanligen förekomma äfven

i öfre bladytan. När palissadväfnaden i dessa blad är någorlunda differentierad, består

den af låga, breda och af luftrum ofta åtskilda celler. Svampparenchymet utgöres

af på ytsnitt runda eller af såväl runda som skiflika eller ock af uteslutande skiflika

celler. Epidermiscellerna hafva i tvärsnitt en mycket växlande höjd, beroende på

ytterväggarnes undulering.

Dessa blads inre organisation är framkallad af de yttre förhållandena. I be-

traktande af den i arktiska zonen så utomordentligt korta vegetationsperioden

måste nydaningen af blad försiggå på mycket kort tid och, då dessa lefva under

endast en vegetationsperiod, blir däraf en naturlig följd, att på bildningen af dem
kommer att användas så kort tid och så litet material som möjligt. Också anläg-

gas och utbildas de, enligt Kjellman (a. st. s. 492 och följ.), nästan fullständigt un-

der föregående vegetationsperiod, så att de redan de första dagarne under den föl-

jande kunna träda i verksamhet och blomningen kan begynna. Hvad som i synnerhet

möjliggör bladens hastiga utveckling är dels frånvaron af mekaniska element, som

för sin utbildning taga en längre tid och ett större material i anspråk, dels alla blad-

cellernas tunnväggighet och deras i förhållande till de små bladen ansenliga storlek,

som är en naturlig följd af celldelningens tidiga upphörande och i sin ordning föran-

leder besparing af material. Den inom ifrågavarande område ofta af dimmor för-

svagade belysningen föranleder, att cellerna äfven i de öfversta raderna af meso-
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phyllet ej synnerligen märkbart sträcka sig i en mot bladytan vertikal riktning och,

då tillika delningen genom vertikala väggar snart upphör i dessa rader, komma de

att förblifva låga och breda samt likna dem i de undre lagen. Och såväl epider-

mis- som mesophyllcellernas förstoring genom sträckning underlättas väsendtligt af

bladens stora rikedom på vatten. I följd af palissadparenchymets svaga utbildning,

äfvensom genom den så vanliga förekomsten af klyföppningar äfven på öfre bladytan

och dessas läge i nivå med bladytan eller öfver denna underlättas vattenafdunstnin-

gen, som annars under rådande yttre förhållanden — låg temperatur och fuktig luft

— knappast skulle kunna försiggå med för växten nödig energi.

I bjärt motsats till dessa stå de arktiska sempervirenta och vedartade växterna

(s. 168), hvilkas blad äro tjocka, fasta och torra samt jämförelsevis rika på kloro-

plaster och hvilkas epidermis såväl som mesophyll äro mera småcelliga och utgöras

af ganska tjockväggiga celler. I sådana blad är palissadparenchymet skarpt diffe-

rentieradt, består merändels af flera cellrader och är således ganska mäktigt, äfven

då cellerna i hvarje rad äro tämligen låga (s. 179). Denna väfnads mäktighet står

i närmaste samband med ifrågavarande växters förekomst på torrare och mera soliga

lokaler. Tydligen måste den fullständiga utbildningen af sådana blad taga en betyd-

ligt längre tid i anspråk än den af de spädare och mera vattenrika bladen, om hvilka

nyss var fråga. Det är till och med sannolikt, att bladen hos åtminstone flera hit-

hörande växter kunna för sin fulla utveckling behöfva längre tid än ett år. I ett

föregående arbete (Areschoug I, s. 26, Taf. II, fig. 17) har jag fäst uppmärksam-
heten på den långsamma utvecklingen af bladen hos Taxus baccata, hvilka först i

andra året uppnå sin definitiva storlek. Och jämföras de under året framkomna
bladen af t. ex. Vaccinium vitis ideea eller Arctostaphylos uva ursi under vin-

tern, sedan all vidare tillväxt måste antagas hafva afstannat för året, med de ett år

äldre bladen, så befinnas de förra vara märkbart mindre än de senare. Det är samma
förhållande med de rent arktiska växterna. Att något försenande i den vid inträdet

af en ny vegetationsperiod återvaknande lifsverksamheten ej kan föranledas af denna
bladens långsamma utbildning, bör lätt kunna inses, då till växtens disposition re-

dan finnas flera årgångar af lifskraftiga blad. Man plägar i allmänhet beteckna

ifrågavarande växter såsom xerofila, och det torde vara obestridligt, att åtskilliga

organisationsförhållanden hos dem äfven tyda på en tendens till minskad transpira-

tion, om också ej i så hög grad som hos de mera utpräglade xerofyterna. Men
dessa växters bladbyggnad kan äfven tolkas såsom en tillpassning till det arktiska

klimatet under vintern. Bladens tjocka, föga vattenrika och läderartade beskaffen-

het jämte öfverhudens tjocka yttervägg och det i allmänhet tjockväggiga mesophyl-

let skydda säkerligen dessa växtdelar mot den stränga kölden och komma med all

sannolikhet till stånd under inverkan af de i den arktiska zonen rådande klimatför-

hållandena. Men i sällskap med dessa rent arktiska växter förekomma andra, på
ungefär samma sätt organiserade arter, som härstamma från sydligare områden, men
därifrån spridt sig till polarländerna, där de i följd af sin xerofila karaktär kunna
uthärda vintern. Denna växternas förmåga att genom samma anordningar åtminstone

till en viss grad skydda sig såväl mot låg som hög temperatur har redan för längre
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tid sedan af författaren uppmärksammats (Areschoug, III, s. 215). Men hos de ty-

piska xerofyterna erfordras tydligen äfven andra och kraftigare inrättningar för att

skydda växten mot uttorkning än de, som finnas hos ifrågavarande arktiska växter.

Endast ett ringa antal arktiska eller högnordiska vedartade växter fälla årligen

sina blad. Författaren har haft tillfälle att undersöka följande sådana växter:

Cassandra calyculata D. Don. Salix glauca L.

Betula nana L. S. myrsinites L.

Salix polaris Wg. S. lapponum L.

S. herbacea L.

Det är onekligen ett ganska anmärkningsvärdt förhållande, att under det

såväl många fleråriga, läderartade som örtartade, antingen öfvervintrande eller år-

ligen förvissnande blad af andra arktiska växter vanligen utmärka sig genom ett

af jämförelsevis låga celler bestående palissadparenchym, äfven när denna väfnad ut-

gör endast en rad, eller fullständigt sakna sådan väfnad, så är samma väfnad i

de för hvarje år affallande bladen af vedartade växter från samma områden starkt

utvecklad, såväl hvad cellernas höjd som antal cellrader beträffar. Endast Cassan-

dra calyculata utgör i detta afseende ett undantag, i det palissadväfnaden utgöres

af en eller någon gång tvänne låga cellrader. Men i bladen af Betula nana utgöres

denna väfnad af tvänne rader höga och smala celler, och till dessa rader sluter sig

en tredje rad af glesare celler, hvilka genom utbuktningar från mellanväggarna stå i

förbindelse med hvarandra. Hos Salix lapponum äro de höga, smala och cylindriska

palissadcellerna anordnade i trenne rader, som tillsammans utgöra mer än 3A af

mesophyllets höjd. De öf riga, ofvan anförda arterna af samma släkte hafva ett af tvänne

rader höga och smala celler bestående palissadparenchym; endast hos S. glauca äro

palissadcellerna på samma gång höga och vida. Svampparenchymet hos alla de ifråga-

varande växterna utgöres till största delen af såväl på tvär- som ytsnitt runda eller

aflånga celler och kan på samma gång vara ganska lakunöst, såsom hos Betula

nana och Cassandra calyculata, hvarvid cellerna äro på såväl tvär- som ytsnitt af

bladet anordnade i krans kring luftrummen. Däremot är denna väfnad i bladen af

de fem ofvan anförda Salix-arterna ganska kompakt, men hos S. polaris, S. her-

bacea, S. myrsinites och S. glauca utgöres dess understa lag af på ytsnitt större,

mer eller mindre båglika och kring de tämligen stora luftrummen nätlikt anordnade

celler. Väsentligt annorlunda förhåller sig denna väfnad hos S. lapponum. Den
utgöres nämligen endast af tvänne rader på ytsnitt runda och tätt hopstående celler.

