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Bidrag till Hälsinglands flora.
Af Carl Gustaf Westerlund.
I.
Bland de provinser i vårt land, hvars växtvärld
behöfver en noggrann undersökning, intager Hälsing¬
land otvifvelaktigt ett af de främsta rummen.
De
båda sistförilutna somrarna, 1904 och 1905, har jag
varit i tillfälle att något närmare undersöka fanerogamvegetationen i en del af detta landskap, i synner¬
het trakten kring Hudiksvall, och meddelar härmed
en del af mina iakttagelser, såsom ett tillägg till
”Förteckning öfver Helsinglands fanerogamer och
pteridofyter”, Yimmerby 1898, af P. W. Wiström.
Äfven har jag upptagit en del fyndorter efter af mig
granskade exemplar, tagna af lärjungar vid härvarande
högre allmänna läroverk, hvarvid jag utsatt finnarens
namn. Då icke annorlunda uppgifves, är formbegräns¬
ningen öfverensstämmande med den i Neuman-Ahlfvengrën’s ”Sveriges Flora” gifna framställningen.
Chrysanthemum leucanthemum L. f. hispidum Boenn.
Hudiksvall: Fridhem (ett par ex.); vid nya kyrko¬
gården (ett väldigt ex. med c. 40 stjälkar från rot¬
stocken).
Matricaria discoidea L.
Flerestädes i och vid
Hudiksvall (ymnigt).
Anthémis Unctoria L. f. pallida Wo. Hudiksvall,
Kristineberg. — Ljusdal, Grofvan (U. Härdelin);
Norrbo (subf. nana! stjälk 1-blomstrig, 8—10 cm hög;
J. Jonsson).
Achillea millefolium L. f. humilior Marc.-d’Aym.,
Cat. pl. Haute-Ariège, II, in Bull. Acad, intern, geogr.
bot. 1904, p. 318.
Mycket lågväxt; 5—10 (—15)
•cm hög.
Tuna: Håsta (torra, sandiga ställen; ex.
med hvita blommor). — f. perrubriflora n. /. BlomBot. Not. 1906.
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mor mörkt rosenröda, med nyans af anilinrödt. Hu¬
diksvall, vid Köpmanberget (fuktig gräsmark,
1904).
En vacker, högvuxen form, med stjälk och
blad tämligen rikligt ullhåriga, men holktjällen nästan
glatta, endast i kanten glest håriga; bladen fint och
oregelbundet flikiga, de nedre delvis 3 gånger parbladigt delade.
Var. collina Becker.
Tuna: Tolsta (en torr, solig
kulle, ^'^/7 1905). — Strålblommorna
hade den för
denna varietet mindre vanliga ljusröda färgen.
A. ptarmica L. Hudiksvall: vid Galgbergsbäcken
Tuna: Håsta. — f. angustissima Heimerl, Arten Sect,.
Ptarmica d. Gatt, Achillea, in Denkschr. Akad. Wiss.Wien XLVIII (1884), p. 173.
Stjälk nedtill glest,
upptill tätare hårig; blad 2—3 mm breda, åtminstone
de öfre undertill eller på båda sidor i silkeshåriga.
Hudiksvall: åkrar nära Kullbäcken; Tuna: Tunbyn.
Tanacetum vulgare L. — Denna växt synes¬
under de senaste åren hafva spridt sig betydligt i
Hudiksvallstrakten.
I WistrÖm’s ’’Förteckning’'’ uppgifves den förekomma ”flerestädes”, men kan nu nästan
kallas allmän.
Ofta uppträder den i stora massor, i
synnerhet i stadens omedelbara grannskap. Den trifves här icke blott på ruderatplatser och vid väg¬
kanter, utan väljer äfven gärna täkternas dikesrenar
till förekomstort. — Beträffande bladens flikighet
kunna 2 hufvudformer urskiljas : a) f. typicum B. v,
Mannag.,
Fl. V. Nied.-Österr., p. 1204 (1893) = f.
latisectum Pospichal, Fl. österr. Küstenl., II. p. 874
(1899): de mellersta bladen 1 gång parbladigt delade;
flikarna grundt klufna, med mera tättsittande, bredt
jämnbreda eller kort äggrundt lansettlika, föga sågade
småflikar, eller blott ojämnt sågade med helbräddade
sågtänder. — b) f. tenuisectum B. v. Mannag. 1. c.:
de mellersta bladen nästan 2 gånger parbladigt delade;
flikarna af l:sta ordningen djupt delade, med mera
glest ' sittande, smalt lansettlika, hvassågade, ofta ge-
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nom nedtryckta tänder afskilda flikar; äfven de mellan
primärsegmenten sittande småflikarna en- till fåtandade.
— Båda dessa former äfvensom mellanformer fore¬
komme kring Hudiksvall.
Helichrysum arenarium (L.) DC. Tuna: på en
torr backsluttning vid Tunaberget ('^jg 1905; 1 enda
ex., funnet af skolyngl. N. Asker).
Erigeron acer L. var. viridifolius nov, var. Stjälk
30—40 cm, styf, hård, tämligen glest sträfhårig,
endast upptill grenig; rosettblad smalt tunglika, helbräddade, vid blomningen vissnade; stjälkblad
gröna, styfva, jämnbreda eller smalt tunglika, vidt
utstående, icke vågiga; alla bladen kort sträf bräd¬
dade, rosettbladen därjämte tämligen tätt sträfhåriga,
stjälkbladen däremot föga och ofta endast mot spetsen
glest tilltryckt småhåriga; korgar ovanligt små
(holkar 4—5 mm breda), talrika, i nedtill grenig
klase; holkfjäll i spetsen purpurfärgade; kantblom¬
morna ljust purpurröda, föga längre än diskblommorna;
pensel hvit. — Hudiksvall, vid nya kyrkogården
1904, i full blomning).
(torr, solöppen mark ; 1 7
Centaurea jacea L. f. lacera Koch. Tuna: Håsta.
C. nigra L. Hudiksvall, varfvet (®|g 1905, B.
Erikson).
Cirsium heterophyllum (L.) All. — Med hänsyn
till bladkantens beskaffenhet märkas 3 former:
f. integrifolmm Wimm., Fl. v. Schles., ed. 2. p. 232
(1840) = v. indivisum DO., Prodr., VI. p. 653 (1837),
ex p. — Alla blad helbräddade, med korta och fina
borst i kanten.
Ilsbo (H. Wikström).
f. helenioides [All., Fl. pedem., I. p. 152 (1785),
pro sp.] = V. indivisum DC. 1. c., ex p. — ? Carduus
helenioides L., Sp. pl., ed. 1. p. 825 (1753). — Alla
blad hela, sågade (eller de allra öfversta helbräddade),
med sågtänderna kort borstbräddade och i spetsen
längre borstuddiga.
Hudiksvallstrakten, flerestädes.
f. diversijolium Wimm. 1. c. — Jordblad vanligen
7
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sågade, sällau parflikiga; nedre stjälkblad helt eller
delvis parklufna eller pardelade, de öfre sågade eller
helbräddade.
Hudiksvallstrakten, hår och där.
Lappa minor (Schk.) DC. var. majuscula Hn f.
pubens Bab.
Hudiksvall,
i
själfva staden
och vid
Galgberget.

Mulgedium alpinum (L.) Cass. Bergsjö: Kitte (E.
Pontén).
Lampsana communis L. Tuna: vid Hedevägen.
Tragopogon pratensis L. Iggesund.
Campanula rapunculoides L. Hudiksvall, Kristine¬
berg och vid Galgberget.
C. rotundifolia L. f. scahriuscuïa M. & K., Deutschi.
FL, II. p. 155 (1826): stjälk ungefär till nedre hälf¬
ten sträf af mycket korta hår.
Hudiksvallstrakten,
flerestädes. — f. alhiflora Peterm., Fl. lips., p. 185
(1838).
Tuna: Håsta.
C. persicifolia L. Hudiksvallstrakten, flerestädes.
— f. dasycarpa [Kit. ap. Schult., Österr. Fl , ed. 2,
I. p. 404 (1814), pro sp.J — f. eriocarpa M. & K. 1.
c. p. 161.
Tuna: Tolsta.
C. patula L. — Denna art, som är allmän kring
Hudiksvall, har jag , här påträffat endast såsom
f. xestocaulon B. v. Mannag., Fl. v. Nied.-Österr., p.
1103 (1893): stjälk glatt eller nedtill blott på kan¬
terna glest sträf borstig; blad glatta eller stundom
glest borstbräddade.
Valeriana officinalis L. Tämligen allmän kring
Hudiksvall. — f. hispida Marc.-d’Aym., Cat. pl. HauteAriège, II, in Bull. Akad. intern, géogr. bot. 1904,
p. 203; Stjälk åtminstone till nedre hälften ± tätt
sträfhårig; för öfrigt som den bredbladiga hufvudtypen.
Kullbäcken (spsmt). — f. alternifolia [Ledeb.,
Fl. alt., I. p. 52 (1829), pro sp.] Ledeb., Fl. ross.,
II p. 439 (1844).
Blad skiftevisa.
Kullbäcken (1
ex.); Avik (2 ex.). — f. verticillata Spenn.
Blad 3 i
krans.
Vid Lillfjärden (1 ex.); Helenedal (1 ex.).
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F. excelsa Pom.
Vid Kullbäcken och Håstabäcken. — f. alterna n. f. Blad skiftevisa.
Kull¬
bäcken (3 ex.,
1904). — f. trifoliata n. f.
Blad 3 i krans.
Kullbäcken
ex.,
1904).
Galium hor cale L. f. humidiusculum n. /. Spens¬
lig ; blomställning smal och gles, med uppräta eller
föga utstående sidogrenar; blad tunna, långt och
smalt tillspetsade, de mellersta 25—30 mm långa och
3—4 mm breda; hela stjälken samt bladen på ötVersidan, i kanten och undertill på medelnerven beklädda
med små, fina, styfva och sträfva hår. — Tuna:
Håsta ängar (fuktiga ställen,
1904).
Forma latifolium W. & Ge. subf. hirto-scabrum
n. subf.
verensstämmande med f. latifolium ge¬
nom sin högre växt samt sina stora (ända till 4 cm
långa) och breda blad; men hela stjälken samt bladen
på öfversidan, i kanten och undertill på hufvudnerverna sträfva af korta och styfva hår. — Hudiksvall,
Bränslet (solöppen backe,
1904).
Forma umbrosum Domin in Sitzungsber. böhm. Ges.
Wiss.
Prag 1902, n:o LVIII, p. 32.
Högv^äxt och
spenslig; stjälk slak, något bågböjd, med förlängda stam¬
led, 5
dm hög; blad tunna, breda, afiångt eller äggrundt lansettlika, trubbiga, de mellersta 25 — 30 mm
långa och
mm breda; blomställning få- och glesblommig. — Tuna: Tolsta (skuggrik löfbacke,
1905).
G. mollugo L. — Af denna art påträffade jag
vid Hudiksvall följande former:
a. elaium (Thujll.).
Gamla kyrkogården.
ß. dumetorum [Jord., Pugili., p. 78 (1852), pro
sp.] H. Br. in Österr. bot. Zeitschr. 1892, p. 199.
Stjälk uppstigande, hög och kraftig; blad smalt lan¬
settlika eller jämnbreda, åt båda ändarna afsmalnande,
de mellersta 15—20 mm långa och 1,5—2,5 mm
breda; blomställning utbredd, mycket förlängd, med
långt åtskilda, glesblommiga, vågrätt utstående eller
tillbakaböjda sidogrenar.
Kristineberg.
^"^7
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y. angustifolmm E-oth.
Kristineberg.
G. mollugo X verum f. suhmollugo Neum. Kristi¬
neberg.
Tlantago major L. var. asiatica (L.). Den typiska
varieteten, med glatta eller mycket glest småhåriga
blad, har jag tagit vid Tolsta i Tana sn.
LUorella lacustris L.
Bergsjö: vid Kyrksjön (E.
Pontén).
Utricularia intermedia Hayne.
Tuna: ”Skvallerbäcken^'; Agön: ”LilltjärD”.
Verhascum nigrum L. Hudiksvall: Djupe; Tuna:
Tunaberget. — Bergsjö: Berge (E. Pontén).
Scrophularia nodosa L. Bergsjö: Storön (E. Pontén).
Linaria vulgaris (L.) Mill. — Denna art före¬
kommer vid Hudiksvall på flera ställen, men är inga¬
lunda allmän.
Med afseende på indumentet kunna 3
former urskiljas:
Hufvudformen^ f. typica^ med stjälken endast
upptill (i synnerhet i blomställningen) samt blomskaf¬
ten glandélhåriga ; stjälken för öfrigt glatt (eller stun¬
dom med enstaka glandelhår); blad glatta.
f. glandulosa [Lej., El. de Spa, II. p. 320 (1813),
pro sp.J — f. pubescens Vandas in Osterr. bot. Zeitschr.
1889, p. 51.
Hela stjälken glandelhårig ; blomskaft
rikligt glandélhåriga ; blad (i synnerhet de öfre) ofta
på öfre sidan med mycket små, spridda glandelhår.
f. glabra Peterm., El. lips., p. 463 (1838). Hela
växten glatt. — Denna form förekom endast spar¬
samt, de båda föregående däremot flerestädes.
Euphrasia, — Eöljande arter och former påträf¬
fade jag vid Hudiksvall :
E. brevipila Buen. & Gtremli. Allmän. — f. subeglandulosa H. Lindb., Meddel. Soc. faun. et fi. fenn.,
XKVI, p. 46 (1900).
Med mycket sparsamma glan¬
delhår. Elerestädes. — f. eglandulosa H. Linde., 1. c.
XXV, p. 34 (1898). Utan glandelhår. Tuna: Björka
(i mängd tillsamman med hufvudf.,
1904); Hu-