Liksom på de örtartade bladen af många andra arktiska eller högnordiska växter

förekomma klyföppningar på öfre bladytan af åtskilliga bland dessa växter, såsom

S. polaris, S. herbacea, S. myrsinites och Cassandra calyculata. Egendomligt

nog, äro genomgående kärlknippen ej ovanliga hos dessa växter, oaktadt bladen ej

borde vara i behof af ett dylikt skyddsmedel. Sådana kärlknippen förekomma i bla-

den af Salix herbacea, S. myrsinites, Betula nana och Cassandra calyculata.

De i södra och mellersta delen af den skandinaviska halfön, liksom i mellersta

Europa, lefvande löfträden fälla årligen sina blad. Härifrån utgör endast Ilex Aqui-
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folium ett undantag, men denna växt har i själfva verket ett sydligare ursprung,

hvilket äfven framgår af dess utbredning endast i de västra kusttrakterna, hvaräst

de jämförelsevis milda vintrarna göra förekomsten af detta träd möjlig. Enär bladen

af de löffällande träden inkl. buskarna fungera endast under en vegetationsperiod,

så äro de i saknad af de skyddsinrättningar mot kölden, som finnas hos de fleråriga

bladen. Och då sommartemperaturen inom området för ifrågavaraude träds utbred-

ning är betydligt högre än i polarländerna, så borde man kunna vänta, att deras

blad skulle med afseende på sin inre organisation visa en större öfverensstämmelse

med de tropiska trädens. Då emellertid i den tropiska zonen växternas lifsverksam-

het ej afbrytes genom inträdet af en kallare årstid, utan fortgår året om, så blifver

häraf, åtminstone i många fall, en naturlig följd, att bladen blifva fleråriga och på
samma gång erhålla en fastare byggnad, som möjliggör deras större varaktighet. Af

denna orsak blifva bladen merändels fasta, tjocka och läderartade och kunna tillika

hos många af dessa växter i följd af de gynnsammare yttre lifsvillkoren uppnå en stor-

lek, till hvilken motstycke saknas hos de nordiska träden, hvilkas blad äro tunna

och betydligt spädare. Man skulle äfven kunna uttrycka förhållandet i detta hän-

seende mellan de tropiska och de nordiska träden så, att de senare, som under den

korta sommaren hafva att sörja ej blott för nybildningarne i sitt perennerande rot-

och stamsystem jämte fröbildningen, utan äfven för frambringandet af de knoppar,

ur hvilka de nya skotten följande år skola utvecklas, ej hafva tillräckligt bildnings-

material för att kunna på samma gång förläna bladen den fasthet, som erfordras för

deras större varaktighet. Visserligen skulle mot riktigheten af denna förklaring kunna

invändas, att de sempervirenta arktiska växterna, oaktadt sommaren i polarländerna

är mycket kortare än i södra delen af den skandinaviska halfön, dock förmå frambringa

blad, som öfvervintra, men det bör därvid ej lämnas ur sikte, att såväl själfva bla-

den som de för hvarje år nybildade delarna af stamsystemet äro så små, att en

ganska liten kvantitet af material bör kunna vara tillräcklig för deras uppbyggande.

Å andra sidan saknas ingalunda exempel på att äfven blad af tropiska vedartade

växter, såsom arter af Buettneria (s. 63), Artocarpus Frestessii? (s. 113) m. fl.,

kunna, ehuru de hafva en ovanligt stor yta, blifva utomordentligt tunna och späda,

i dessa hänseenden vida öfverträffande bladen af hvilket som helst bland de nordiska

träden. Sannolikt hafva sådana blad äfven en kortare varaktighet.

Såsom lätt är att förmoda, finnes det ej någon enda anatomisk karaktär, ge-

nom hvilken bladen af de nordiska träden skilja sig från dem af de tropiska. Vis-

serligen förete bladen af de senare äfven i anatomiskt afseende en vida större form-

rikedom, men detta förhållande torde till större delen kunna tillskrifvas dels den

omständigheten, att de tropiska träden i systematiskt hänseende tillhöra så många
olika, vidt skilda formkretsar, under det endast ett fåtal familjer i den nordiska flo-

ran innefatta trädartade växter, dels äfven den rikare växling i de yttre, på form-

bildningen inverkande lifsvillkoren, som utmärka den tropiska zonen. Alla de nor-

diska träden och buskarna, som äro löffällande, tillhöra med afseende på bladbygg-

naden den dorsiventrala typen på ett undantag när, nämligen Salix alba. I följd

af bladens ställning hos detta träd blifva båda bladytorna lika mycket utsatta för
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ljuset, hvarigenom hela mesophyllet förvandlas till palissadparenchym (Taf. XVII,

fig. 1) och bladen blifva dorsala. Däremot saknas helt och hållet såväl ventrala som

bilaterala blad hos de nordiska träden och buskarna, men äro ej sällsynta hos de

tropiska, de senare bladen i synnerhet hos Mangrove-växterna (Areschoug, II, s. 66

—77). I den förut meddelade sammanfattningen af mina undersökningar öfver de

tropiska växternas bladanatomi (s. 158—167) hafva i synnerhet framhållits tvänne

strukturförhållanden, som visserligen ej återfinnas hos alla tropiska växter, men dock

kunna sägas vara i allmänhet karakteristiska för de tropiska växterna med dorsiven-

tral bladbyggnad i jämförelse med de boreala och arktiska. Det ena förhållandet

gäller de mekaniska skyddsmedlen, det andra svampparenchymets organisation.

Hvad först angår skyddsanordningarna i bladen mot yttre åverkan af mekanisk

natur, så hafva vi funnit, att dessa hos de tropiska träden, som i anseende till sin

större höjd äro mest utsatta för skada af nyssnämnda beskaffenhet, äro af flera olika

slag, såsom bladens form, storlek, ställning, tjocklek och läderartade beskaffenhet,

öfverhudens tjockväggighet, svampparenchymets struktur, men framför allt kärlknip-'

penas starka utveckling och förgrening samt rikedom på mekaniska väfnåder eller

mekaniska väfnadselement.

Bladen af de löffällande, vedartade nordiska växterna äro återigen tunna, späda

och i allmänhet horisontalt ställda och hafva en tunnväggig epidermis. Därjämte är

svampparenchymet, såsom senare skall omtalas, öfvervägande rundcelligt, i följd

hvaraf cellerna ej komma att stå i någon så fast förbindelse med hvarandra som

förhållandet blifver, då cellerna i denna väfnad genom utbuktningar kommunicera

med hvarandra (s. 164). Bladen af ifrågavarande växter komma sålunda hufvudsak-

ligen att vinna den stadga åt de inre väfnaderna, som kan vara behöflig, genom de

genomgående kärlknippena. Hos följande nordiska träd eller buskar hafva genom-

gående eller nästan genomgående (i förteckningen markerade med ett n) kärlknippen

iakttagits':

Evonymus europsea L.

Tilia europaea L.

Acer platanoides L.

„ campestre L.

,, Pseudoplatanus L.

Sorbus Aucuparia L.

,, scandica Fr.

,, torminalis Crtz.

Potentilla fruticosa L.

Fraxinus excelsior L.

Juglans regia L.

Ulmus montana With.

Quercus pedunculata Ehrh.

Fagus silvatica L.

Carpinus Betulus L.

Corylus Avellana L.

Myrica Gale L.

Betula verrucosa Ehrh.

Alnus glutinosa Gsertn.

Populus tremula L.

Salix Smithiana Willd. n.

,, caprea L. n.

Inbäddade kärlknippen hafva följande träd och buskar

:

1
I dessa förteckningar hafva älven upptagits åtskilliga, ej inhemska, men här i landet odlade träd.
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Berberis vulgaris L.

Cornus sanguinea L.

RhamiiLis cathartica L.

,, Frangula L.

Pyrus Malus L.

Crateegus Oxyacantha L.

Cotoneaster vulgaris Lin.dl.

Lonicera Xylosteum L.

Sambucus nigra L.

Viburnum Opulus L.

Ligustrum vulgäre L.

Ribes alpinum L.

Prunus Padus L.

Rubus Bellardi Whe.
Rosa rugosa Thunb.

Forsythia suspensa Vahl.

Myrtillus nigra Gil.

Daphne Mezereum L.

Hippophäe rhamnoides L.

Salix alba L.

Vid en blick på dessa förteckningar skall man finna, att genomgående kärl-

knippen förekomma hos nästan alla högre träd, som äro mest utsatta för stormar,

men de inbäddade hufvudsakligen hos buskar eller lägre träd. Härifrån utgör endast

Salix alba ett undantag, måhända af den orsaken, att bladens ringa storlek och

deras upprätta, kantställda läge i förening med de bladbärande kvistarnes smidighet

göra ett sådant skyddsmedel obehöfligt för detta högväxta träd. Å andra sidan fin-

nas på förteckningen äfven låga buskar, hvilkas blad hafva genomgående kärlknip-

pen, sannolikt i följd af deras förekomst på öppna, för vindar utsatta ställen (ex.

Potentilla fruticosa, Myrica Gale).

Likväl är detta skyddsmedel hos de nordiska träden ej på långt när så kraftigt

som i bladen af de tropiska och behöfver ej häller vara det. I synnerhet i sådana

tropiska blad, hvilkas hufvudsakliga eller enda skydd utgöres af de genomgående

kärlknippena, äro dessa ytterst talrika och bilda ett utomordentligt småmaskigt nät-

verk, som afdelar mesophyllet i mj^cket små rutor, hvilka sålunda begränsas af dessa

kärlknippen, som ej sällan fullständigt omgifvas af hårdbast, stundom i förening med
sklerenkym, och stödja sig mot såväl öfre som undre epidermis. Och äfven då

andra skyddsinrättningar på samma gång komma till användning, kunna de genom-

gående kärlknippena vara mycket talrika och åtföljas af mekaniska väfnader. Hos
de nordiska löffällande träden äro de genomgående kärlknippena jämförelsevis glesa

hvarför också det af dem bildade nätverket får stora maskor, och de om gifvande

mekaniska väfnaderna äro föga mäktiga. Ett undantag i detta afseende bildar Po-
pulus tremula, i hvars blad finnes ett mycket rikt förgrenadt nätverk af genomgå-

ende kärl knippen, sannolikt i anledning af bladens stora passiva rörlighet. För att

förläna större stadga åt de inre väfnaderna, i .synnerhet det ofta mycket lakunösa

svampparenchymet, äro i de tropiska trädens blad sklereider eller stödjande element,

vare sig i form af från kärlknippenas hårdbast ut emellan mesophyllets celler sig

sträckande bastceller eller hårdbastknippen eller sklerenkymatiska, ej i samband med
kärlknippena stående grundväfnadselement ingalunda ovanliga. I bladen af nordiska

träd eller buskar saknas de nästan helt och hållet. Endast Rhododendrum lappo-

nicum utgör därifrån ett undantag. Kärlknippena i bladen af denna växt äro in-

bäddade, men i deras utomordentligt lakunösa svampparenchym förekomma sklereider,

som antagligen tjäna till stöd för den lösa väfnaden. I bladen af Cassandra caly-
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culata är svampparenchymet nästan lika lakunöst, ehuru sklereider saknas, men dessa

ersättas af genomgående kärl knippen.

I bladen af arktiska växter äro kärlknippena i allmänhet inbäddade, antingen

bladen äro fleråriga eller årligen förvissna. Också torde hos sådana växter genom-

gående kärlknippen vara obehöfliga såsom skydd mot yttre åverkan af mekanisk na-

tur, emedan de arktiska växterna äro lågväxta och merändels mattlikt utbredda på
marken eller bildande täta tufvor. Några undantag förekomma emellertid. Så finnas

bland de sempervirenta växterna genomgående kärlknippen i bladen af Dryas octo-

petala, Ledum palustre samt Salix reticulata och bland de löffällande i bla-

den af Cassandra calyculata, Betula nana, Salix myrsinites, S. herbacea
(n. genomg.) och S. glauca (n. genomg.).

På ett undantag när (sid. 183) hafva bladen af alla nordiska löffällande träd

eller buskar en dorsiventral byggnad. Vi hafva således här att med afseende på den

inre organisationen jämföra dessa växters blad med de dorsiventrala bladen af tropi-

ska vedartade växter. Såsom förut visats, har svampparenchymet i de tropiska

bladen med hänsyn till cellernas form en mycket mer växlande byggnad än svamp-

parenchymet i bladen af nordiska vedartade växter, hos hvilka denna väfnad nästan

utan undantag är rundcellig eller båglik. Hos de af mig i föreliggande arbete be-

handlade tropiska växterna utmärker sig det öfvervägande antalet därigenom, att

svampparenchymets celler på ytsnitt hafva en stor, med de båda bladytorna mer

eller mindre parallel yta, som i följd af utbuktningar får en oregelbunden omkrets.

Äfven bland de med dorsiventrala blad försedda Mangrove-växterna (Areschoug, II)

är denna celltyp öfvervägande i svampparenchymet. Däremot är i de nordiska trädens

blad det rundcelliga svampparenchymet förhärskande. Dock må särskildt betonas,

att äfven hos ifrågavarande växter ej finnes någon skarp gräns emellan denna och

öfriga former af svampparenchym, så att såsom rundcelligt svampparenchym upp-

tages äfven sådan väfnad, som titgöres af på ytsnitt mer eller mindre aflånga, raka

eller något krökta, med svag ansats till utbuktningar försedda celler, när sådana ut-

buktningar ej äro skarpt begränsade mot cellens centrala del.

Följande på den skandinaviska halfön växande eller där odlade löffällande träd

eller buskar hafva ett mer eller mindre typiskt rundcelligt svampparenchym:

Tilia parvifolia.

Acer campestre.

,, platanoides.

Aesculus Hippocastanum.
Rhamnus Frangula.
Prun us Padus.
Crateegus Oxyacantha.
Sorbus Aucuparia.
Rosa rugosa.

Lonicera Xylosteum.
Fraxinus excelsior.

Hippophäe rhamnoides.
Fagus silvatica.

Quercus pedunculata.
Corylus Avellana.
Myrica Gale.

Betula verrucosa.

Alnus glutinosa.

Populus tremula.

Salix caprea.

,, Smithiana.
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Svampparenchymet hos några bland de här anförda växterna är ej typiskt rund-

celligt, såsom hos Acer campestre, Fraxinus excelsior, Fagus silvatica, Al-

nus ghitinosa och Myrica Gale, i det dess celler kunna vara försedda med min-

dre utbuktningar och därigenom få en oregelbunden omkrets eller, såsom hos Myrica
Gale, vara krökta. Hos de båda Salix-arterna upptager palissadväfnåden nära Ve

af mesophyllets höjd och svampparenchymet, som är ganska kompakt, består af en-

dast 2—3 cellrader.