é

<liksvall: Bränslet (talrikt, ■ ® y 1904; hufvudf. forekom
icke på samma ställe).
E.
(Beenn.) Weitst. Tuna: Håsta,
1904.
E. curta Fr. Täml. allm.
Rhinanthus minor Ehrh. f. vittulatus Gremli. Lik¬
som i Alingsåstrakten forekommer kring Hudiksvall
endast denna form ; och till samma hafva hört alla af
mig granskade exemplar från talrika ställen i Häl¬
singland. — I Bot. Not. 1904, p. 7, har jag omnämnt,
att Döll omtalar denna form såsom den vanligaste i
Baden.
Samma iakttagelse har G. Meyer gjort i
Hannover.
I Fl. hanov. exc. p. 400 (1849) säger
han nämligen: ”Anhängsel der Oberlippe violet, sel¬
tener gelb”.
Forma fallax [W. & Gr., Fl. Siles., H: . p.
213 (1829), sub Alectorolopho].
Högväxt (40—50
cm) och grof, vanligen grenig, med spetsvinkligt
ställda grenar; blad ända till 5 cm långa och 15 mm
breda; för öfrigt som den vanliga vittulatus-formen,
d. V.
s. med mörkt purpurstrimmig stjälk och blå
bågar i öfverläppen. Tuna: nära Forsnäs (på en fuk¬
tig äng bland högt gräs tillsamman med hög växta
individ af den vanliga, spensliga, småbladiga och
■ogrenade formen;
1904). — I likhet med de
flesta författare har jag betecknat ifrågavarande form
med det af Wimmer & Grabowski gifna namnet.
Nå¬
gon hybrid mellan Hh. minor och major, såsom
denna form anses af en del auktorer, kunna de här
omnämnda exemplaren icke vara, enär Hh. major
saknas i Hudiksvallstrakten.
^^[7

1

^|7

Melampyrum pratense L.
I Bot. Not. 1904, p.
7—11, har jag lämnat en kortfattad framställning
af de Melampyrum-former, hvilka jag sommaren 1903
påträffade i trakten af Alingsås.
Jag omnämnde då
beträffande M. pratense L., att formen med helgul
krona, f. tuteum A. Bl., där förekom betydligt mindre
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vanligt än den form, som har ljust hvitgul eller
hvitaktig pip och ljusgult bräm.
Kring Hudiksvall
är förhållandet alldeles omvändt.
Kronan är här
nästan alltid helgul och har ofta en praktfull, hög-^
gul färgton, ej sällan med några små purpurröda
fläckar i öfverläppens spets och på undre sidan af
underläppen. — Jag påpekade vidare 1. c., att såväl
hos den vid Alingsås vanliga färgvariationen som
hos f. hiteuni A. Bl. och f. alhidiim A. Bl. un¬
derläppens insida är försedd med två pomeransgula
eller orangeröda fläckar. — En ny variation påträf¬
fade jag härstädes i mängd i något solöppna skogsbryn vid vägen till Fiskeby. Kronan nästan enfärgad^
vanligen hvitaktig med en svagt gröngul anstrykning^
stundom rent hvit med underläppens insida svagt
gröngul. Utom genom sin säregna färgnyans skiljer
sig denna form från de tre ofvannämnda genom sak¬
naden af de pomeransgula eller orangeröda fläckarna
på underläppens insida.
Den må erhålla namnet fl
albido-sulfureum n. f.
Af a. vulgatum (Pers.) påträffade jag:
Forma digitatum Schur.
Tuna: Fiskeby; Main.
— På solöppna torrare ställen förekommo ej sällan
öfvergångsformer mellan hufvudformen och denna form,
liksom den senare tämligen lågväxta och rikt långgreniga, med grenarna vinkelrätt utstående, men spens¬
ligare och med högbladen af normal storlek och fli¬
kighet.
Forma extremum C. Gr. Westerl.
Idenor: Sund;
Tuna: Tolsta. -— Denna form skiljes i allmänhet lätt
från den föregående, såsom diagnoserna i Bot. Not.
1. c. p. 7 visa.
Äfven växplatsen synes vanligen
vara olika för dessa båda former.
Forma digitatum
har jag nästan alltid funnit på solöppna ställen, så¬
som i skogsbryn, på afröjda ställen i skogar o. dyl.;
fl extremum däremot föredrager afgjordt mera skug¬
giga lokaler.
På grund af sin höga och tämligen
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spensliga växt vill denna senare form gärna hafva
något stöd, antingen af buskar eller så, att plantorna
trassla in sig i och stödja hvarandra.
Forma umbrosum n. /.
Högväxt (25—40 cm)
och spenslig, fågrenig, med långa (stundom mycket
långa) stamled och tunna blad; grenarna tämligen
korta, bågformigt upprätt utstående; högblad långa
och tämligen smala, de öfre fint fliktandade. Hudiks¬
vall: vid Köpmanberget och vid Ofverås; starkt skug¬
giga ställen. — En vacker form, som rätt mycket
påminner om f. tenerum af följande var., men mera
högväxt och med längre flikiga högblad.
Forma divaricatum Kern. in herb. sec. Blytt-Dahl,
Norg. FI., p. 642 (1905). Lågväxt (10 — 20 cm) och
spenslig, med starkt utspärrade grenar och smala blad;
de öfre högbladen fint fåtandade eller alla helbräddade.
Hudiksvall, Galgberget. — Denna form bildar en
tydlig öfvergång till följande var., från hvilken den
knappast skiljes genom något annat än de utspärrade
grenarna.
Den har vanligen 1—2 bladpar mellan
öfversta förgreningen och hufvudstjälkens nedersta
blommor, hvilket emellertid äfven hos ß. integerrimum
icke sällan är förhällandet.
ß. integerrimum. Döll. — Fullt typisk, med alla
högblad helbräddade, förekommer denna var. kring
Hudiksvall betydligt sparsammare än vid Alingsås.
Vid Sund i Idenor’s sn har jag tagit den såsom f.
albido-sulfureum ! Däremot uppträder den flerestädes
i en något afvikande variation, som erhållit följande
namn. — Den typiska varieteten har jag för öfrigt
sett från Ljusne (G. Anagrius), Söderhamn (N. Nielsen)
och Norrbo (J. Jonsson).
Forma tenerum O. Dahl, Norg. FL, p. 642 (1905).
Öfre högblad med 1 — 2 små, korta tänder på hvarje
sida. — Denna kan betraktas som en första öfvergångsform till a. vulgatum (Pers.).
Blomparen äro
icke sä långt åtskilda och de öfversta högbladen icke
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så långa som hos den typiska ß. integerrimum Doll.
— Till denna form hörde den förut omnämnda, vid
vägen till Fiskeby förekommande f. alhido-sulfureum!
Melampyrum silvaticum L. a. typicumO. G. "Westerl.
— Utom f. (lentatum Schur, som fanns spridd här och
där, påträffade jag vid Hudiksvall flera anmärknings¬
värda former. Beträffande färgvariationerna hos blom¬
man är att märka, att de uppgifna färgerna före¬
komma endast under antesen ; vid förvissnandet anta¬
ger kronan (med nedannämnda undantag) alltid en
zL- rostbrun färgning.
Forma alhidum Glaab in Deutsch, bot. Monatsschr.
1894, p. 23.
Kronan med hvitaktig pip och hvit¬
gult bräm, med underläppens bucklor höggula. Idenor:
Sund (i en skuggig löfbacke, ^ , 1905). — Ljusgrön
och mycket spenslig, vanligen med 2 par korta, upp¬
rätt utstående grenar, med eller utan 1 bladpar mel¬
lan öfversta förgreningen och hufvudstjälkens nedersta
blommor; stödjeblad långa och smala, alla helbräddade
(någon gång de öfversta vid basen med en liten obe¬
tydlig tand på ena eller båda sidorna). — En modi¬
fikation af denna form, med kronbrämet på samma
individ än hvitgult, än (i synnerhet underläppen)
rosafärgadt, påträffade jag i några få exemplar på ett
solöppet ställe utmed vägen till Sanna.
Denna färg¬
variation omnämnes af J. Murr i Deutsch, bot. Mo¬
natsschr. 1898, p. 110, från Tyrolen.
Den skiljer
sig från följande, f. versicolor, genom sina ljusare
färger, hvarför den säkerligen bör hänföras till f.
albidum; så mycket mer som kronan hos båda dessa
variationer vid förvissnandet antager icke en rostbrun,
utan en mörkt rosenröd färgning.
Forma versicolor A. A. Lindström in Bot. Not.
1903, p. 276. Kronan är hos den nyutslagna blom¬
man oftast ljusgul, med underläppens bucklor något
mörkare, nästan pomeransgula, och pipen nederst nästan
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hvit.
Men snart blir underläppen i synnerhet in¬
vändigt vackert karmosinröd, hvarjämte öfverläppen
utvändigt erhåller en dr. starkt framträdande röd
schattering, som kan fortsätta sig litet nedåt pipen.
Stundom har redan den nyutslagna blomman den
nyssnämnda röda färgningen. Idenor : nära Sund (på
en solöppen, glesbeväxt barrskogsbacke,
1 905). —
De ganska talrika exemplar, som jag påträffade, hade
stjälken, stödjebladen på båda sidorna och äfven de
egentliga mellanbladen åtminstone på öfversidan mörkt
purpurfärgade.
Hela växten m^mket spenslig, van¬
ligen med 2—3 par korta, snedt utstående eller något
bågformigt uppstigande grenar, vanligen utan, stun¬
dom med 1 bladpar mellan öfversta förgreningen och
hufvudstjälkens nedersta blommor; stödjebladen långa
och smala, alla helbräddade.
Forma decumbens n, f.
Vanligen rikligt grenig, med grenarna vinkelrätt utspärrade eller t. o. m.
tillbakaböjda ; såväl hufvudstjälk som grenar nedliggande utefter jordytan ; intet bladpar mellan de ne¬
dersta blommorna och öfversta förgreningen; bladen
vid torkning icke eller föga svartnande; stödjeblad
helbräddade (eller stundom de allra öfversta med en
liten tand på ena eller båda sidorna); frön vanligen
2. — Hudiksvall: Galgberget (mörkgrön;
1904);
Tuna: Tolsta (ljusgrön;
1905); på båda ställena
nästan utblommad.
Forma subovatum n. f. Högväxt (25—40 cm),
grof och rikt långgrenig (vanligen 3 par grenar, som
ofta själfva äro förgrenade), med grenarna snedt ut¬
stående eller något bågformigt uppstigande, utan blad
mellan öfversta förgreningen och hufvudstjälkens ne¬
dersta blommor; blad tjocka, ljusgröna; stödjebladen
med rundad eller (de öfre) tvär bas, breda (de nedre
15—20 mm och däröfver), äggrundt lansettlika, hel¬
bräddade (eller någon gång de allra öfversta med
1 — 2 små, korta tänder på hvarje sida); frön 3—4.
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Hudiksvall, Kristineberg (solöppna skogsbryn,
1904) . — En egendomlig form, till växesätt icke
olik ß, intermedium, men skild från denna i syn¬
nerhet genom sina breda, helbräddade blad.
ß. intermedium C. Gr. Wbsteel. Tuna: Eridhem
(mörkgrön;
1904) och Tunbyn (ljusgrön;
1905) . — Till beskrifningen i Bot. Kot. 1. c. kan
läggas, att grenarna ( —3 par), som ej sällan själfva
äro förgrenade, vanligen äro snedt uppstigande, utan
blad mellan öfversta förgreningen och hufvudstjälkens
nedersta blommor, och att kapseln oftast är 3—4fröig, men stundom -fröig.
^^(7
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Beträffande riktigheten att uppdela M. pratense L.
och M. silvaticum L. hvardera i 2 arter eller un¬
derarter får jag angående den förstnämnda hänvisa
till min framställning i Bot. Not. 1904.
Hvad den
senate vidkommer, anser jag likaledes, att icke heller
M. laricetorum Kern. kan erhålla rang af art eller
underart.
Mina i det föregående lämnade beskrifningar af flera silvaticum-former visa nämligen tyd¬
ligt, att de karakterer, som blifvit tillagda M. lari¬
cetorum, kunna förekomma i fierfaldiga kombinatio¬
ner med kännetecknen för M. sil v. typicum.
Det
skulle ju dock kunna vara möjligt, att formen vore
mera konstant i Keener’s hemland.
Jag vill då blott
hänvisa till en särdeles framstående författare, som
haft tillfälle att taga kännedom om hithörande ori¬
ginalexemplar, nämligen B. von Mannagetta, ”Flora
von Nieder-Osterreich”, p. 1071.
Såsom synonym
till M. silvaticum L. sätter han M. pratense Tausch
Exsicc., som Kerner själf i sin af mig i Bot. Not.
. c. citerade uppsats sätter såsom synonym till sin
M. laricetorum.
Och denna senare anser B. v. ManNAG. vara identisk med den obetydliga formen den¬
tatum Schur, som äfven hos oss förekommer här och
där.
Det sagda torde vara nog.
Jag vill blott till1
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lägga, atfc i det stora, under utgifning varande ar¬
betet Koch-Hallier-Wohlparth’s ”Synopsis d. deutschen
u. schweizer Flora” namnet M. laricetorum icke ens
finnes nämndt!
Thymus chamcedrys Fr. a. capitatus Lge. Delsbo,
Stömne (O. Persson). — ß. verticillatus [G. Mey.,
Chlor, hanov., p. 381 (1836), sub Th. serpyll.] Lge,
Dansk. Fl., ed. 1. p. 357 (1851). Ljusdal, vid kyr¬
kan (E. Söderholm).
Scutellaria galericulata L. f. uberrima n, /. Stjälk
15—30 cm, alldeles enkel, spenslig, med korta stam¬
led och stora blad, jämte blad och foder kort sträfhårig, rikblommig; blommor utvecklade vid lägre ned
belägna leder än vanligt och fortsättande ända upp
i de öfversta bladvecken, äfven där kortare än bla¬
den. — Tuna, vid Vibosjön (bland al- och aspbuskar,
1905).
Glechoma hederacea L. f. hrevipetiolata Peterm.,
Fl. lips., p. 437 (1838).
Lågväxt; blad små, kortskaftade, med skaftet kortare än skifvan. — Tuna:
Håsta ängar (blommor
16—18 mm långa, längre
än stödjebladen).
Dracocephalum thymiflorum L. Bergsjö, på en åker
vid Bolleberget,
1903; fanns kvar äfven 1905
(E. Pontén).
Stachys silvatica L. Bergsjö: Högen (E. Pontén).
Galeopsis hifida Boenn. — Både f. rosea Heüm.
och f. sulfurescens Heum. förekommo tämligen allmänt
kring Hudiksvall.
Polemoniwn coeruleum L. f. lacteum Opiz. Iggesund. —• Ramsjö kyrkogård (I. Lagergren).
Convolvulus arvensis L. f. cordifolius Lasch in
Linnæa, IV (1829), p. 407.
Blad stora, dubbelt så
långa som breda (de större c. 7 X 3,5 cm), hjärtlikt
pillika, med djup inskärning vid basen och breda, i
nedre kanten vanligen med en kraftig, spetsig tand
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försedda basdikar. Saltvik (på barlast ; ^ ^ g 1905y
B. Erikson).
Gentiana campestris L. — a. suecica (Froel.)
Mdrb.
är den vanligaste formen i Hälsingland, men
förekommer sällsynt i Hudiksvallstrakten.
Fullt ty¬
pisk har jag påträffat den endast nära Sund
1905, i full blomning). Dessutom har jag vid Bränslet
samt i Idenor’s sn vid Hyhyn funnit en öfvergångsform från ß. germanica.
Stamled minst 5, de mel¬
lersta betydligt längre än bladen, af hvilka de mel¬
lersta tydligt trubbiga.
Den blommade ännu i sista
hälften af Augusti. — ß. germanica (Froel.) Murb.
Denna form förekommer ymnigt på de båda sist¬
nämnda lokalerna samt på ett par i närheten liggande
ställen.
Dessutom har jag påträffat den i Bergsjö
vid k ^rkan. — Vid Nybyn anträffades
g 1904 ett
ex. af f. verticillata A. Torssander in Bot. Not. 1897,
p. 162: blad 3 i krans.
3

Trientalis europœa L. f. erubescens n. /. Kron¬
blad (i synnerhet mot kanterna) rödlätta. På torrare,
mera solöppna ställen.
Hudiksvall, herestädes. —Såväl af denna form som af hufvudformen förekom¬
mer ej sällan subf. phiriflora Peterm., Fl. lips., p.
271 (1838): blommor 2—4.
Forma grandiflora n. /. Kronblad 11 mm långa,
6 — 7 mm breda. — Tuna, i skogen vid Hedevägen.
Lysimachia vulgaris L. Hudiksvall, nära Köpman¬
berget; A vik.
Pyrola chlorantJia Sw.
Delsbo:
Lindgren); Bergsjö (K. Böhme).

Fredriksfors (C.

P. media Sw.
Hudiksvall : Galgberget, Djupe
och Maln; Idenor: Sund. — Bergsjö: Högen ('’■’SagalideiT^; G. Sönsteby).
P. unißora L.
Hudiksvall: Galgberget; x4gön ;
Tuna: Sanna samt nära vägarna till Hede och Fiskeby;
Idenors Olmen. — För öfrigt har jag sett denna art
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från Ljusne (G. Anagrins), Forsa (Domberget; E.
Björkman) och Bergsjö (K. Böhme).
Cicuta virosa L. Tuna: Hedetjärn.
Aeyopodmmpodagrarialj. Hudiksvall,Kristineberg.
Angelica silvestris L. f. major Hn.
Hudiksvall :
Kullbäcken; Idenor : Malängens bäck.
Epilohinm montanum L. f. stihcordatum Hausskn.
Tuna, vid Vibosjön;
1905.
E. palustre L. f. lapponicum Wg, Fl. lapp., p.
95 (1812) = f. angustum Hn, Exc.-fl., ed. 1. p. 54
(1846). Lågväxt (6—15 cm); stjälk spenslig, enkel,
rundtom småhårig, med 1 — 3 ej sällan hvita blommor
i toppen ; blad (utom de nedersta) jämnbreda — jämnbredt lansettlika, trubbiga, helbräddade, på hela ofre
ytan, i kanten och undertill på medelnerven fint småhåriga, de mellersta 12—25 X 2—4 mm. — Hudiks¬
vall, på fuktiga, sandiga ställen vid Main nära hafvet.
Viola canina L. a. ericetorum Rchb. f. candida
Aresk. — Denna lilla vackra form fann jag ^ ®
1904 i minst ett 20-tal individ på en torr och solöppen plats vid randen af en löfbacke nära Håsta.
Den växte där midt ibland ett ganska tätt bestånd
af blommande Fragraria vesca, men förekom icke
utanför detta bestånd. Bland buskarna alldeles i när¬
heten växte i spridda exemplar den vanliga blåblom¬
miga hufvudformen. — Samma förekomstsätt för F.
canina ß. albo omtalar J. Klinge i Deutsch, bot. Monatsschr. 1896 från ett par lokaler i Dorpat’s omgifningar.
Han anför äfven ett par andra exempel,
då han påträffat hvita färgvariationer ibland hvitblommiga arter, och han anser, att ifrågavarande
förekomstsätt utan tvifvel är en med djurens mimicry
analog företeelse, här uppträdande, för att den hvitblommiga formen måtte ernå de gynnsammaste befruktningsmöjligheter. — Samma form ^har jag sett
från Ljusdal: Sunnanås (A. Hagander).
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Viola tricolor L.
— Denna art uppträdde i
Hudiksvallstrakten under de båda år, 1904 och 1905,
mina ifrågavarande undersökningar omfatta, med en
ovanligt stor rikedom i individantal och med en ovan¬
ligt utvecklad färgstyrka.
Utan tvifvel utgjordes or¬
saken härtill af den regniga och ganska kyliga vår,
som båda åren, men framför allt 1904, voro rådande,
en åsikt, som Wittrock i sitt nyss omnämnda arbete
redan uttalat.
Arten förekom i synnerhet på gärden
eller s. k. täkter, hvaremot höjder och backar voro
ganska sparsamt bevuxna därmed.
I synnerhet på
täkterna uppträdde den äfven i flera af Wittrock icke
omnämnda färgvariationer.
Visserligen har jag, af
praktiska skäl, icke haft tillfälle att genom odlingsförsök konstatera dessas beständighet; men jag har
under båda åren, vanligen på flera lokaler, noggrant
iakttagit deras variationsförmåga under hela blom¬
ningstiden, hvarföre jag anser mig kunna beskrifva
de viktigaste och mest konstanta af dem.
De anmärkningsvärdaste formerna — hvilka alla
tillhöra subsp. genuina Witte. — voro följande:
Var. typica Witte. Förekom i sin mest typiska
gestalt mindre allmänt; men öfvergångsformer till
var. versicolor voro icke ovanliga. Den påträffades
i enstaka exemplar i förra hälften af Juni, samtidigt
med att de öfriga formerna stodo i sin bästa blom¬
ning, men förekom i Juli och Augusti mera talrikt.
Var. versicolor Wittr.
Förekom i ofantliga mas¬
sor öfverallt på täkterna samt mindre ymnigt på
backar och bergsluttningar. — Den bäst utpräglade
f. septentrionalis Witte, har jag knappast funnit här;
men enstaka exemplar, som genom blommornas storlek
och längre + greniga honungsstreck bildade öfvergång till denna form, påträffade jag flerestädes.
’) Vid mina undersökningar öfver hithörande former har jag
följt V. B. Wittrook’s mästerliga arbete ”Viola-Studier I”, i Act.
Hort. Berg. Bd. 2. N.o 1. 1897.
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På flera ställen förekom i enstaka exemplar en
smärt, elegant form med vanligen medelstora, ännu
mörkare färgade blommor än dem, som finnas af bil¬
dade hos Witte. 1. c., t. III, f. 35.
De öfversta
kronbladen voro hos såväl den nyutslagna som den
fullvuxna blomman nästan lika starkt svart purpurfärgade och do tre nedre kronbladen hos den unga
blomman ljusare, hos den fullvuxna mörkare blåvio¬
letta.
Dessutom voro de öfversta kronbladen tydligt
smalare och jämförelsevis längre än hos hufvudformen, hvarigenom blomman fick ett mera långsträckt
utseende. — En latinsk diagnos kan formuleras så :
Forma perobscura n. /.
Flore plerumque me¬
diocri, magis producto; petalis supremis et floris adulti
et floris novelli fere concoloribus atropurpureis, an¬
gustioribus; petalis ceteris floris novelli dilutius, floris
adulti saturate coeruleo-violaceis.
Var. distinctissima nov. var.
Flore parvo vel
subparvo; petalis et floris adulti et floris novelli fere
concoloribus; petalis supremis suberectis, anguste obovatis, atropurpureis; pet. mediis patentissimis, subangustis, obscure coeruleo-violaceis, apice atropurpureis ;
pet. infimo obovato-triangulari, ex majore parte citrinoflavo, margine i late coeruleo-violaceo apice atropurpureo, striis nectareis distinctissimis, longis, plerisque furcatis. — Denna utmärkta form har jag fun¬
nit endast på en lokal, en täkt vid Hedebäcken, i få
exemplar.
Blomman är liten, med nästan alldeles
samma färgteckning som nyutslagen och såsom full¬
vuxen.
Alla kronbladen äro anmärkningsvärdt smala.
De öfversta äro nästan uppräta, mörkt purpurfärgade ;
de mellersta äro nästan vinkelrätt utstående, mera än
hos någon annan här omnämnd V. tricolor-form,
mörkt blåvioletta, med ännu mörkare spets; det ne¬
dersta är till större delen citrongult, med kanten
tämligen bredt blåviolett, i spetsen mörkt purpur¬
eo#.

Not. mn.

2

18
färgadfc, med ovanligt distinkta, långa och förgrenade
honungsstreck.
Var. lutco-coerulea Witte, in Bot. Not. 1902, p.
237 ').
Petalis supremis floris novelli dilutius viola¬
ceis, floris adulti obscure violaceis vel atropurpureis
(rarius obscure roseo-violaceis); pet. mediis floris no¬
velli albidis, sæpe ± violascentibus, floris adulti ±
violascentibus, basi lutescentibus vel albidis (raro fere
unicolore atrocyaneis) ; pet. infimo floris novelli pal¬
lide luteo, floris adulti luteo, margine sæpe violascenti.
— Denna vackra form förekom tämligen allmänt,
ibland i enstaka exemplar, ibland i större individantal, men endast på något friskare mark.
Den står
otvifvelaktigt närmast var. versicolor, men igenkännes i allmänhet lätt på sitt höggula nedre kron¬
blad.
Dock påträffades ej sällan mellanformer, hos
hvilka det nedre kronbladets gula färg var d= undan¬
trängd af violett. — Ett egendomligt och på samma
gång instruktivt exempel på en dylik mellanform vi¬
sade ett individ, som hade tre stjälkar från roten.
Af dessa hade den ena sidostjälken en ung blomma,
med de öfversta kronbladen blåvioletta och de tre
nedre hvita.
Den andra sidostjälken hade två full¬
vuxna blommor, hvilka fått de tre nedre kronbladen
i kanten ljust blåvioletta, för öfrigt hvita. Men midtstjälken, som äfven uppbar två fullt utvuxna blom¬
mor, hade dessas nedersta kronblad enfärgadt höggult, de mellersta helt hvitgula och de öfversta ljust
blåvioletta.
Af denna varietet förekom sällsynt en ganska
anmärkningsvärd form med särdeles spensliga stjälkar
och vanligen små blommor, de öfversta kronbladen
ljusare eller mörkare nästan rent blå och det nedersta

*) Enär ingen latinsk diagnos finnes af denna var., lämnar
jag här en sådan efter de talrika exemplar, som jag undersökt
härifrån,
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kronbladet alltid enfärgadt tämligen mörkt gult. —
En latinsk diagnos lyder så :
Forma luteo-coerulescens n. f. Gracilis; flori¬
bus parvis (vel- subparvis); petalis supremis coerulescentibus vel cyaneis^ mediis albido-flavescentibus
plerumque apice ± coerulescenti^ infimo toto sat ob¬
scure luteo. — Håsta ängar; en täkt vid Hedebäcken.
' Till föregående form sluter sig f. aurantiaca
Witte.
De öfversta kronbladen hafva hos denna form
bibehållit den mera blåvioletta färgton, som förekom¬
mer hos var. luteo-coerulea, fast icke så mörk som
hos denna.
De mellersta kronbladen hafva blifvit
nästan rent gula och det nedersta enfärgadt orangegult.
Forma aurantiaca Witte, in Bot. Not. 1. c.
Differt a forma principali petalis mediis totis fere
luteis (rarius apice dilute violascenti), pet. infimo au¬
ran tiaco.
Håsta ängar. — I Bot. Not. 1. c. beskrifves denna form (från Medelpad) äfven med ”smärre
blommor och smalare kronblad”.
De af mig här
funna ex. hade emellertid blommorna af normal stor¬
lek och kronbladen af ungefär samma bredd som hos
.hufvudformen.
Var. roseola Witte.
Här och där, merendels i
enstaka exemplar. — Af denna varietet fann jag
sparsamt tvenne särdeles vackra former.
Den ena
har alla kronbladen nästan lika färgade, mörkt rosen¬
röda med dragning i purpur.
Den andra afviker
från hufvudformen på samma sätt som var. luteocoerulea från var. versicolor.
Jag skulle därför
nog gifvit den rang af varietet, såvida jag icke fun¬
nit alltför få exemplar för att kunna tillräckligt nog¬
grant iakttaga dess variationsförmåga. — Latinska
diagnoser på dessa båda former få följande lydelse :
Forma purpurascens n, /.
Petalis omnibus
floris adulti fere concoloribus, sat obscure roseo-pur¬
purascentibus.
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Forma luteo-roseola n. f. Differt a forma prin¬
cipali petalis mediis ± lutescentibus, pet. infimo luteo,
sæpius margine apicali paullulum roseolo.
Var. lutescens Witte.
Mindre allmän, nästan
alltid i enstaka exemplar, endast på friskare mark.
— WiTTRocK omnämner från Dalsland exemplar med
ljusare gula blommor, t. II, f. 31 och 32; och dy¬
lika voro häromkring icke ovanliga.
De skiljas från
följande form, f. sublutescens, därigenom, att de
tre nedre kronbladen äro nästan lika färgade, rent,
om än ljust, gula. — Ej sällan förekommo individ,
hvars utvuxna blommor hade de öfversta kronbladen
-Jb violettanlupna, någon gång fläckiga af mörkviolett.
Nästan oftare än hufvudformen förekom en va¬
riation med såväl de mellersta som de öfversta kron¬
bladen galhvita eller nästan hvita, betydligt ljusare
än det nedre, de öfversta vanligen b violettanlupna.
Denna form synes vara den, som Brenner i Medd.
Soc. faun. et flor. fenn. XXIX. p. 44 (1904) om¬
nämner under namnet f. sublutescens.
Den bildar en
tydlig öfvergång till f. luteo-coerulescens af var.,
1 uteo-coerulea och står densamma ganska nära i sin
extremaste gestalt med de öfversta kronbladen nästan
blåvioletta, men har det nedersta kronbladet aldrig
så mörkgult som hos denna.
Forma sublutescens Brenn. 1. c. Petalis quattuor
superioribus floris novelli albidis ; petalis supremis floris
adulti albidis, plerumque ± violascentibus (rarius totis
albidis vel fere coeruleo-violaceis), mediis albidis vel
albido-luteis (rarius paullum violascentibus) ; pet. in¬
fimo floris novelli albido-luteo, floris adulti pallide
luteo.
Af var. lutescens påträffade jag vidare på en
enda lokal flera exemplar af en liten synnerligt vac¬
ker form med ovanligt långa foderblad och små, ljus¬
gula blommor.
Den må erhålla följande namn.
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Forma pulcherrima n. f.
Floribus parvis (12
—15 mm long.); sepalis sublongis, vix quarta parte
brevioribus quam petalis; petalis quattuor superioribus
plerumque totis alboluteis; pet. infimo luteo. — Ha¬
sta ängar.
Var. fulvo-striata nov. var.
Petalis et floris
adulti et floris novelli fere concoloribus ; petalis supre¬
mis anguste obovatis, dilute cinereo-coerulescentibus ;
pet. mediis subangustis, albidis; pet. infimo lutescenti,
margine apicali sæpe albido; -striis nectariis curtioribus
sed distinctis, fulvis vel aurantiacis ; calcare albescenti;
appendicibus sepalorum longiore.
På en takt vid
Hedebacken. — Denna egendomliga form står täm¬
ligen isolerad, ehuru den nog närmast ansluter sig
till f. sublutescens.
Den utmärker sig i synnerhet
genom den ljust gråblå färgen på de öfversta kron¬
bladen, genom tämligen korta, men distinkta, pomeransgula honungsstreck och genom hvitaktig sporre
(därigenom närmande sig var. lacticolor).
Dess¬
utom äro i synnerhet de öfversta kronbladen ovanligt
smala, och det nederstas gula färg går mot spetsen
ofta öfver i hvitt.
Var. albida Witte.
Tämligen sparsamt. — Ex¬
emplar med de båda öfversta kronbladen blekt violettanlupna förekommo ej sällan.
«.