Följande träd eller buskar hafva ett båg- eller skiflikt svampparenchym.

Berberis vulgaris. Viburnum Opulus.
Evonymus europa?a. Sambucus nigra.

Rhamnus cathartica. Ligustrum vulgäre.

Ribes alpinum. Forsythia suspensa.

Pyrus Malus. Myrtillus nigra.

Sorbus scandica. Daphne Mezereum.
„ torminalis. Ulmus montana.

Potentilla fruticosa. Carpinus Betnlus.

Cornus s a n g u i n e a.

Bland de här anförda växterna finnas några, hvilkas svampparenchym utgöres

af såväl båglika som runda celler. Så är understa laget rundcelligt i bladen af Ri-

bes alpinum, Carpinus Betulus och Daphne Mezereum, men i bladen af

Rhamnus cathartica äro de öfversta lagen rundcelliga. Svampparenchymet hos

Evonymus europaea och Potentilla fruticosa utgör en medelform emellan det

rundcelliga och det skiflika, och hos Viburnum Opulus samt Ulmus montana
är denna väfnad skiflik.

Vid ett närmare aktgifvande på förteckningarne öfver de nordiska vedartade

växterna, hvilkas blad hafva ett rundcelligt svampparenchym, och dem, hos hvilka

denna väfnad är båg- eller skiflik, finner man, att bland de förra befinna sig så godt

som alla våra mast högväxta träd, under det de arter, som hafva båg- eller skiflikt

svampparenchym, till största delen äro buskar eller lågväxta träd. Detta faktum

lämnar ytterliggare stöd åt den uppfattning jag förut sökt motivera med afseende

på bladen af tropiska växter, den nämligen att dorsiventrala blad med rundcelligt

svampparenchym äro lämpligast för sådana växter, som hafva riklig tillgång till ljus,

men att blad med båg- eller skiflikt svampparenchym äro i stånd till att äfven vid

svagare belysning upptaga tillräckligt ljus för att utföra sina funktioner. Också är

det så godt som otvifvelaktigt, att ljuset äfven föranleder cellerna i svamp-

parenchymet att antaga den ena eller andra formen. Vid starkare belysning fortsattes

nämligen celldelningen längre tid äfven i bladets inre, för ljuset minst utsatta väf-

nad förmedelst med ljusstrålarna parallela och således mot bladytan mer eller min-

dre vertikalt ställda väggar, i följd hvaraf svampparenchymets celler förblifva nästan

isodiametriska eller blifva vid ännu starkare belysning till och med palissadlika, när

nämligen cellerna hufvudsakligen sträcka sig i riktning mot det infallande ljuset.

Ofvergångar emellan dorsala och dorsiventrala blad med rundcelligt svampparenchym
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äro därför ingalunda ovanliga hos tropiska växter. Om återigen tillgången till ljus

är mindre, så upphör celldelningen tidigare i det blifvande svampparenchymet, hvar-

efter, och i samma mån som bladets yta förstoras i följd af den alltjämt fortgående

celldelningen i öfre och undre epidermis samt palissadparenchymet, cellerna i svamp-

parenchymet börja sträcka sig parallelt med bladytan (F. Areschoug, I, sid. 40).

Men den större eller mindre tillgången på ljus beror icke blott på beskaffenheten af

platsen, där växten lefver, utan äfven på bladens större eller mindre tjocklek. Äro

nämligen bladen mycket tunna, så kunna de från öfre bladytan inträngande ljusstrå-

larna med någorlunda oförminskad energi komma alla de få cell-lag, som finnas i

sådana blad, till godo, hvarför också svampparenchymet i tunna blad ej blott af

många tropiska utan äfven af så godt som alla nordiska högväxta träd nästan alltid

är rundcelligt. Endast hos de växter, som af naturen äro hänvisade till att lefva i

skugga, få svampparenchymets celler i tunna blad en skif- eller båglik form. Äro

återigen bladen tjocka, hvilket kan bero dels på en starkare utbildning af palissad-

väfnaden dels på det större antalet af cell-lag i svampparenchymet eller på båda

dessa väfnaders samtidiga större mäktighet, så hafva merändels svampparenchymets

celler en stor yta, beroende därpå, att det mesta ljuset absorberas af de öfre cell-la-

gen. Hos ganska många tropiska växter kan emellertid svampparenchymet utgöras

af på en gång runda och båg- eller skiflika celler, hvarvid de runda vanligen bilda

det öfre, de båg- eller skiflika det undre partiet af väfnaden, hvilket förhållande

sannolikt föranledes af den starkare belysning, som de öfre cell-lagen erhålla. Ej säl-

lan kunna likväl cellerna i ett eller annat af denna väfnads understa lag blifva mer

eller mindre runda, hvilket sannolikt förorsakas af det diffusa ljus, som träffar den

undre bladytan. Man bör emellertid ej lämna ur sikte, att äfven andra förhållanden

inverka på bladens organisation och kunna föranleda mer eller mindre väsendtliga för-

ändringar i densamma. Det stora flertalet af de här behandlade tropiska växterna

tyckas emellertid vara s. k. mesofyter.

Den här ofvan omtalade relationen emellan svampparenchymets form och lju-

sets större eller mindre intensitet torde sannolikt i främsta rummet, såsom Stahl

(II) framhållit, bereda växten den fördelen, att cellerna i svampparenchymet kunna

äfven under ogynsamma belysningsförhållanden deltaga i näringsberedningen. Sam-

tidigt blifver äfven transpirationen på det sättet modererad, att den vid starkare

belysning, som åstadkommer en liflig vattenafdunstning, i någon mån hämmas däri-

genom att den företrädesvis transpiratoriska väfnaden eller svampparenchymet på

samma gång blifver rundcelligt, liksom vid minskad tillgång på ljus och därigenom

nedsatt vattenafdunstning denna process underlättas genom den förändring i svamp-

parenchymets byggnad, som clen minskade ljustillgången förorsakar. De bägge på

transpirationen hufvudsakligen inverkande faktorerna, ljuset och svampparenchy-

mets beskaffenhet, komma sålunda att balansera mot hvarandra.

Så vida man kan anse sig berättigad att draga någon allmän slutsats beträf-

fande de tropiska trädens bladbyggnad af det i förhållande till den tropiska växt-

världens utomordentliga formrikedom visserligen ringa antalet här undersökta tropi-

ska mesofyter, så äro de mest utmärkande dragen i bladens organisation hos dessa
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växter, jämförda med de arktiska eller boreala, dels de kraftigare anordningarne för

beredandet åt bladen af skydd mot yttre åverkan dels de förändringar i svamppa-
rencbymet, som tjäna till att bladen i den täflan om ljus, som den tropiska vegetationens

yppighet framkallar, kunna äfven i en svagare belysning erhålla tillräckligt ljus.

Huruvida de tropiska träd, som att döma af bladens organisation hafva större an-

språk på ljus, erhålla detta i följd af sin större höjd eller stammens förgreningssätt

eller förekomsten på öppna, soliga platser, kan endast genom undersökning på ort

och ställe afgöras. Med afseende på svampparenchymets struktur öfverensstämma de

emellertid i synnerhet med de mer högväxta bland de nordiska träden. De tropiska

träd, som på grund af svampparenchymets organisation förmå att åtnöja sig med
mindre ljus, hafva med hänsyn till denna väfnad största likheten med de örtartade

boreala växterna, hvilkas svampparenchym, att döma af de få, på ytsnitt under-

sökta arterna, merändels är skif- eller båglikt.
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Förklaring öfver afbildningarne.

TAF. I.

Garcinia Mangostana L.

Oc. 1, Obj. 6; Leitz

Fig. 1 Vtsnitt genom öfre epidermis.

» 2. Ytsnitt genuin palissadpareuehymets öfversta rad.

» .'5. Vtsnitt geinim palissadpareneliymets understa rad.

» 4. Ytsnitt genom svampparencliymets öfversta rad.

» 5. Ytsnitt genom ett af svampparencliymets öfre cell lag med ett kärlknippe (endast skizzeradt) och

en sklereid.

» tj. Ytsnitt genom ett af svampparencliymets mellersta cell-lag.

» 7. Ytsnitt genom svampparencliymets tredje cell-lag (från undre epidermis räknadt) jemte en sekret-

behållare.

» 8 Ytsnitt genom svampparencliymets andra cell-lag (räknadt från undre epidermis).

» !». Ytsnitt genom svampparencliymets understa cell-lag.

» 10. Ytsnitt genom undre epidermis.

» 11. Genomsnitt genom en klyföppning. Oc. 1, Obj. 8, Leitz.

TAF. 2.

Garcinia Mangostana L.

Oc. I. Ohj. 0. Leitz.

Fig. 1. Genomsnitt genom ett parti af bladskifvan.

Nephelium mutabile Bltjme.

Oc. 1, Obj. Ii, Leitz.

2. Genomsnitt genom ett parti af bladskifvan.

3. Ytsnitt genom öfre epidermis.

1. Ytsnitt genom öfre epidermis med en epidermoidal bildning.

5. Ytsnitt genom palissadparencliymet.

6. Ytsnitt genom svampparencliymets öfversta cell-lag.

7 Ytsnitt genom ett af svanipparenchymets mellersta cell-lag.

8. Ytsnitt genom svampparencliymets näst understa cell-lag.

9. Ytsnitt genom svampparencliymets understa cell-lag.

10. Ytsnitt genom undre epidermis.

11. Genomsnitt genom en klyföppning. Oc. 6, Obj. olj. imm., 6 mm., Zeiz.
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TAF. 3.

Lawsonia alba Lam.

Oc. 1, Obj. •>, Leitz.

Fig. 1. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

» 2. Ytsnitt genom öfre epidermis.

» 3. Ytsnitt genom undre epidermis.

i> 4. Ytsnitt genom palissadparenchymet i bladets öfre sida.

» 5. Ytsnitt genom palissadparenchyniets näst understa lag i undre sida.

» (i. Ytsnitt genom ett af mesophyllets mellersta cell-lag.

» 7. Tvärsnitt genom en klyföppning. Oc. 3, Obj. 8, Leitz.

Lafoensia Vandel Mana Oham. & Schleoht.

O 1. Obj. (i, Leitz.

» 8. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

» 9. Ytsnitt genom öfre epidermis.

10. Ytsnitt genom undre epidermis.

» 11. Ytsnitt genom palissadparenchymet i öfre bladytan.

» 12. Ytsnitt genom palissadparenchymet i undre bladytan.

» 13. Ytsnitt genom svampparencliyinets understa lag.

» 14. Tvärsnitt genom en klyföppning. Oc. 3, Obj. 8, Leitz.

TAF. 4.

Lafoensia Vandelliana Cham. & Schlecht.

Oc. 1, Obj. 6, Leitz.

Fig. I . Ytsnitt genom svampparencliyinets öfversta lag.

» 2. Ytsnitt genom ett af svampparencliyinets mellersta lag.

» 3. Ytsnitt genom svampparenchymets näst understa lag.

Cyclostemon sp.

Oc. 1. Obj. 7, Leitz.

» 4. Schematiskt genomsnitt genom en del at bladskifvan.

» 5. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

» 6. Ytsnitt genom öfre epidermis.

» 7. YTtsnitt genom hypoderma.
» 8. Ytsnitt genom palissadparenchymet.

t 9. Ytsnitt genom undre epidermis.

» 10. Ytsnitt genom svampparencliyinets öfversta cell-lag.

» 11. Ytsnitt genom ett af svampparencliyinets mellersta cell-lag.

r. 12. Ytsnitt genom svampparencliyinets understa cell-lag.

» 13. (ienomskärning genom en klyföppning. Oc. 3, Obj. 8, Leitz.
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TAF. 5.

Napoleona Heudelotii Ad. Jtjss.

Oc. 1. Obj. »>. Leitz.

Fig. 1. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

» 2. Ytsnitt genom ii fre epidermis.

» 3. Ytsnitt genom palissadparenchymets öfre rad.

» 4. Ytsnitt genom palissadparenchymets undre rad.

» 5. Ytsnitt genom ett af svampparenchymets öfre lag.

» 6. Ytsnitt genom ett af svampparenchymets mellersta lag.

» 7. Ytsnitt genom svampparenchymets näst understa lag.

» 8. Ytsnitt genom svampparenchymets understa lag.

» 9. Ytsnitt genom undre epidermis.

s 10. Tvärsnitt genom en klyföppning. Oe. 3, Obj. 8, Leitz.

Bassia longifolia L.

» 11. Tvärsnitt genom en klyföppning. Oc. 3, Obj. 8, Leitz.

TAF. 6.

Bassia longifolia L.

Or. I. Obj. (i. Leitz.

Tvärsnitt genom et parti af bladskifvan.

Ytsnitt genom öfre epidermis och palissadparenchyniet.

Ytsnitt genom hypodermat, a, öfre epidermis, b, hypoderma, och c, palissadparenchyniet.

Ytsnitt genom svampparenchymets öfversta lag.

Ytsnitt genom svampparenchymets näst öfversta lag.

Ytsnitt genom svampparenchymets understa lag.

Ytsnitt genom undre epidermis.

Hydnophytum formicarum Jack.

Oc. 1. Obj. 5, Leitz.

8. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

!». Ytsnitt genom svampparenchymets understa lag.

TAF. 7.

Hydnophytum formicarum Jack.

Oc. 1. Obj. 5, Leitz.

Fig. 1

.

Ytsnitt genom öfre epidermis.

» 2. Ytsnitt genom öfre hypodermalaget i bladets öfre sida.

» 3. Ytsnitt genom undre hypodermalaget i bladets öfre sida.

'

» 4. Ytsnitt genom palissadparenchyniet.

» 5. Ytsnitt genom svampparenchymets öfversta (lista) lag.

» 6. Ytsnitt genom svampparenchymets 2:dra lag.

'ig.
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Fig. 7. Ytsnitt genom svampparenchymets 3:dje lag.

» 8. Ytsnitt genom ett af svampparenchymets öfre laj;' med en raphidsäck.

» 9. Ytsnitt genom ett af svampparenchymets mellersta lag.

» 10. Ytsnitt genom svampparenchymets 3:dje lag, nedifrån räknadt.

» 11. Ytsnitt genom svampparenchymets näst understa lag.

» 12. Ytsnitt genom undre bladytans hypoderma.

TAF. 8.

Hydnophytum formicarum Jack.

Oc. I. Obj. 5, Leitz.

Fig. 1. Ytsnitt genom undre epidermis.

» 2. Tvärsnitt genom en klyföppning. Oc. 1, Obj. 7, Leitz.

Garcinia Cochinchinensis Choisy.

Oc. 1, Ob . G, Leitz.

» 3. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

» 4. Ytsnitt genom öfre epidermis.

•» v). Ytsnitt genom palissadpareiichymets öfre rad.

» fi. Ytsnitt genom palissadpareiichymets undre rad.

» 7. Ytsnitt genom svampparenchymets öfversta lag.

» 8. Ytsnitt genom svampparenchymets näst öfversta lag.

» 9. Ytsnitt genom tvänne af de mellersta cell lagen i svampparenchymet ; a, ett undre, b, ett öfre lag

med en sekretbehållare.