Var. albido-coerulescens nov. var.
Floribus
plerumque magnis vel sat magnis; petalis floris no¬
velli albidis; petalis supremis floris adulti coerulescentibus vel coeruleis, mediis albido-coerulescentibus, in¬
fimo albido (rarius margine dilute coerulescenti) ; cal¬
care semper violascenti, longiore quam appendicibus
sepalorum. • Håsta ängar; en täkt vid Hedebacken.
— Denna vackra form har sina närmaste släktingar
i var. albida och var. typica, mellan hvilka den
utgör en tydlig föreningslänk.
Från var. typica
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skiljes den genom betydligt ljusare, nästan rent ljus¬
blå öfre kronblad samt genom vanligen mycket större
blommor; från var. albida såväl genom blommornas
storlek som framför allt genom den klarblå färgen
på de öfre kronbladen. Egendomligt nog växlar foder¬
bladens längd ganska betydligt.
Så har jag stundom
funnit dem (hos den fullt utvuxna blomman) nästan
lika långa som kronbladen; men merendels äro de
af normal storlek.
Var. lacticolor nov. var. Humilis; luteo-viridis;
petalis curtis, latioribus, apice late rotundatis, et
floris adulti et floris novelli lacteis; lamina petali in¬
fimi triangulari-rotundata ; striis nectariis curtis, sæpe
parum perspicuis; calcare albescenti vel vix perspicue
violascenti, plerumque longiore quam appendicibus
sepalorum.
Håsta ängar. — En synnerligt anmärk¬
ningsvärd form.
Lågväxt (vanligen c. 1 dm, stundom
något högre, stundom lägre); stjälkar och blad ljust
gulgröna; kronblad ovanligt korta och breda, i spetsen
bredt afrundade, så att blomkronan får en rundad
form.
Kronbladen halva i lefvande tillstånd en rent
mjölkhvit färg; men vid pressning få de båda öfversta
kronbladen — egendomligt nog — mycket snart en
svagt ljusblå nyans och de öfriga en svag dragning
i gult.
Honungsstrecken äro korta, ofta otydliga
(äfven på blommor i förra hälften af Juni). Sporren
är hvitaktig,. stundom knappt märkbart violettanlupen,
vanligen längre (men stundom något kortare) än fo¬
derbladens bihang.

Viola

arvensis

Denna art förekom¬
mer kring Hudiksvall mindre allmänt.
Jag har icke
lyckats finna den på våren eller försommarn, utan
först i Juli.
Utom hufvudformen, var. communis
(WiTTR.), har jag påträffat en öfvergångsform till var.
patens (Witte.).
Den utmärker sig genom tämligen
utstående blomskaft, bildande 30 — 45 graders vinkel
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med stammen.
Foderbladen äro j- längre än kron¬
bladen och något nedom spetsen ofta försedda med
en liten spetsig tand på hvarje sida. Honungsstrecken
saknas ofta äfven på det nedersta kronbladet. Sporren
är kortare än foderbladens bihang. — Denna form
må erhålla namnet:
Forma subpatens n. f.
Differt a forma typica
pedunculis sat patentibus, sepalis 4-, longioribus quam
petalis, striis nectariis petali infimi quoque sæpe de¬
stitutis, calcare appendicibus sepalorum breviore. —
Tolsta; Sanna.
Geranium silvaticum L. f. sublilacinum n. /.
Kronblad ljust lilafärgade.
Idenor: Sund (3 ex.; ^1,
1905). — Denna färgvariation kan gärna särskiljas.
Den förekommer nästan alltid högst sparsamt och
kan icke vara någon ståndortsmodifikation, då jag
alltid påträffat den tillsamman med hufvudformen.
Lathyrus silvester L. — Hufvudformen, a. vul¬
garis Alef. in ”Bonplandia” (1861), p. 153, som en¬
ligt uppgift i Wiström’s förutnämnda ”Förteckning”
skulle saknas i Hälsingland, har jag erhållit från
Storön i Bergsjö sn, tagen af skol^mgl. E. Pontén.
L. paluster L. f. linear i folius Ser.
Hudiksvall,
vid Lillfjärden.
Orohus tuberosus L. — Följande mera anmärk¬
ningsvärda former påträffade jag kring Hudiksvall:
f. genuinus Godr., Fl. Lorr., ed. 1. p. 184 (1843).
Småblad aflångt elliptiska, aflånga eller aflångt lansettlika, zb trubbade, 8—15 mm breda. Tämligen allmän^
pyrenaicus (L. pro sp.) — f. latifolius Lge.
Småblad ovala—ovalt
afiånga,
trubbiga, 15—25
mm breda; stipler stora. — Idenor: Sund (de största
f.

småbladen 4,5 — 5 X 2—2,2 mm).
f. diversifolius Schlecht., Fl. berol., I. p. 374
(1823).
De öfre bladens småblad ovala — ovalt af¬
långa, trubbiga, 12—18 mm breda, de nedre bla-
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dens
lansettlika—^jämnbredt
lansettlika,
spetsiga
4—7 mm breda; stipier tämligen små (ofta föga
längre än bladskaftet, stundom kortare). — Galgberget och utmed Hedevägen.
f. lanceolatus Peterm., Fl. lips., p. 543 (1838).
Alla småblad lansettlika, spetsiga, åt båda ändarna
långt afsmalnande, 25—40 X 5—8 mm. Flerestädes.
0. vernus L. f. latissimus n. /. Småblad bredt
äggrunda, kort och tvärt spetsade, på de mellersta
bladen redan under blomningstiden 30—40 mm breda.
— Iggesund (E. Broström).
Vida hirsuta (L.) Koch.
Bergsjö, vid präst¬
gården (E. Pontén).
V. cracca L. f. linearis Peterm.
Tuna: Tolsta.
— f.
latifolia Neilr., Fl. v. Wien, p. 666 (1846).
Småblad äggrundt aflånga, de flesta trubbiga, på de
mellersta bladen ända till 35 mm långa och 10 mm
breda, på undre sidan tilltryckt småhåriga; klasar
längre än stödjebladen.
Tunaberget (bland buskar,
öfver meterhöga individ,
1904). — f. sericea
Peterm.
Hudiksvall, Fredenskulle.
V. sepium L. a. vulgaris Koch f. genuina! Fod¬
ret tätt beklädt med korta, tilltryckta eller stundom
± utstående hår.
Tuna: Tolsta
1905, nästan
utblommad, med mogna, svarta baljor). — ß. mon¬
tana Koch.
Tuna: Tolsta
1905, två lokaler:
på den ena, solöppen gräsmark, i full blomning; på
den andra, en skuggrik löfbacke, med blommorna ännu
icke utslagna); Tuna kyrkogård
1905, i full
blomning). Alla de undersökta exemplaren hade fodret
glest tilltryckt korthårigt eller nästan glatt.
Medicago lupulina L. var.
Willdenoivii Boenn.
Hudiksvall, vid nya kyrkogården. — var. glanduligera Ahlfv.
På en lokal i närheten af föreg. var.
Trifolium agrarium L. Tuna: Håsta.
T. procumbens L.
Hudiksvall, Köpmanborget ‘
och vid LilIfjärden.
('^|7

(^^|7
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Geum urhanum L. f. glandulosum Mürb., Beitr.
F]. Südbosn. u. Herceg., in Act. Soc. physiogr. lund.^
Bd. 2, V. p. 132 (1892).
Stjälk, bladskaft, blom¬
skaft och äfven fruktspröt (i synnerhet till nedre
hälften) försedda med talrika glandler. — Tuna, bland
buskar vid Vibosjön
1905; ymnigt).
G. rivale L. — Denna art, som förekommer flerestädes kring Hudiksvall, men ingalunda är allmän,
har ej sällan ett utseende, som ganska nära öfverensstämmer med den af Neuman i Bot. Not. 1905, p.
261, beskrifna f. subalpinum.
Storleken och bladens
serratur äro desamma; men foderflikarna äro vanligen
blott 3 gånger så långa som breda (c. 15X5 mm).
Kronbladen äro i början helt grönhvita, sedan gulhvita utan mörkare ådror, men med svagt rödlätt
schattering här och där i kanten.
Spiræa idmaria L. — Om hithörande formers
kännetecken och synonymik se Aschers. & Græbn.,
Syn. mitteleur. Fl., Yl. p. 437 — 438 (1902). —
Följande former påträffade jag kring Hudiksvall:
f. denudata (Presl).
Mindre allmän,
f. pubescens B. v. Mannag.
Allmän.
1. suhdenudata Fritsch.
Mindre allmän,
f. cinerea Glaab.
Allmän,
f. glauca (Schultz).
Mindre allmän.
Sisymbrium sophia L.
Hudiksvall: A^arfvet och
vid Âvik; Tuna kyrkogård. — var. sericeum Neum.
Kastellholmen (-^j, 1905; B. Erikson).
Cardamine pratensis L. f.
(Knae).
Vid
Hedebäcken. — subf. seminuda n. subf.
Högväxt;
stjälk först of van midten bladig (vanligen 3 blad).
Med föregående.
G. amara L. f. hirta W. & Gr.
Vid Fridherasbäcken och Hedebäcken (ymnigare än hufvudformeii).
— subf. ramosa n, subf.
Högväxt; blommor i sam¬
mansatt bladig klase.
Vid Hedebäcken.
Turritis glabra L.
Håsta ängar.
(^'^7
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Nasturtium palustre (Leyss.) DC. f. dissectum Roüy
& FoüC., FL de France, II. p. 194 (1895).
Blad
tämligen små (de mellersta 5—6 cm långa), djupt
pardelade — parbladigt delade, med smala, spetsiga,
oregelbundet och i djupt hvasstandade sidofiikar och
flikigt inskuren ändflik; (utvuxna skidor — utom
sprötet — 6—7 mm, på lika långa skaft, med 0,7
— 1 mm långt spröt).
Fuktiga åkrar.
Hudiksvall:
Fridhem och Avik.
Naplianus raphanistrum L. f. flavus Peterm., Fl.
lips., p. 498 (1838) — f. sulfureus F. Gér. in Bull.
Soc. bot. Fr. VIII (1861), p. 55 = f. concolor Schur,
Enum. plant. Transsilv., p. 75 (1866), pro var. Raphanistri segetum Baumg. — Kronblad ljusgula, med
mörkgula ådror.
Hudiksvall, vid ”Springkällan”
1905; ymnigt).
Forma flavus Peterm. subf. hispidus Bergst. Spar¬
samt med föreg. — Håriga skidor synas förekomma,
endast då frukterna äro unga.
Då jag nämligen en
månad senare besökte lokalen för att undersöka de
mogna skidorna, kunde endast glatta sådana upp¬
täckas.
Samma iakttagelse har jag funnit omnämnd
af ett par författare.
Så säger G. Meyer, Fl. hano v.
exc., p. 72 (1849): ”Die Schoten sind selten in früherm Zustande steifhaarig”; och Pospichal, Fl. österr.
Küstenl., I. p. 532 (1897): ”Gliederschoten seltener
und nur in der Jugend flaumig”.
Thlaspi alpestre L. var. tunense C. G. Westerl.
Denna varietet, som jag 1897 upptäckte i Tuna sn
på fuktiga ängar mellan Tunavägen och Hornån,
hvarest den fortfarande förekommer, och som jag se¬
dan funnit äfven i Småland och Västergötland (se
Bot. Not. 1898, 1903 och 1904), påträffades 1905
(af skolyngl. A. Johansson) på en ny lokal härstädes,
vid Lill-Sanna.
Berteroa incana DC. Bergsjö, vid kyrkan (E.
Pontén).
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Draha nemorosa L. f. Jeiocarpa Lindbl.
Hudiks¬
vall, Djupe.
Fapaver dubium L.
Hudiksvall, varf’vet.
Chelidonium mo,jus L,
Täml. allmän kring Hu¬
diksvall.
Anemone hepatica L.
Denna växt känner jag
endast från två lokaler kring Hudiksvall, nämligen
Tunaberget och Lingarö.
A. nemorosa L. — Af denna art påträffade jag
kring Hudiksvall följande former:
f. typica B. v. Mannag., Fl. v. Nied.-Österr., p.
406 (1890),
Kalkblad hvita eller utvändigt rödlätta.
Allmän, — Som vanligt voro kalkbladen i allmänhet
6 eller 7 till antalet; men 8 förekommo dock ej
sällan.
Däremot voro blommor med 9 kalkblad myc¬
ket sällsynta.
Formen med 5 kalkblad (^A. quinque¬
folia L.) fann jag endast på ett ställe, vid Hedebäcken, i några exemplar.
f. rosea Peterm., Fl. lips., p. 407 (1838). Kalk¬
blad på båda sidor ljusare eller mörkare rosenröda,
på utsidan stundom med violett anstrykning. — Le¬
riga ställen vid Hedebäcken.
Täml. sparsamt,
f. purpurea Gray.
Kalkblad på båda sidor pur¬
purröda.
Leriga ställen vid Hedebäcken. Täml. tal¬
rikt. — Af denna form påträffade jag flera exemplar
med 5 kalkblad. Öfvergångsformer såväl till f. rosea
som till f. typica funnos äfven. De förra hade kalk¬
bladen på båda sidor rödvioletta; hos de senare voro
kalkbladen på iusidan ljusvioletta, på utsidan purpurfärgade.
f. flavescens n. /.
Kalkblad på båda sidor näs¬
tan helt svafvelgula; färgen starkast i kanten och
småningom aftagande inåt samt i midten öfvergående
i nästan hvitt. — Vid Köpmanberget (spsmt).
f. minor Hegetschw. in Süter, Fl. helv., ed. 2, I.
p. 390 (1822).
Blomman knappt 2 cm i diam.;
ståndare och pistiller som hos hufvudformen.
Här
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och där. — Förekom merendels icke enstaka, inblan¬
dad bland hufvudforraen, utan uppträdde oftast i små
grupper för sig. Afven af f. purpurea fann jag
en dylik f. minor i flera exemplar.
f. hiflo7^a Peitzel in Linnæa, XV. p. 653 (1841).
Stängel 2-blommig.
Ytterst sällsynt. — Jag lyckades
finna blott ett dylikt ex. af f. typica och två syn¬
nerligt praktfulla af f. purpurea.
Alla tre exem¬
plaren voro något olika byggda.
Det af f. typica
hade 4 svepeblad i krans, trån hvilkas rnidt de två
långskaftade blommorna utgingo; af dessa var den
ena åtskilligt mindre än den andra och hade vid
midten af blomskaftet två motsatta svepeblad.
Det
ena ex. af f. purpurea var likt det nyss beskrifna;
men de första svepebladen voro som vanligt 3 i krans,
blommorna voro ungefär likstora, och de två svepe¬
bladen af andra ordningen voro belägna ett godt
stycke nedom midten af sitt blomskaft.
Det andra
ex. af f. purpurea hade 5 svepeblad i krans och
blommorna lika stora samt saknade svepeblad af andra
ordningen.
f. monoica Peitzel 1. c. p. 654.
Flerestädes,
men vanligen sparsamt.
Tre ex. fann jag med 11
—13 kalkblad. — En öfvergångsform till f. minor,
med mycket korta ståndare med ljusgula knappar,
påträffade jag i 2 exemplar.
f. quadrifoliata n. f.
Svepeblad 4 i krans.
Sällsynt. — Af de 5 exemplar, för öfrigt hörande
till f. typica, som jag fann af denna form, hade tre
ex. 9 kalkblad, ett ex. 8 och ett ex. 7 kalkblad.
f. sessiliflora Peitzel 1. c. p. 653.
Blomman
mycket kortskaftad; skaftet c. M cm och därunder.
Sällsynt.
Blott enstaka ex. på några ställen. — Ar
sannolikt en af svampar förorsakad missbildning.
Kalkbladen voro alltid ovanligt smala och ± röda
samt ofta vridna.
f. bracteata Regel in Gartenflora, XXVII. p. 225
2
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(1878) — f. phyllantha Ahlfv. in Sv. Fl., p. 491
(1901). — Två ex. utmed vägen till Sanna.
Ranunculus auricomus L. — Af mera anmärk¬
ningsvärda former påträffade jag .följande vid Hu¬
diksvall;
f. palmatus Hn.
Flerestädes.
f. hinatus [Ktt. ap. Rchb., FI. germ, exc., p.
723 (1832), pro sp.] Griseb. & Schenk, Iter hung.,
in WiEGMANN, Arch. f. Natnrgesch. 1852, p. 313,
Spenslig och fåbladig; stjälkbladens flikar 3 (det ofversta bladet) —5—7 (de nedersta bladen), smala,
jämnbreda, helbräddade ; de flesta eller alla jordbladen
djupt, stundom nästan till basen 3—5-delade, med
vigglik, 3-flikad eller groftandad midtflik och i
krökta, 2-fiikade eller groft 2—3-tandade sidoflikar.
Flerestädes.
f. alpestris Hn.
Yid Köpmanberget,
f. pinguis Rchb. Grofväxfc; blad tjocka och köt¬
tiga; jordblad vanligen 3-flikiga, med smal midtflik
och mycket breda sidoflikar, alla groft naggtandade
eller sidoflikarna först 2-klufna; nedersta stjälkbladet
med 9—11, jämnbreda, vanligen helbräddade flikar.
Lerig gräsmark vid Köpmanberget.
f. silvicola W. & Gr., Fl. Siles., II: 1. p. 128
(1829) = f. incisifolius Rchb., Icon. Fl. germ., IV.
f. 4599 var. (1840).
De nedre stjälkbladens flikar
breda, de flesta vigglikt lansettlika eller nästan rombiska, mot basen starkt afsmalnande till ett längre
eller kortare skaft, oregelbundet fliktandade, inskurna
eller sågade; äfven de mellersta stjälkbladens flikar
ofta med enstaka fliktänder; jordblad vanligen hela,
groft naggtandade, eller 3-flikiga, med smal midtflik
och mycket breda sidoflikar, alla groft naggtandade.
— Synnerligen vacker vid vägen till Hede.
Delp)}iinium consolida L.
Hudiksvall. Lill-Sanna.
Actœa spicata L.
Bergsjö: Storön (E. Pontén).