» 10. Ytsnitt genom svampparenchymets andra rad, räknad från undre epidermis, jämte ändan af en sekret-

behållare.

» 11. Ytsnitt geuom svampparenchymets understa lag.

» 12. Ytsnitt genom undre epidermis.

TAF. 9.

Garcinia Cochinchinensis Choisy.

Fig. 1. Tvärsnitt genom en klyföppning. Oc. 3, Obj. 8, Leitz.

Artocarpus integrifolia L.

Oc 1, Obj. 0. Leitz.

» 2. Ytsnitt genom öfre epidermis med basen af ett cystolithhår.

» 3. Ytsnitt genom palissadpareiichymets öfre rad.

y 4. Ytsnitt genom palissadparenchymets undre rad.

» 5. Ytsnitt genom mellersta delen af svampparenchymet.
» fi. Ytsnitt genom svampparenchymets understa del.

» 7. Ytsnitt genom undre epidermis med ett underliggande kärlknippe (skizz.) och ett sköldhär.

» 8. Tvärsnitt genom ett mindre kärlknippe i öfre sidan af bladet, med märken efter tvänne cystolithhår.

» 9. Tvärsnitt genom en klyföppning. Oc. 3, Obj. 8, Leitz.

» 10. Schematiskt tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan med en mindre nerv och flera smärre kärl-

knippen.
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TAF. lO.

Artocarpus integrifolia L.

Of. I, Ohj. (i. Leitz.

Fig. 1. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

» 2. Tvärsnitt genom öfre sidan af bladskifvan med ett af de minsta kärlknippena.

Actinodaphne scleroptera Miq.?

Oc. 1. Ol.j. 5, Leitz.

:> 3. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan med ett genomgående kärlknippe.

» 4. Tvärsnitt genom samma med ett litet kärlknippe nära undre bladytan.

y 5. Tvärsnitt genom samma med ett långsgående och genomgående kärlknippe.

» 6. Tvärsnitt genom samma med en sekretbehållare och en vertikal rad af hårdbastceller i palissad-

parenchymet.

» 7. Ytsnitt genom öfre epidermis.
- 8. Ytsnitt genom palissadväfnaden med sekretbehållare.

» 9. Ytsnitt genom ett af svampparenchymets mellersta cell lag.

» 10. Ytsnitt genom svampparenchymets öfversta lag.

» 11. Ytsnitt genom svampparenchymets understa lag.

» 12. Ytsnitt genom undre epidermis.

» 13. Genomsnitt genom en klyföppning. Oc. 3, Obj. 8, Leitz.

TAF. 11.

Croton cornutus André.

Oc. 1. Obj. 6. Leitz.

Fig. 1. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

:> 2. Ytsnitt genom öfre epidermis.

3. Ytsnitt genom mesophyllets öfversta lag.

» 4. Ytsnitt genom mesophyllets andra lag (nppifr.).

» 5. Ytsnitt genom mesophyllets tredje lag (nppifr.).

» 6. Ytsnitt genom mesophyllets fjerde lag (uppifr.).

» 7. Ytsnitt genom mesophyllets understa lag.

» 8. Ytsnitt genom undre epidermis.

» 9. Tvärsnitt genom en klyföppning. Oc. 3, Obj. 8, Leitz.

TAF. 12.

Croton cornutus André.

Oe. 1. Obj. Ii, Leitz.

Fig. 1. Ytsnitt genom ett af mesophyllets mellersta lag.

» 2. Ytsnitt genom mesophyllets 5:te eller 6: te lag med ett mjölkkärl och en tjockväggig bastcell, som
båda utgå från ett kärlknippe.

» 3. Ytsnitt genom ett af de öfre mesophyll lagen med spiralkärl.
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Chrysophyllum Cainito L.

Oc. 1, Obj. ti, Leitz.

Fig. 4. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

» 5. Ytsnitt genom öfre epidermis, sedd från utsidau.

» 6. Ytsnitt genom öfre epidermis, sedd frän insidan.

» 7. Ytsnitt genom palissadparenehymets öfre rad.

» 8. Ytsnitt genom palissadparenehymets undre rad ined ett mjölkkärl.

» il. Ytsnitt genom ett af svampparenchymets mellersta lag.

» 10. Ytsnitt genom svampparenchymets understa lag.

» 11. Ytsnitt genom undre epidermis.

» 12. Tvärsnitt genom en klyföppniug. Oc. 3, Obj. 8, Leitz.

Cipadessa fruticosa Blume.

Oc. 1, Obj. G, Leitz.

» 13. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

» 14. Ytsnitt genom palissadparenchymet.

» 15. Ytsnitt genom svampparenchymets öfversta lag.

» lti. Ytsnitt genom ett af svampparenchymets mellersta lag.

» 17. Ytsnitt genom undre epidermis.

TAF. 13.

Cipadessa fruticosa Blume.

Oc. 1, Obj. 0, Leitz.

Fig. 1. Ytsnitt genom öfre epidermis med en genomskuren triehom-bas.
2 Ytsnitt genom svampparenchymets understa lag.

3. Tvärsnitt genom en klyföppuing. Oc. 3, Obj. 8, Leitz.

Cinchona caloptera Miq.

Oc. 1, Obj. 0, Leitz.

4. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

5. Ytsnitt genom öfre epidermis.

6. Ytsnitt genom hypodermat.

7. Ytsnitt genom palissadparenehymets öfre rad.

8. Ytsnitt genom svampparenchymets öfversta lag.

9. Ytsnitt genom ett af svampparenchymets mellersta lag.

10. Ytsnitt genom svampparenchymets näst understa lag.

11. Ytsnitt genom svampparenchymets understa lag.

12. Ytsnitt genom undre epidermis.

Tvärsnitt genom en klyföppniug. Oc. 3, Obj. 8, Leitz.13

TAF. 14.

Pericampylus sp.

Of. 1, Obj. ti, Leitz.

Fig. 1 . Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

» 2. Ytsnitt genom öfre epidermis.
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Fig. 3. Ytsuitt genom palissadparenchymet i närheten af epidermis.

» 4. Ytsnitt genom palissadparenchymets undre del.

» 5. Ytsnitt genom svampparenchymets öfversta lag.

» 6. Ytsnitt genom svampparenchymets näst öfversta lag.

» 7. Ytsnitt genom svampparenchymets understa lag.

» 8. Y
T
tsnitt genom svamppareuchymet med en sekretcell; a, det näst understa, b, det understa laget.

» 9. Ytsnitt genom undre epidermis.

» 10. Tvärsnitt genom en klyföppning. Uc. 3, Ubj. 8, Leitz.

Connarus gibbosus Wall.

Oo. I, Obj. 6, Leitz.

» 11. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

» 1 2. Ytsnitt genom öfre epidermis.

» 13. Ytsnitt genom undre epidermis.

» 14. Tvärsnitt genom en klyföppning. Oc. 3, Obj. 8, Leitz.

» 15. Y'tsnitt genom palissadpareuchymets öfversta rad med en grupp hälft förstörda slemceller (?).

16. Ytsnitt genom palissadparenchymets näst öfversta rad.

» 17. Ytsnitt genom palissadpareuchymets tredje rad.

» 18. Ytsnitt genom palissadpareuchymets understa rad.

TAF. 15.

Connarus gibbosus Wall.

Or. 1, Otij. ti, Leitz.

Fig. 1

.

Ytsnitt genom palissadparenchymets näst understa rad.

» 2. Ytsnitt genom palissadpareuchymets tredje rad, räknad från uudre epidermis.

» 3. Ytsuitt genom en af palissadparenchymets mellersta rader.

» 4. Ytsnitt genom en hydathod (?) i undre bladytan.

Artocarpus Frestessii?

Oe. 1, Obj. Ii, Leitz.

Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

Ytsnitt genom öfre epidermis, sedd från utsidan.

Ytsnitt af öfre epidermis, sedd från insidan.

Ytsnitt genom palissadparenchymets öfre rad.

o. Ytsnitt genom näst öfre raden af palissadparenchymet,

10. Ytsnitt genom palissadparenchymets understa rad.

11. Ytsnitt genom undre epidermis.

12. Tvärsnitt genom en klyföppning. Uc. 3, Ubj. 8, Leitz.

Antiaris toxicaria Lesch?

Oc. 1, Obj. 6. Leitz.

13. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

14. Ytsnitt genom öfre epidermis.

15. Längdsnitt genom ett kärlknippe (endast skizzeradt) med garfsyreceller på iusidau af öfre epidermis

och mellan palissadcellerna.

16. Ytsnitt genom palissadparenchymets öfversta rad.
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Fig. 17. Ylsuitt genom palissadparenchymets understa rad.

» 18. Grupp af sklerotiska celler i undre bladytan.

» 19, Tvärsnitt genom en klyföppniug. Oc. 3, Obj. 8, Leitz.

TAF. 16.

Antiaris toxicaria Lesch.?

Oc. 1, Obj. 0, Leitz.

Fig. 1. Längdsnitt genom orre partiet af ett kärlkuippe omedelbart under öfre epidermis ; a, garfsyreeeller,

b, mjölkkärl.

2. Ytsnitt genom palissadparenchymets näst öfversta rad med garfsyreeeller och fragment af ett

spiralkärl.

t o. Ytsnitt geuom undre epidermis.

Psidium Guayava L.

Oc. I, Obj. G, Leitz.

» 4. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvau.

» 5. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvau med ett kärlkuippe i längdsnitt.

» 6. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvau i närheten af ett större kärlkuippe.

7. Ytsnitt genom öfre epidermis med tvänue af ett grumligt innehåll fyllda celler niidt öfver en sekret-

behållare.

» 8. Ytsnitt genom hypodermats öfre lag.

» 9. Ytsnitt genom hypodermats undre lag jämte en sekretbehållare.

1U. Ytsnitt genom ett stundom förekommande tredje lag af hypoderma.

11. Ytsnitt genom palissadpareuchymets öfversta lag.

» 12. Ytsnitt genom palissadpareuchymets näst öfversta lag.

13. Ytsnitt genom ett af palissadpareuchymets mellersta lag.

14. Ytsnitt genom palissadparenchymets näst understa lag.

» 15. Ytsnitt genom palissadparenchymets understa lag.

» 16. Tvärsnitt genom undre delen af bladskifvan med en sekretbehållare.

» 17. Ytsnitt genom undre epidermis.

» 18. Tvärsnitt genom en klyföppning. Oc. 1, Obj. 8, Leitz.

TAF. 17.

Salix alba L.

Oc. 1, Obj. (i, Leitz.

Fig. 1. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvau.

Hopea fagifolia Miq.

Oc. 1, Obj. 6, Leitz.

2. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvau i närheten af ett större kärlknippe.

» 3. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan emellan tvänue kärlknippen.

i. Ytsnitt genom öfre epidermis.

» 5. Ytsnitt genom palissadparenchymets öfversta lag.

ti. Ytsnitt genom palissadparenchymets näst öfversta lag.

» 7. Ytsnitt genom ett af palissadparenchymets mellersta lag.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 31). N:o 2. äö
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Fig. 8. Ytsuitt genom palissadparenchymets näst understa lag.

9. Ytsnitt genom palissadparenchymets understa lag.

10. Ytsnitt genom undre epidermis.

11. Glandel i undre bladytan. Oc. 3, Obj. 8, Leitz.

» 12. Gummiceller (?) i undre bladytan.

13. Tvärsnitt genom ett parti af undre bladytan med en kristallsäck.

14. Tvärsnitt genom undre bladytan med sekretförande tracheider. Oc. 3, Obj. 8, Leitz.

» 15. Genomsnitt af en klyföppuing. Oc. 6, Obj. olj. im. ti mm., Zeiz.

Trelotra japonica Baill.

Oc. 1, Oljj. Ii, Leitz.

16. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

17. Ytsuitt genom öfre epidermis.

18. Ytsnitt genom palissadpareuchymet.

19. Ytsnitt genom svampparenchymets öfversta lag.

20. Ytsuitt genom svampparenchymets näst öfversta lag.

TAF. 18.

Trelotra japonica Baill.

Oo. 1, Obj. 0, Leitz.

Fig. 1. Genomsnitt genom ett parti af bladskifvan tätt invid ett större kärlknippe.

» 2. Ytsnitt genom svampparenchymets understa lag.

3. Ytsnitt genom ett af svampparenchymets mellersta lag.

4. Ytsnitt genom undre epidermis.

5. Genomsnitt genom en klyföppuing. Oc. 3, Obj. 8, Leitz.

» 6. Hårdbastceller utträngande frän ett kärlkuippe.

Vernonia elaeagnifolia DC.

Oc. 1, Obj. 0, Leitz.

7. Genomsnitt af ett parti af bladskifvan.

8. Ytsnitt genom mesophyllets öfversta lag.

9. Ytsnitt genom mesophyllets näst öfversta lag.

10. Ytsuitt genom undre epidermis.

11, Genomskärning genom en klyföppuing. Oc. 3, Obj. 8, Leitz.

TAF. 19.

Vernonia ela^agnifolia DC.

Ou. 1. Obj. 0, Leitz.

Fig. 1. Ytsnitt genom öfre epidermisJ liölULL l^euum uiic cjjium 11110.

Ytsnitt genom mesophyllets understa lag.

o. Ytsnitt geuom mesophyllets näst understa lag.

4. Ytsnitt genom mesophyllets tredje lag, räknadt från undre epidermis.

5. Ytsnitt genom ett af mesophyllets mellersta lag.
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Fagraea obovata Walt,.

Oc. 1. Obj. 6, Leitz.

Fig. (i. Ytsnitt genom öfre epidermis.

» 7. Ytsnitt genom hypoderma i bladets öfre sida.

» 8. Ytsnitt genom mesophyllets öfversta lag.

» 9. Ytsnitt genom mesopbyllets näst öfre lag.

» 10. Ytsnitt genom mesophyllets tredje lag, räknadt från undre epidermis.

» 11. Ytsnitt genom ett af mesophyllets mellersta lag.

» 12. Ytsnitt genom mesophyllets understa lag.

TAF. 20.

Fagraea obovata Wall.

Oc. 1, Obj. ii. Leitz.

Fig. 1. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

» 2. Ytsnitt genom mesophyllets näst understa lag.

» 3. Ytsnitt genom undre epidermis.

» 4. Genomsnitt genom en klyföppuing. Oc. 3, Obj. 8, Leitz.

» 5. Schematiskt genomsnitt genom en inre glandel i undre bladytan, a, a, kärlknippen. Oc. 1, Obj. 3,

Leitz.

» 6. Ytsnitt genom den håligheten beklädande epidermis.

» 7. Längdsnitt genom glandelns kanal.

8. Ytsnitt. genom mynningen af kanalen.

» 9. Tvärsnitt genom glandelkanalen; a. epidermis, b. glandelns inre väfnad ; c. förmodligen den epider-

miscell, som varit det första npphofvet, till nectariets bildande.

TAF. 21.

Fagraea obovata Wall.

Of. I. Obj. (i. Leitz.

Fig. 1. Sklereider i mesophyllet.

Goniothalamus costulatus Miq.

Oc. I, Obj. ti, Leitz.

Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

Ytsnitt genom öfre epidermis.

Ytsnitt genom öfversta mesophyll-laget.

Ytsnitt genom näst öfversta mesophyll-laget.

Ytsnitt genom tredje mesophyll-laget, räknadt från öfre epidermis.

Ytsnitt genom ett af de mellersta mesophyll-lagen med en sekret-cell och tvänne från ett kärlknippe

utgående hårdbastceller.

Ytsnitt genom näst understa mesophyll-laget.

Ytsnitt genom understa mesophyll-laget.

Tvärsnitt genom en klyföppuing. Oc. C), Obj olj. imm. 2 mm., Zeiz.

TAF. 22.

Goniothalamus costulatus Miq.

Oc. I. Obj. fi, Leitz.

Fig. 1. Ytsnitt genom undre epidermis.

»
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Lawsonia alba Lam.

Or. 1. Obj: ti. Leltz.

Fig-. 2. Ytsnitt genom palissadparenchymets understa las; med tvänne épidermoidala vattenceller.

3

4

5

6

7

8
9

10

Adenanthera pavonina L.

Oe. 1. Obj. 0, Leitz.

Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

Ytsnitt genom tffre epidermis.

Ytsnitt genom palissadparenehymet i dess dfre del.

Ytsnitt genom palissadparenehymet i dess undre del.

Ytsnitt genom svampparenchymets öfversta lag med tvänne sklereider,

Ytsnitt genom svampparenchymets näst understa lag.

Ytsnitt genom svampparenchymets understa lat;-.

Ytsnitt genom undre epidermis.

Daphniphyllum bancanum Kurz.

Oe. 1, Obj. ii. Leitz.

11. Ytsnitt genom ett af de mellersta mesopliyll lagen.

TAF. 23.

Alchornea ilicifolia Mukll. Ako.

Oc. 1. Obj. ti, Leitz.

Fig. 1. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan med en lenticellhydathod.

2.

.'!.

4.

5.

(i.

7.

8.

9.

10.

Derris scandens Benth.

Oe. 1, Obj. f>. frfit?.

Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

Tvärsnitt genom ett annat parti af bladskifvan.

Ytsnitt. genom öfre epidermis.

Ytsnitt genom palissadparenchymets öfversta lag omedelbart under epidermis.

Ytsnitt genom andra radens palissadparenchyin.

Ytsnitt genom sekretceller i en af de minsta kärlknippemaskorna.

Ytsnitt genom svampparenchymets näst understa lag. De skuggade partierna föreställa utskott från

mellersta lagets sekretceller.

Ytsnitt genom svampparenchymets understa lag.

Ytsnitt genom undre epidermis.

Brownea capitella Jaoq.

(le. I. Obj. Ii. Leitz.

11. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

12. Ytsnitt genom palissadparenehymet.
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Fig. l'>. Ytsnitt genom svampparenchymets niist understa lag.

» 14. Ytsnitt genom svampparenchymets understa lag.

» 1"). Ytsnitt genom undre epidermis.

16, Ylsnitt genom ett af svampparenchymets mellersta lag.

TAF. 24.

Brownea capitella Jacq.

Or. 1, Obj ti, Lritz.

Fig. 1 . Ytsnitt genom öfre epidermis.

Buettneria angulata Hassk.

Qc, 1. Obj. 8, Leite,

Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

Ytsnitt genom öfre epidermis.

Ytsnitt genom palissadparenchymet jämte en rad sträng slideeeller med brunt innehåll.

Ytsnitt genom ett af svampparenchymets mellersta lag med ett blindt slutande kärlknippe.

Ytsnitt genom en blindt slutande kärlknippegren med tvänne från densamma utgående spiralkärl,

Oc. 3, Obj. 8, Leitz.

Ytsnitt genom svampparenchymets understa lag.

Ytsnitt genom undre epidermis.

9

Ki

11

12

13

14

Dillenia aurea Sm.

Oe. 1. Obj. 6, Leitz.

Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

Ytsnitt genom öfre epidermis.

Ytsnitt genom palissadparenchymet jämte raphidsäckar.

Ytsnitt genom svampparenchymets näst understa lag.

Ytsnitt genom svampparenchymets understa lag.

Ytsnitt genom undre epidermis.

TAF. 25.

Dillenia aurea Sm.

Oc. 1. Obj. Ii, Leitz.

Fig. 1. Ytsnitt genom ett bland svampparenchymets öfversta lag.

2. Ytsnitt genom ett bland svampparenchymets mellersta lag; de med afbrutna streck betecknade cel-

lerna tillhöra, andra lag.

Dillenia indica L.

Oe. 1, Obj. (i. Leitz.

3. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

4. Ytsnitt genom undre epidermis.

5. Tvärsnitt genom ett öfre parti af bladskifvan med tvänne raphidsäckar.
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Fig. 6. Tvärsnitt genom ett öfre parti af bladskifvan utan hypoderma, men med tre rader palissadceller.

» 7. Ytsnitt genom öfre epidermis.

» 8. Ytsnitt genom hypoderma.

» 9. Ytsnitt genom palissadparenchymets öfre rad.

» 10. Ytsnitt genom ett af svampparencliymets mellersta lag.

» 11. Ytsnitt af svampparencliymets understa lag.

» 12. Tvärsnitt genom undre delen af bladskifvan med ett insänkt trichom,

» 13. Tvärsnitt genom undre delen af bladskifvan med ett yttre trichom.

Acalypha ap.

Oc. 1, Obj. 6, Leitz.

» 14. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.

Agyneia multiflora Voigt.

Or. ], Obj. 6. Leitz.

» 15. Tvärsnitt genom ett parti af bladskifvan.
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Rättelser och Tillägg.

Sid. 1

o 6

» 7

»

» 21

» 22
» »

43

» 71

» 90
» 101

» 102
» 109
» 112
» 122
» 123
» 135

» 144

» 167
» 168

rad 3

» 19

» 18

» 10
» 14

» 18

» 6

16

* 16

» 6

» 6

» 8

1

9

8
» 1

» 5

» 2

» 21

» 15

nedifrån står: länga läs långa.

» caryophyllacea caryophylliea.

uppifrån » Saracha

nedifrån > Arhiza

» » jordgrönt

» » palissacellerna

» » säväl

uppifrån,

nedifrån

uppifrån

»

nedifrån

uppifrån

nedifrån

uppifrån

Saraea.

Ariza.

jodgrönt.

palissadeellema.

såväl.

Eugenia earyopbylhea bör på detta ställe utgå, enär den utförligt beskrifvits i gr. IX,

sid. 130.

står hypoderna läs hypodernia.

starkt

palisadlika

intereelhilartrmmen

» ytvägg
» utsnitt

» s. 113
» XVI
» nnehåll

» VIII, 1

» (75 %)
Salix reticulata

uågou uppgift i

Dock är det, att

lefva långt ut

skarpt.

palissadlika.

intercellularrummen.

yttervägg.

» ytsnitt.

» s. 119.

» XVII.
» innehåll.

» VIII. 2.

s (nära 43%).
här upptagits bland de sempervirenta arktiska växterna, ehuru

fioristiska litteraturen ej föreligger om bladens öfvervintrande.

döma af bladens organisation, ganska sannolikt, att dessa kunna fort-

på vintern, äfven om de ej bibehålla sig friska ända till följande

sommar. Wahlenberg (Fl. Lapp. pag. 262) uppgifver också, att en form af denna

art på fjällen i Lule Lappmark har en från undre bladytan aflossnande epidermis

(> epiderniide a parenchymate subjacente soluta & elevata»).

har

den

Tryckt don 3 oktober 1905.

Uppsala 11)1)5. Almqvist ft Wikseils Boktryckeri-A.-B.
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