30
Silene venosa (Gil.) Aschees. — Af denna art
fann jag vid Hudiksvall följande former:
f. silvestris Borkh. in Bhein,
Mag. I. p. 522
(1793), pro var. a. Cucub. behen L. — S. mfl. a,
vulgaris Otth ap. DC., Prodr., I. p. 368 (1824). —
Blad tämligen breda, äggrundt lansettlika, långspetsade, med största bredden nedom midten, alldeles
glatta eller sträfbräddade, de mellersta omkr. 1,5—
2 era breda.
Flerestädes.
f. latifolia [Mill., Gard. Diet., ed. 8. n. 2 (1768),
pro sp. Cuenbali] W. & Gr., PJ. Siles., I. p. 425
(1827), pro var. S. infiatæ; Wirtg., FI. preuss. Bheinl.,
I. p. 271 (1870). —■ Storvuxen (ända till meterhög);
blad myeket stora oeh breda, alldeles glatta eller
sträfbräddade, de mellersta aflångt äggrunda—bredt
äggrundt lansettlika^ kortspetsade, ända till 10 em
långa oeh 4 em breda, de nedre aflångt lansettlika,
smalare, omkr. 2 em breda oeh 7 —9 em långa.
Tuna : Sanna.
f. oleråcca Ficm. see. Bchb. Fl. germ, exc., p. 823
(1832).
Blad smalare oeh tätare ställda, lansettlika,
med största bredden vid eller något ofvan midten,
vanligen i sträfbräddade, de mellersta omkr. 5— 6 em
långa oeh 1 cm breda.
Hudiksvall, Kristineberg.
Melandrium album (Mill.) Garcke f. incarnatum
[Peterm., Fl. lips., p. 332 (1838), pro forma Lychn.
vespert.].
Kronblad hvitröda eller rödlätta. — Hu¬
diksvall, Kristineberg (spsmt).
M. rubrum (Weig.) Garcke. — Denna art kan
med skäl kallas för en karaktärsväxt i Hudiksvallstrakten.
Dess blomning inträder redan i början af
Juni och når sitt maximum i slutet af samma månad,
men fortfar att dominera ett godt stycke in i Juli
och upphör icke förrän kring midten af Augusti.
Den förekommer mindre rikligt i lundar, men i stora
massor utmed vägkanter, på åkrar och gärden. Den
blommar minst 3 veckor tidigare än M. album.
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Forma expallens [Lge, Dansk. FL, ed. 1. p. 276
(1851), pro var. M. diurn.].
Kronblad hvita, med
eller utan en svag rosa-nyans. — Tuna: Hede (1
ex., med nästan rent hvita blommor,
1905; icke
hybrid).
Forma gracile Stræhler in Deutsch, bot. Monatsschr. 1894, p. 25.
Spenslig, med långsträckta blom¬
grenar och små blommor (blott 10—15 mm i diam.;
foder hos ^ 10 mm långt). — Denna form synes
vara en forma aestivalis.
Den förekommer kring Hu¬
diksvall rätt vanligt, men börjar icke uppträda förrän
mot midten af Juli, då den typiska, storblommiga
formen är till större delen utblommad. Äfven StræhLER har i Schlesien tagit den ”im Sommer”.
Liksom
han har jag endast påträffat hanplantor.
M. rubrum uppgifves vanligen, till skillnad från
M. album., sakna glandelhår, hvilket emellertid beträf¬
fande svenska exemplar är alldeles oriktigt.
Såväl
stjälken upptill och de öfversta bladen som i synner¬
het blomskaft och foder äro nämligen ± rikligt be¬
klädda med fina, ljusknappiga glandelhår mellan de
vanliga långa håren.
Författare, som iakttagit detta,
saknas dock icke.
Kedan hos Reichenbach, Fl. germ,
exc., p. 825 (1832), står det: ”foliis cauleque hirsutis
viscosis”; och B. v. Mannagetta säger i Fl. v. Nied.Österr., p. 378 (1890): ”Kelche wie die ganze Pflanze
abstehend, lang drüsig behaart”.
M. album X rubrum. Hudiksvall, vid nya kyrko¬
gården (ett par 9-ex., med blekröda blommor) och
vid Kristineberg (flera J'- och J-ex., med blekröda
och 1 J'-ex. med rent hvita blommor).
Alla till ha¬
bitus lika M. album; men stjälkarna ända från,basen
jämte blomskaft och foder tämligen rikligt långt mjuk¬
ludna; för öfrigt blomställningsgrenar och foder med
täta korta glandelhår samt mellersta och öfre blad
vanligen äggrundt lansettlika, långspetsade.
Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke.
Ljusdal, vid
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kyrkan (U. Härdelin); Bergsjö, vid prästgården och
vid Bergvik (E. Pontén).
Dianthus deltoides L. f. alhifloriis Lge. Kronblad
invändigt rent hvita, utvändigt med grönaktig anstrj^kning.
Hudiksvall, vid nya kyrkogården (^^'7
1904; ymnigt). — Förväxlas ofta med var. glaucus
(L.), men skiljes från denna genom gulgröna stjälkar
och blad; kronblad utan det purpurröda tvärbandet
vid skifvans bas; ytterfoderblad 2.
Stellaria graminea L. — I Bot. Not. 1904, p.
24, omnämnde jag, att denna art kring Alingsås ofta
hade i synnerhet de öfre, men ej sällan äfven de
mellersta bladen utefter hela kanten försedda med
små, korta, i spetsen vanligen hårfint utdragna papiller.
Egendomligt nog, har jag högst sällan varseblifvit detta i Hudiksvallstrakten, utan här har jag
nästan alltid funnit bladen, såsom de vanligen beskrifvas i flororna, ”alldeles glatta, vid basen något hårbräddade”. — Följande former förekommo kring
Hudiksvall :
f. typica B. v. Mannag., Fl. v. Nied.-Österr., p.
364 (1890).
Blommor
tämligen små; foderblad
3—4 mm, af kronbladens längd eller något kortare
(stundom något längre). Allmän.
f. grandiflora Drej. in Kröy., Naturhist. Tidsskr.
I. p. 351 (1837), ex max. p.
Allmän.
f. macropetala O. Kuntze, Fl. v. Leipz., p. 227
(1867) = f. Pacheri Wohlf. in Koch-Hallier-WohlEARTH, Syn.
deutsch. FL, p. 302 (1890).
Mindre
allmän.
f. parviflora Drej. 1. c.
Allmän,
f. longisepala n. f.
Liksom för eg. en $-form
med små blommor, men med längre foderblad och
reducerade kronblad; foderbladen 3,5—4,5 mm, 1,5—2
mm längre än kronbladen. Mindre allmän. — Denna
form är icke f. micropetala Kuntze 1. c., såsom man
af namnet kunde vara benägen att tro. Kuntze’s
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form beskrifves nämligen med ”Blumenblätter so lang
als der Kelch” och utgör endast artens f. typica,
f. feminea C. Gr. Westerl. in Bot. Not. 1904, p.
24.
Mindre allmän.
o
f. grandis C. G. Westerl. 1. c. p. 25.
Avik
(skuggiga och något fuktiga ställen bland högt gräs).
Vid Hås ta påträffade jag en egendomlig, monströs
form i flera exemplar.
Till foder och krona öfverensstämde den med f. longisepala; men ståndarna voro
långa och försedda med svartbruna knappar, hvarjämte fruktämnet slutade i en liten kort spets, utan
spår till stift och märken; frukterna voro felslagna.
St. graminea L. X longifolia Mühlenb.
Tuna:
T ois ta, ^ ^ 7 1905. — Fullständigt intermediär. Ljus¬
grön; blad 1—1,5 mm breda, vid basen obetydligt
hårbräddade; foderblad 4,5, kronblad 5 mm.
För
öfrigt till alla delar öfverensstämmande med beskrifningen i ^Bveriges Flora”, p. 536.
Sagina procumbens L. var. spinosa Gibs. Hudiks¬
vall, vid Galgberget. — var. corollina Fenzl ap. Ledeb.,
Fl. ross., I. p. 339' (1842).
Hudiksvall, vid nya
kyrkogården.
Spergularia campestris (L.) Aschers. [= Spergula
rubra (L. ex p.) Dietr.] var. radicans (Presl). Hudiks¬
vall, torra, sandiga ställen vid Fridhem (endast foder
'och blomskaft glandelhåriga, för öfrigt hela växten
glatt) och vid Galgberget (äfven stjälkarna upptill
och skärmbladen glandelhåriga).
Scleranthus annuus f. hibernus Bchb., Fl. germ,
exc., p. 565 (1832) =/8. biennis Beut. (1853).
Hu¬
diksvall, torra, sandiga ställen, flerestädes.
Montia lamprosperma Cham.
Bergsjö : Kyrkbyn
(E. Pontén).
Folygomim amphibium L. a. aquaticum Beichard.
Ljusdal: Kyrksjön (U. Härdelin).
P. calcatum Lindm. in Bot. Not. 1904, p. 139.
— Denna art har jag påträffat i Hudiksvall i själfva
Bot. Not. 1906.
3
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staden.
Dess utbredning i trakten känner jag emel¬
lertid icke, enär jag ännu icke hunnit undersöka P.
aviculare-formerna häromkring.
üîimex acetosella L. f. umbrosus B. v. Mannaq.
Hudiksvall, gamla kyrkogården. — Kännetecken se
Bot. Not. 1904, p. 25.
Orchis maculata L. f. ohtusifolia Schur, Sert. FL
Transsilv., p. 72 (1853).
Hög och grofväxt, med
breda, starkt fläckiga blad, de båda nedersta 2,5—3
cm breda, rundadt trubbiga, det nedersta bredt ovalt,
det andra aflångt eller utdraget omvändt äggrundt;
(äfven de båda följande bladen ovanligt breda, 1,5—2,5
cm); sporren smal,
så lång som fruktämnet.
— Ljusdal
1904; spsmt).
—^|4

(^^|7

Gymnadenia conopea (L.) R. Br. — Flerestädes
kring Hudiksvall.
Följande former anträffades:
f. typica B. v. Mannag., Fl. v. Nied.-Österr., p.
209 (1890).
Ax ± glest, med tämligen oangenämt
luktande blommor; läppen bredare än lång, med flikarna ungefär lika stora, alla helbräddade eller otyd¬
ligt och glest smånaggade; sporren omkr. dubbelt så
lång som fruktämnet; blad vanligen 5-—10 mm breda.
— Den vanligaste formen.
f. crenulata B. v. Mannag. 1. c. p. 210.
Läp¬
pens sidoflikar (ofta mycket) bredare än midrfliken,
tydligt och vanligen tätt naggtandade; lÖr ötrigt som
föreg. — Idenor: Sund.
f. subdensiflora n. f.
Afviker från f. typica
genom mycket tät- och rikblommigt ax samt stundom
något bredare blad. Förväxlas ofta med f. densi flora
(Wg), men blir sällan så grofväxt och bredbladig
som denna, har oangenämt luktande blommor och
samma blomningstid som hufvudformen. — Idenor:
Sund (®
1905, axet till nedre hälften utblommadt).
f. unicuspis n. /.
Läppen smal, tydligt längre
än bred (4,5—5 X 3,5 mm), långt tillspetsad, med
7
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sidoflikarna nästan försvunna, blott synliga som en
liten utbuktning vid läppens midt.
De funna ex.
hade dessutom det öfversta kalkbladet proportionsvis
längre och smalare än vanligt, sporren minst dubbelt
så lång som fruktämnet och tätblommigt ax. — Idenor: Sund
1905, fyra ex. bredvid hvarandra).
— Denna form är fullständigt analog med G. odoratissima var. oxyglossa B. v. Mannag. in Osterr. bot.
Zeitschr. 1879, p. 390.
Ofverensstämmelsen är så
stor, att afbildningarna af läppen hos denna form i
M. Schulze, Die Orchidaceen Deutschlands, t. 47, f.
et 9 (sed non 10), 1894, mycket väl kunna före¬
ställa vår f. unicuspis^ blott de vore spetsigare. —
En närstående form omtalas redan af Fries, Fl. scan.,
p. 164 (1835) sålunda: ”Amic. Blytt prope Lund le¬
gebat mecumque communicabat specimina labello indi¬
viso, omnino sequentis (Piat, bifol.)”; och denna samma
form omnämner äfven Schulze 1. c. (från Jena) och afbildar t. 48, f. 12.
Läppen hos denna form har emel¬
lertid ett helt annat utseende än hos den of van beskrifna.
Den liknar läppen hos Platanthera bifolia och är
alltså jämnbred eller något tunglik, framtill trubbigt
afsmalnande.
(^7
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f. densiflora (Wo) Fr. Idenor, vid kyrkan (^^
1905, blomningen nyss börjad). — Hvad som i syn¬
nerhet skiljer denna form från de föregående, synas
vara dess båda biologiska kännetecken.
Under det
nämligen blommorna hos alla de föregående formerna
hade en tämligen oangenäm lukt, voro de hos ifråga¬
varande individ ganska starkt syrendoftande ; och de¬
ras blomningstid var minst 14 dagar senare än de
öfriga formernas. — Sporrens längd hos denna form
beskrifves af tyska florister (Schulze 1. c., Aschers. &
Græbn. i Fl. Nordostd. Flachl., Brand i Koch-HallierWohlearth’s Syn.) såsom ”wenig länger als der Frucht¬
knoten”, hvaremot fransmannen Camus säger något
olika i ”Monogr. Orchid. Fr.”, in Journ. de bot. VI,
1*7
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p. 476 (1892): ”éperon plus court que dans le type^
mais notablement plus long que dans le G. odoratissima”.
(Om hufvudformen säger han: ”éperon envi¬
ron deux fois plus long que Tovaire.”) — Hos de af
mig funna exemplaren varierade sporren något i längd,
men var merendels 1 ‘
gång sä lång som fruktäm¬
net, stundom något mera, dock aldrig dubbelt så lång,
såsom hos hufvudformen vanligen är förhållandet.
2

PlatantJiera hifolia (L.) Rchb. — Af denna art
kunna två hufvudtyper urskiljas, hvilka länge varit
kända, men ofta förbisedda, hvarför jag vill något
närmare omnämna dem.
a. tenuiflora G. Mey., Chlor, han., p. 540 (1836),
nomen solum, sub Gymnadenia; Fl. han. exc., p. 558
(1849), c. descript. — a. latiflora Drej. in Kröy.,
Naturhist. Tidsskr. IV, p. 46 (1842), pro var. Pl.
solstitialis Boenn. — a. laxa Peterm., Analyt. Pflanzenschl., p. 443 (1846). — ß. laxiflora Bchb. fil..
Icon. Flor. germ., XIII—XIV. p. 121, t. 428 (1851);
Camus, Monogr. Orchid. Fr., in Journ. de bot. VI, p.
473 (1892); Schulze, Orchid. Deutschi., n. 49 (1894),
pro var. a. Pl. solstitialis. — Pl. hifolia Pchb., Pl.
crit., IX. p. 19, t. 851, f. 1143 (1831) & Fl. germ.
exc., p. 140
(1832). — Vanligen spenslig; ax
mycket glest; de sidoställda inre kalkbladen tillspet¬
sade; sporren omkring 2 ^
gång så lång som frukt¬
ämnet (sporren 27 — 32, fruktämnet 10—13 mm),
mot spetsen afsmalnande ; könpelaren upptill afrundad.
— Förekommer i synnerhet på mera torra och ljusa
ståndorter.
2

ß. densiflora Drej. 1. c.; Schulze 1. c. — Orcli.
hif. ß. hrachyglossa Wallr., Sched. crit., p. 486 (1822);
Pl, hrachyglossa Pchb., Pl. crit., IX. p. 19, t. 852,
f. 1144 (1831) & Fl. germ, exc., p, 140
(1832).
— c. conferta Peterm. 1. c. — Mera grofväxt; ax
mindre glest; de sidoställda inre kalkbladen trubbigare;
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sporren kortare, 1 ^| —kögst 2 gånger så lång som
fruktämnet, ofta med något klubblik spets; könpela¬
ren upptill vanligen ± tvär eller något urnupen. —
Synes föredraga något fuktiga och skuggiga lokaler.
Beträffande förekomsten af dessa båda former
säger Schulze 1. c. om a. tenuiflora: ”Die gewöhnliche
Form”.
Likaledes säger Camus 1. c. om denna form,
som han emellertid sätter såsom var. ß. under typen:
”Cette varieté est la forme la plus commune dans les
environs de Paris et le nord de la France”.
I Sve¬
rige synes a. tenuiflora i synnerhet förekomma norrut
och ß. densiiiora söderut, ehuru öfvergångsformer, som
mer eller mindre närma sig den ena eller den andra,
säkerligen förekomma mångenstädes.
I Hudiksvallstrakten, hvarest denna art förekommer mindre allmänt, har jag endast anträffat a. tenuiflora^ synnerli¬
gen vackert utpräglad, fullt öfverensstämmande med
förut lämnade beskrifning.
Samma form har jag sett
från Norrbo och Bergsjö.
Mina exemplar från Ron¬
neby i Blekinge tillhöra däremot ß. densiflora^ och
detsamma göra de exemplar, som jag äger från Skåne.
Det återstår att taga reda på den närmare utbred¬
ningen af dessa båda typer i Sverige.
Redan Feies
påpekar detta i Mant. III., p. 132 (1842), där det
heter : ”Nostram P. bifoliam optime refert Reich, f.
1144; P. bifolia Ejusd. f. 1143 ulterius observanda”.
Enligt Feies skulle alltså ß. densiflora vara den all¬
männaste formen hos oss.
Sporrens längd hos Pl. bifolia beskrifves ganska
olika af författarna, sannolikt allt eftersom de i syn¬
nerhet haft för ögonen den ena eller andra af de
ofvannämnda formerna.
Hos B. v. Mannag., Fl. v.
Nied.-Österr. (1890), och Aschees. & Geæbn., Fl.
Nordostd. Flachl. (1897), heter det blott: ”Sporn
(viel) länger als der Fruchtknoten”.
Likaledes säger
Lange,
Dansk. Fl., ed. 4. p. 225 (1886): ”Sporen
meget længere end Frugtknuden”, hvaremot Raunkiæe,
2
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De Danske Blomsterpl. Naturhist., 1. p. 376 (1899),
besfcâmdfc angifver sporrens längd: ”Spore 12—20 Mm.
lang” (här af ses tydligtvis ß. de ns i fl o r a).
Bland
mera bekanta tysk-österrikiska arbeten, som något
närmare angifva sporrens storlek, kunna följande
nämnas.
Schulze, hvars artbeskrifning 1. c. omfattar
båda formerna, säger: ”Sporn 1 ^|2 bis über 2mal so
lang als der Fruchtknoten”; men för öfrigt nämner
han om sporrens längd hos a. blott ”Sporn lang” och
hos ß, ”Sporn kürzer”.
Garcke, Fl. v. Deutschl., ed.
17. p. 577 (1895) och Pospichal, Fl. österr. Küstenl.,
I. p. 291 (1897), hvilka icke omnämna de ofvan
beskrifna formerna, säga, den förre: ”Sporn 1 ^ ^
mal” och den senare: ”Sporn bis 2mal länger als der
Fruchtknoten”.
Och
hos Koch-Hallier-Wohlearth,
Syn. deutsch. FL, p. 2434 (1904), finner man: ”Sporn
anderthalbmal so lang als der Fruchtknoten”, ehuru
här upptages ß. densiflora med ”Sporn kürzer”.
Bedan Beichenbach, Fl. germ. exe. (1832), och Pe¬
termann, Fl. lips. (1838), hafva emellertid beskrifvit
sporren hos den form, som jag upptagit såsom a.
t en ui fl or a, såsom mer än dubbelt så lång som frukt¬
ämnet, hvilket äfven mina egna undersökningar gifvit vid handen.
Af båda ,de ofvan beskrifna typerna kunna två
undervarieteter afskiljas från den genuina formen.
Båda dessa har jag funnit kring Hudiksvall, här till¬
hörande — såsom nämndt — a. te nu i fl o ra. De äro:
f.
nudicaulis B. v. Mannag., Fl. v. Hernstein,
Volksausg. p. 178 (1884).
Stjälk alldeles utan blad
ofvan de två stora vid stjälkens bas. — Idenor: Sund
(^j^ 1905, spsmt bland hufvudforraen).
f. ohtusifolia Schur, Enum. plant. Transsilv., p.
646 (1866).
Mera grofväxt; blad bredt, stundom
nästan
rundadt ovala, rundtrubbiga, kortskaftade,
3 — 5 cm breda. — Denna form, som har ett från
hufvudforrnen ganska afvikande utseende, förekom till-
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samman med föregående, till hvilken ett par af exem¬
plaren äfven hörde. — Samma form har jag tagit
vid Ronneby, men hörande till ß. densiflora.
Af den mindre vanliga variationen med blott 1
blad nedtill påträffafle jag 1 ex. vid Sund; 4 cm
ofvanför satt ett mindre, men fullt utveckladt blad.
Ett dylikt individ har jag äfven sett från Bergsjö,
med det mindre bladet 8 cm ofvanför det nedersta.
Goodi/era repens (L.) R. Br. Hudiksvall: Djupe;
Agön; Idenor: Fågelvik. — Bergsjö: Kitte (E. Pontén).
Listera cordata (L.) R. Br. Bergsjö: Kitte (E.
Pontén).
CoraJliorrhi^a innata R. Br. Bergsjö: Bolleberget
(E. Pontén).
f Lilium martagon L. — Denna praktfulla växt,
som i Wiström’s ”Förteckning” uppgifves för ett par
ställen i Hudiksvallstrakten, fann jag vid Tolsta på
två lokaler.
Här växte den till utseendet fullkomligt
vild och tycktes trifvas förträffligt.
I trädgårdstäp¬
porna i trakten kunde jag icke upptäcka den.
■\ Allium schoenoprasum L.
Tuna: Forsnäs
1904, på en stenmur; ymnigt).
Gagea lutea (L.) Ker. Hudiksvall: Kristineberg;
Tuna: Tunaberget (jämte G. minima (L.) Dum.).
Taris quadrifolia L.
Hufvudformen är allmän
kring Hudiksvall. — f. quinquefolia Peterm., Fl. lips.,
p. 297 (1838), förekom i enstaka ex. nästan öfverallt bland hufvudformen. — f. sexfoliata Ahlfv. var
däremot ytterst sällsynt; och f. trifolia Peterm. 1. c.
lyckades jag icke anträffa.
Scirpus paluster L. * mamillatus H. Linde., Nord¬
eur. Form. Scirp. pal., in Acta Soc. faun. et fl.
fenn., XXIII, n:o 7, p. 4 (1902). Strån ljusgröna,
genomskinliga, mjuka, lätt sammantryckbara, i torkadt tillstånd tydligt fårade; ax kortare och tjockare;
nöt nästan rund, med låg, vårtlik stiftbas; borst med
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långa bihang, 5 eller vanligen 6, nående öfver den
förfcjockade stiftbasen. Idenor: Vij i Långsjön,
^
1904. — Enligt Lindb. 1. c. p. 9 tagen i Arbrå.
Sparganium ramosum Huds. var. microcarpum
Neum. Tuna: Håstabäcken.
Hudiksvall, 12 Januari 1905.

Videnskabsselskabet i Kristiania

d. 26 jan.
Till tryckning antogs en uppsats af konserv. Ove
Dahl, Botaniske Undersögelser i indre Ryfylke.

Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Glöteborg d. 24 jan.
Prisämnena i år äro bland andra:
1) Hufvuddragen af algvegetationen vid Sveriges
västkust; 2) Vegetationen å strandängarne vid bohusländska kusten i ökologiskt hänseende; 3) Jämförelse
mellan vegetationen och torfbildningen uti torfmossarne på Sveriges västkust och uti torfmossar och
myrar i landets inre delar.
Täfliugsskrift skall in¬
sändas före d. 1 okt. 1907.
Prisen äro dels 400
kr., dels hedersomnämnande.

Vetenskapsakademien d. 6 dec. Till intagande
i Arkiv för Botanik antogos följande afhandlingar :
1) Undersökningar öfver Fucaceernas spermier, af G.
Retzius, och 2) Arktiska och alpina arter inom form¬
gruppen Taraxacum cerathophorum (Led.) DC., af H.
Dahlstedt.
Den 10 jan. 1906.
Till intagande i Handlin¬
garna antogs en uppsats af N. Sylvén, Om de svenska
dikotyledonernas första förstärkningsstadiurn eller ut¬
vecklingen från frö till blomma. — Reseberättelser
hade inkommit från S Birger, H. Dahlstedt, E. Lin¬
degren och E. Ljungqyist.

Fysiografiska sällskapet d. 13 dec.

Prof. B.
Jönsson refererade för intagande i Sällskapets Hand¬
lingar en uppsats af d:r B. Lidforss, Studier öfver
pollenslangarnes irritationsrörelser.
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Ytterligare några ord om de svenska hapaxanthernas lifslängd.
Af

Nils

Sylvem.

Med anledning af en min uppsats ”Om de svenska
hapaxanthernas lifslängd”, Botaniska Notiser 1905,
pp. 173—80, har K. Johansson i det sist utkomna
häftet af Botaniska Notiser 1905, pp. 311 —13, tagit
till orda ”dels för att rätta ett missförstånd, dels i
förhoppning att en diskussion skall bidraga till åstad¬
kommande af en allmänt antagen terminologi i hit¬
hörande frågor.^’
Det må därför tillåtas mig att här
ytterligare nämna några ord.
Anledningen till min otVannämnda uppsats ”Om
de svenska hapaxanthernas lifslängd” var närmast att
söka få klargjordt begreppet höstgroende hienn.
Be¬
nämningen höstgroende bienn användes som bekant
af Brundin
och efter honom, åtminstone så i dag¬
ligt tal, af en hel del botanister liktydigt med JiÖstgroende dicyhlish^ d. v. s. i Aschersonsk mening vinterannuell.
Att verldiga höstgroende hienner kunde före¬
komma, föreföll mig alltjämt naturligt^ och att upp¬
ställa definitionen på en dylik syntes mig ingalunda
svårt, då begreppet hienn förut fixerats, så af AschersoN
och efter honom Johansson ^).
Då jag så fun¬
nit en del af våra i allmänhet för rent bienna an¬
sedda hapaxanther höstgroende, syntes det mig också
böra anses möjligt, att de äfven såsom höstgroende
kunde bibehålla sin bienna natur, d. v. s. ”fullborda
hela sitt lefnadslopp inom en tid af två år.”
Det är
9 J. A. Z. Brundin : Bidrag till kännedomen om de svenska
fanerogama örternas skottutveckling och öfvervintring, TJpsala

1898, p. 14.

AschersoN:

Flora

der

Provinz

Brandenburg.

Berlin

1864, p. 17.

Johansson:

Studier öfver Gotlands hapaxantiska växter
med hänsyn till deras groningstid och öfvervintring. Bihang till
K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar. Band 25. Afd. III. N:o 2, p. 6.
Bot. Not. 1906.
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därför, som jag i min omnämnda uppsats p. 177
säger: ’^För höstgrodda, först efter andra öfvervintringen blommande och fruktificerande individ af bienna
hapaxanther (utvecklingen från frö till frö kräfver
längre tid än 12 månader, men lefnadsloppet full¬
bordas dock inom en tid af 2 år [24 månader]) torde
lämpligen och rätteligen benämningen höstgroende
bienner böra användas, detta till skillnad från de ty¬
piska vårgroende biennerna.”
Höstgrodda individ af våra i regeln vårgroende
bienna hapaxanther behöfva naturligen icke med nöd¬
vändighet för bli f va så strängt bienna, att ej deras ut¬
veckling från groning till frösättning kan något ut¬
sträckas öfver den för biennernas utveckling angifna
maximitiden af 24 månader. Enligt den af mig gifna
definitionen på höstgroende bienn, skulle man då
strängt taget nödgas från de höstgroende biennerna
frånskilja såsom plurienna alla individ, hvilkas ut¬
veckling möjligen förlängts aldrig så litet öfver de
24 månaderna; jmf, så Johansson p. 312.
Huruvida
utvecklingen af de höstgrodda individen af i regeln
vårgroende bienna hapaxanther verkligen förlänges
öfver tiden af 24 månader torde dock vara skäligen
ovisst.
Att det inom vår flora gifves individ af höst¬
groende verkliga bienner (med en utvecklingstid af
högst 24 månader), torde vara ganska säkert. Såsom
en art, med äfven höstgroende, typiskt bienna individ
skulle jag särskildt vilja framhålla Qarum carvi.
Då
denna art är talrikt höstgroende, och en hel del in¬
divid synas blomma och sätta frukt tidigt på våren
eller försommaren, torde det ingalunda vara oberättigadt att anse individ af denna art såsom verkligt
höstgroende bienna.
Endast genom att följa hvarje
enskildt individs hela utveckling kan man till fullo
förvissa sig om huru lång tid i hvarje enskildt fall
åtgår till utvecklingen från groning till frösättning.
Men detta är ju snart sagdt omöjligt, då det gäller
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i naturen påträffade individ.
Särskildt gäller detta
för höstgrodda individ af våra i regeln vårgroende
bienna hapaxanther. Utvecklingen från groning till
frösättning kan ju här möjligen något, stundom kanske
endast med några dagar öfverskrida tiden af 24 må¬
nader.
Strängt fasthållande vid den af mig förut
uppställda definitionen nödgas man då anse det ifråga¬
varande
individet såsom tillhörande pluriennerna.
Definierar man åter de hÖstgroende hiennerna såsom
höstgrodda^ först efter andra öfvervintringen under den
tredje vegetationsperioden blommande och fruMificerande
hapaxanther (utvecklingen från groning till frösättning
torde i regeln taga en tid af c:a 24 månader), komma
äfven individ med eventuelt några dagar till en—två
månader förlängd utveckling att falla under benäm¬
ningen höstgroende bienner.
Äfven om utvecklingen
något förlänges, hvilket dock ingalunda är gifvet,
medhinna då de höstgroende biennerna under ett visst
antal år utvecklingen af samma antal successiva ge¬
nerationer som de vårgroende bienna hapaxantherna.
Det är väl den nu företagna omändringen af
definitionen på höstgroende bienn, Johansson pp. 312
—13 velat antyda, då han nämner, att min förut
uppställda definition torde behöfva undergå en om¬
redigering.
Denna omredigering är företagen, för
den händelse det shulle visa sig^ att höstgrodda, under
tredje vegetationsperioden blommande och fruktificerande individ af våra i regeln vårgroende bienner
verhligen behöfva längre tid än 24 månader till full¬
bordandet af sitt hela lefnadslopp.

Thomés

Flora von Deutschland, Öster¬
reich und der Schweiz im Wort und Bild,
(jrera, Reuss j. L. Friedrich von Zezschwitz.
Bd.
i_.4. 71^25 Mrk; Halffr. bd. 80,25 Mrk.
Med det 57 :de häftet föreligga de fyra första
banden, innefattande fanerogamerna, färdiga. Texten

går till 400 sidor.
För dem, som önska färglagda
figurer, finnas i detta arbete sådana såväl öfver extraskandinaviska som skandinaviska släkten.
Blomana¬
lyser meddelas.
■ Döde. Axel Nicolas Lundsteöm afled d. 30 dec.
1905.
Han var född d. 23 mars 1847 i Piteå, blef
student i-Upsala 1867, fil. d:r ocb docent i botanik
1875, konservator vid botaniska museet 1887—92,
t. f. lektor vid Ultuna landtbruksinstitut 1892—97.
Då genom konsul Kempes donation år 1897 den nya
e. 0. professuren i växtbiologi inrättades vid Upsala
universitet^ blef han på donators önskan dess förste
innehafvare och hade därför på senare tiden riktat
sina studier på den norrländska vegetationen.
Med
sin gradualafhandling ^’Studier öfver slägtet Salix^^
och följande arbeten öfver samma slägte visade han
sig som en af de bäste kännare af nordens pilarter.
I Botaniska Notiser finnas många af hans smärre
uppsatser, hvaribland vi framhålla ”Iakttagelse af cell¬
delning på lefvande material”, 1879. Aren 1884 och
1887 utgaf han ett större arbete ”Pfianzenbiologische
Studien”.
Äfven läroböcker och populära arbeten
publicerade han.
Hans humoristiska och vänsälla
väsen uppskattades högt af vännerna.
Axel Gustaf Abraham Torssander afled d. 14
dec. 1905.
Han var född d. 17 dec. 1843 i Östra
Vingåker, bief kyrkoherde i Wårdinge 1885 och
sedan kontraktsprost.
I Bot. Not. 1887 finnes en
uppsats af honom.

Döde utländske botanister 1905.

Den 13 dec.
apotekare Johannes Schönberg Baagöe i Næstved, född
d. 5 dec. 1838. — Den 17 juli prof. Vincenz von
Borbas i
Koloszwar i Siebenbürgen, f. d. 29 juli
1844. — Prof. Nicolas Boulay i Lille. — Den 24
dec. Curator Frederick William Burbidge i Dublin, f.
den 21 mars 1847. — Den 14 maj prof. Frederico
Delpino i Neapel, f. den 17 dec. 1833. — F. d. prof.
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GrüSTAVE Dewalque i Liège.

— Den 1 aug. prof. Leo
Errera i Bryssel, född d. 4 sept. 1858. — Deu 22
aug. Emile Favre i Martigny i Schweiz. — Den 13
mars Antoine le Grand i Bourges i Frankrike, f. d.
23 dec. 1839. — Den 12 aug. pater Julius Gremlich
i Hall i Tyrolen, 54 år. — F. d. superintendenten
vid botaniska trädgården i Brisbane Walter Hill. —
John Horne i St. Clements, Jersey, f. d. direktor vid
bot. trädg. å Mauritius. — Den 13 juni erkehertig
Joseph i Wien, f. d. 2 mars 1833. — Den 6 okt. Kon¬
servator François-Pierre Lacroix i Macon i Frank¬
rike. — Den 11 aug. rev. James Keith å Forres,
Aberdeenshire i Skottland, f. d. 23 dec. 1825. —
Rev. James Lamb, Old Kilpatrick i Skottland. — Den
10 dec. D:r Arthur Mansion i Namur. — Den 11
febr. Jakob Maurer i Reichenbach i Schweiz, 76
år. — Den 25 maj Auguste Michel i Carriéres-sousBois. — F. d. direktörn för botaniska trädgården i
Sydney Charles Moore, 86 år. — Den 17 maj Eugène
Niel i Saint-Aubin-le-Yertueux i Frankrike, 69 år. —
Den 18 aug. dr. François-Abel Petit i Carcassone i
Frankrike. — Den 22 okt. William Phillips i Shrews¬
bury, f. den 4 maj 1822. — Den 30 okt. f. d. direk¬
torn för bot. trädg. i Saigon Pierre, 72 år. — Prof.
Eduard Pospichal i Triest. — Den 6 febr. rev. Thomas
Arthur Preston i Leicester i England, f. d. 10 okt.
1833. — Den 5 apr. apotekare Carl Rodler i Nürn¬
berg. — Den 8 aug. Juan Joaquin Rodriguez i Bar¬
celona. — Den 11 nov. veterinären Rudolph Rute i
Swinemünde, 82 år. — Den 25 apr. direktör Edvard
Ryan i Fredrikstad, 56 år. — Den 11 febr. geheimerath Richard Sadebeck i Hamburg, 64 år. — Prof.
Herman Schmidt i Elberfeld, 83 år. — Den 18 apr.
André Songeo^j i Chambéry i Savojen, f. den 8. maj
1826. — Abbé Soulié, mördad i China. — Prof.
Eduard Tangl i Czernowitz i Bukovina, 57 åf. —
Den 18 maj prof. Attilio Tassi i Siena, f. den 25
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dec.

1820.

— Jägmästare Theodor Alexandrowitsch
Teploukhow i Iljinskoje, Perm. — Prof. Mare Thury
i Geneve, 82 år. — Inspektor Gustave Vidal i Plascassiers i Frankrike. — Den 6 jan. prof. Otto Wün¬
sche i Zwickau i Sachsen, 66 år.

Anslag.

Af de å riksstaten uppförda anslag har
Kung. Maj:t anvisat 3000 kr. åt dr. P. Dusen för •
vetenskaplig bearbetning af de botaniska samlingar,
som han hemfört från Södra Amerika.

Vetenskapssocieteten i Upsala d. 2 febr. Societeten beslöt att den 13 maj 1907, årsdagen af Carl
von Linnés födelse, utdela ett pris af 450 kr. för det
bästa svaret å någon af de fem uppställda prisuppgif¬
terna.
Den andra lyder: Anatomisk och artbeskrifvande redogörelse för en i Sverige förekommande
mindre kryptogam-grupp, som förut är ofullständigt
känd.
Täflingskrift skall vara insänd före ingången af
februari månad 1907.

Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen
Südpolarexpedition 1901—1903. Under denna titel har
på Generalstabens Litografiska Anstalts förlag i Stockholm
börjat utgifvas resultaten af den svenska antarktiska expedi¬
tionen.
Priset för hela arbetet är vid subskription kr. 270
(Mrk 300). Band IV är ägnadt åt de hotanisha resultaten
och säljes till förhöjdt pris; de särskilda uppsatserna kunna
också erhållas, ehuru priset härvidlag ställer sig betydligt
högre. Hittills äro utkomna följande fyra häften af detta
band:
H. 1 : Stephani, Hepaticæ
H. 2: Skottsberg, Feuerländische Blüten.
H. 3: Skottsbekg, Die Gefässpflanzen Südgeorgiens.
H. 4: Skottsberg, Zur Flora des Feuerlandes.
Bland medarbetare i den botaniska delen märkas vidare
J. Cardot (mossor), G. W. F. Carlson (sötvattensalger), M.
Foslie (kalkalger), C. H. Ostenpeld (planktondiatomeer), 0. V.
Darbisiiire (lafvar), T. Vestehgren (svampar).
Hela arbetet beräknas vara färdigt år 1909.
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En Thuja på Stora Karlson.

Under hösten
1905 erhöll undertecknad af rektor S. Almquist det
öfverraskande meddelandet, att en lärjunge vid Real¬
läroverket på Norrmalm, S. D. Olsson, för honom
uppvisat såsom en obekant men vildt växande art
från Stora Karlsön vid Gotland några kvistar af en
Thuja.
Genom rektor Almquists förmedling erhöll
Riksmuseet sedermera ett vackert prof af de insamlade
exemplaren jämte några upplysningar från insamlaren.
Arten är Thuja occidentalis L., det allbekant a ”lifsträdeU från Nordamerika (Kanada—Virginien). Enligt
stud. Olssons uppgift förekom växten, då den af honom
insamlades, på norra delen af Stora Karlsön i flera
låga, utbredda exemplar af ungefär 0,3 m:s höjd, och
växlokalen var den torra, fasta marken (alfvaret) på
högslätten. De kvistar, som förevisats för undertecknad,
äro mycket kraftiga och rikt fruktificeraiide samt
öfverensstämma med den kring Stockholm odlade
formen af T. occidentalis.
För att få någon förklaring rörande detta egen¬
domliga fynd, skref undertecknad, på professor A. G.
Nathorsts förslag, till den från KarLsöklubbens fram¬
gångsrika verksamhet kände godsägaren herr Willy
Wöhler på Gotland.
Denne har meddelat den för¬
klaringen, att han för flera år sedan mottog en del
träd till utplantering, hvaribland såsom fyllnad befann
sig ett hundratal tujor, och dessa hade han på hösten
år 1887 låtit utplantera på Stora Karlsön.
De exem¬
plar, som planterats på öns sydöstra sida i god jord,
dogo ut, men de, som utsatts på stenig jordmån i
norra delen af ön (på slätten vid Norderhamn), hade
tagit sig, ehuru mycket utsatta för blåst.
Såsom ofvan nämnts, Annas däribland kraftiga
exemplar, ehuru ännu efter 18 år mycket lågväxta.
Försåvidt deras frön kunna uppnå mognad därstädes,
torde arten kunna sprida sig på sin nya lokal, hvilket
rekommenderas åt besökande botanister att utröna.
C. Lmx.
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Till våra medhjälpare!
tryckningskostnaderna i senaste tid betydligt
ökats, måste vi tillse att afgifter fôr korrigering ej
onödigtvis utbetalas.
Vi komma därför i högre grad
än förut debitera författarne för gjorda manuskript¬
ändringar.
Som sådana räknas äfven de korrige¬
ringar, som måste göras, emedan manuskriptet var
otydligt skrifvet, så att sättaren ej kunde se, hvilka
bokstäfver, som afsågos.
Skrif därför tydligt!
Tänk på att sättaren helt
säkert ej förut känner till de termer, namn och utländ¬
ska ord, som Ni använder!
Man bör ej kunna
taga miste på n och u, a och o, g och y, etc.
Läs igenom manuskriptet en gång extra med sär¬
skild uppmärksamhet fäst på kommateringen !
Till¬
satta skiljetecken debiteras som manuskriptändringar.
Se noga efter att beteckning för olika stilsorter
öfverallt blifvit gjord, där sådan bebiöfs! Begagna
helst 1 understrykning för kursiv stil, 2 för fetare
stil, en vågig linje för kapitäler ocbi flere kortare
linjer för spärrad stil!

Utg, af Botaniska Notiser,

Hos Frans Svan ström & C:o
Stockholm Myntg-atan 1
kan erhållas:

Hvitt blompressningspapper format 360x445 inni. Pris pr ris 10,—
Herbarieomslag
400x484 „
„ „ „ 4,—
Herbariepapper N:o 8, hvit färgton 240x400 „
,,
,, 4,5o
,,
-,
„ 11,, blå
,,
285x465 „
.. „ „ 7,75
„
M
„13,'hvit_ „
285x465 „
„ „ „ 9,—
Obs. De båda sistnämnda sorterna användas vid Riksmusei Botaniska
ufdelning.

Innehåll.
Ytterligare några ord om de svenska hapaxanthernas lifslängd.
S. 41.
Westerlund, c. g., Bidrag till Hälsinglands flora.
S. 1.
Smärre notiser.
S. 40, 43—47.
Sylvén,

N.,

Lund, Berlingska Boktryckeriet, “/j 1906.
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Botaniska Sektionen af Naturvetenskap¬
liga Studentsällskapet i Upsala.
Den 31 januari 1905.

1.

Om likheten mellan Västindiens samt Indiska
och Stilla Oceanens marina vegetation.
Af

Nils Svedelius.

Vår kännedom om de tropiska hafsalgernas geo¬
grafiska utbredning är ännu så pass ofullständig, att
några säkra slutsatser om de tropiska algflorornas
inbördes sammanhang ännu ej torde kunna dragas.
De arbeten, som behandla denna fråga, härröra egent¬
ligen från Murray *), som särskildt ägnat sig åt det
jämförande studiet af Västindiens och Indiska och
Stilla Oceanens algfloror.
Såsom resultat häraf har
framgått, att mellan Västindiens och Indiska och
Stilla Oceanens tropiska algfloror det råder en delvis
ganska stor öfverensstämmelse åtminstone beträffande
släkten, men äfven arter; liksom äfven att dessa ge¬
mensamma eller närbesläktade arter i de bägge olika
världshafven för närvarande hafva ett från hvarandra
afstängdt utbredningsområde.
Den enda i närvarande
tid tänkbara förbindelsen mellan dessa bägge florom¬
råden skulle gå öfver Kap, hvars marina flora åt¬
minstone å östra sidan har en delvis något tropisk
karaktär ^).
Men det egendomliga är, att den nuva¬
rande Kap-floran i mycket ringa grad bär prägel af
Greorge Murray, Catalogue of the Marine Algæ of the
West Indian Region. Journal of Botany, vol. 27, London 1889
samt A comparison of the Marine Floras of the Warm Atlantic,
Indian Ocean, and the Cape of Good Hope. Phycological Me¬
moirs XI, Part II, London 1893.
Jämför Ethel S. Barton, A Provisional List of the
Marine Algæ of the Cape of Good Hope, Journal of Botany, vol.
31, London 1893.
Bot. Not. 1906.
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60
att vara något slags blandflora mellan Atlantens och
Indiska och Stilla Oceanens bägge rent tropiska flor¬
områden, hvadan’ det synes vara föga troligt, att nå¬
gon kommunikation öfver Kap för närvarande äger
rum.
Murray framkastar (Phycol. Memoirs XI, p.
68) derför den hypotesen, att under förgångna, varmare
epoker algfloran vid Kap haft en mera tropisk karak¬
tär och att då förbindelse mellan de tropiska algflorornä i Atlanten, Indiska och Stilla Oceanen förefannits, men sedermera af brutits och vore detta orsaken
till likheten mellan de bägge tropiska florområdena.
Det kunde nu kanske icke vara utan sitt intresse
ått från växtgeografisk synpunkt något granska det
rent tropiska algsläktet Caulerpa för att undersöka,
huruvida icke på grund af dess utbredning några
slutsatser skulle kunna dragas för besvarandet af frå¬
gan, huru denna likhet skall förklaras.
Caulerporna tillhöra ju nästan samtliga, på ett
par undantag när, den rent tropiska floran och hafva
sin hufvudutbredning uti Köda Hafvet, vid Indiska
och Stilla Oceanens tropiska och subtropiska kuster
samt uti tropiska Atlanten, företrädesvis Västindien.
Men härvidlag är att märka, att Indiska och Stilla
Oceanen hysa långt flera arter än Atlanten.
Af de
omkring 50—60 Caulerpa-SiTter, som äro kända, till¬
höra de flesta hafsområdet Indiska—Stilla Hafvet,
som ju också har betydligt större utsträckning än det
varma Atlanten, som (jämte Medelhafvet) icke här¬
bärgerar så många Catderpa-arter.
Många af de till
det förra florområdet hörande arterna hafva en vid¬
sträckt utbredning från Röda Hafvet och Afrikas
ostkust i väster till Stilla Oceanens ögrupper i öster,
andra däremot hafva en betydligt mera begränsad
utbredning.
Så är t. ex. särskildt Australien hem¬
landet för en hel del mycket karaktäristiska och när¬
besläktade Ccuderpa-dirier, som bilda ett par mycket
naturliga grupper {Hippuroidece^ Lycopodioidece, Sedoi-
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deœ < pedicellatœ och Opuntioidece J. G. Ag.), ,af hvilka
endast undantagsvis en eller annan art förekommer
utanför Australiens kuster.
Af de i tropiska Atlan¬
ten förekommande arterna äro synnerligen många
gemensamma med Stilla och Indiska Oceanen och
högst ett halft dussintal Caulerpor finnas, som uteslu¬
tande äro begränsade till Atlanten, under det att
Indiska och Stilla Oceanen hysa talrika (30—40)
arter, hvilka icke förekomma i tropiska Atlanten.
Däraf framgår^ att Caulerpa-^Ydkiet har sitt hufvudutbredningsområde i Indiska och Stilla Oceanen.
Högst anmärkningsvärd är utbredningen af de
till ett antal af något öfver ett dussin arter, som
tropiska Atlanten har . gemensamt med Indiska och
Stilla Oceanen.
Så t. ex. har Ceylons algflora, hvil¬
ken jag varit i tillfälle att närmare undersöka, omkring
ett 20-tal Cavlerpa-diTter och af dessa förekomma icke
mindre än 11 äfven i Västindien.
Sådana arter äro:
C,
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

verticillata J. G. A g.
crassifolia (A g.) J. G. A g.
taxifolia (Vahl) Web. v. B.
sertularioides (Gmel.) Howe
Freycinetii A g.
cupressoides (Vahl) Web. v. B.
clavifera (Turn.) Ag.
uvifera Turn.
Icetevirens (Montagne) J. G. A g.
dieinnitzia (Esp.) Lamour.
sedoides (B. Br.) A g.

Alla dessa arter saknas nu alldeles vid Syd¬
amerikas sydspets, som ju öfver hufvud taget icke
hyser någon Caulerpa alls.
Men äfven Kap-floran
är mycket fattig på Caulerpor — endast 5 arter äro
därifrån kända ^) — och af de för Atlanten och In¬
diska och Stilla Oceanen gemensamma arterna ingå i
0 Jfr. E. S. Barton 1. c. sid. 81!
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detta antal endast 2 [C. clavifera och Chemnitsid) och
dessa äro dessutom uteslutande funna från Natal å
ostkusten^ som sköljes af den varma Mosambikströmmen, men däremot ej från västsidan, som på grund
af kalla strömmar från söder har en betydligt mindre
tropisk karaktär. Någon förbindelse öfver Kap mellan
de gemensamma CawZerpa-arternas utbredningscentra i
Atlanten och Indiska Oceanen äger således icke rum.
Måste man då såsom Murray^) antaga, att dessa lik¬
artade fiorområden ^’have been periodically mingled
at the epochs of varmer climate at the Cape”?
Afven om detta kanske icke faller alldeles utom
möjligheternas område, synes det mig i alla fall san¬
nolikare, att likheten mellan tropiska Atlantens och
Indiska och Stilla Oceanens florområden får sin för¬
klaring på ett annat sätt, i det att den nämligen bör
ses i samband med de geologiska data, som vittna
om en fordomtima, direkt förbindelse mellan Stilla
Oceanen och Atlanten, vare sig nu denna gått öfver
Panama-näset eller kanske längre söderut. Att näm¬
ligen en sådan förbindelse ägt rum så sent som i
tertiär tid, är höjdt öfver allt tvifvel ^).
Det är anmärkningsvärdt, att det tropiska alg¬
området i Atlanten är ganska inskränkt till Väst¬
indien och sannolikt beror väl detta åtminstone delvis
derpå, att Sydamerikas ostkust liksom Afrikas väst¬
kust — just som Murray påpekat — icke erbjuda
så lämpliga lokaler för algväxt. Men då kan man
väl knappast antaga, att äfven oin varmare vatten
Phycol. Memoirs, XI p. 68.
Jfr. t. ex. P. M. Duncan, On the Fossil Corals of the
West Indian Islands, i Quarterly. Journal of the Oeological Society
of London vol. 19 (1863), vol. 20 (1864), vol. 24 (1868); E. T.
Hill, The Geological History of the Isthmus of Panama and por¬
tions of Costa Eica, i Bulletin of the Museum of comparative
Zoology at Harvard College, Cambridge, Mass. U. S. A. 1898;
À. E. Ortmann, Tertiary Invertebrates, i Eeports of the Prin¬
ceton University Expeditions to Patagonia 1896—99, Princeton
1902 samt A. G. Nathorst,' Jordens Historia, Stockholm 1894.
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sköljt dessa kontinenters sydligare delar, där då
skulle ha kunnat härbärgeras ett så mycket ymnigare
alglif än hvad nu är fallet.
Mig synes därför, att
släktskapen mellan Atlantens och Indiska och Stilla
Oceanens algflorområden mycket naturligare får sin •
förklaring på den grund, att dessa områden en gång
kommunicerat direkt ötver de områden, som nu för¬
binda de bägge amerikanska kontinenterna.
Granskar man den geografiska utbredningen af
andra hafsväxter, kan man icke undgå att ofta finna
större öfverensstämmelse mellan Västindien och Stilla
Oceanen än mellan Västindien och det öfriga Atlanten.
En undersökning af de marina fanerogamerna, åt hvilkas geografiska utbredning Ascherson 0 ägnat ett
ingående studium, är i detta hänseende lärorik.
Till ex. af Hydrocharitacésläktet Thalassia finnes
endast tvänne, mycket närbesläktade arter, nämligen
Th. Hemprichn (Ehrenb.) Aschers, med jämn ut¬
bredning från E-öda Hafvet, norra Indiska Oceanen
(ej Afrikas ostkust eller Kap!) till Stilla Oceanens
östligare ögrupper samt Th. testudinum (Sol.) König,
uteslutande begränsad till Västindien.
Ett fullkomligt analogt utbredningsområde hafva
de två, hvarandra ytterst närstående Cymodocea-Sivternsi^
C. iso'ètifolia Aschers, och C. manatorum Aschers.,
h vilka bilda den från andra Cymodocea-Sivter väl be¬
gränsade gruppen Phycoschoenus Aschers. C. isoétifolias
utbredningsområde sammanfaller nästan alldeles med
Th. Hemprichiis liksom C. manatorums utbredningsom¬
råde är detsamma som Th. testudinums.
Analog är äfven utbredningen för de två Halodw/e-arterna, nämligen H. uninervis (Forsk.) Aschers,
i Indiska och Stilla Oceanen och H. Wrightii Aschers,
i Västindien.
Den sistnämda synes dock möjligen

P. Ascherson, Die geographische Verbreitung der See¬
gräser, i Petermanus Mittheilungen, Bd. 17, Gotha 1871.
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äfven förekomma vid Afrikas västkust, men ej i söder
och ej vid Kap.
Dessa arter aro dessutom så ytterst
lika, att Ostenfeld
som ägnat dem en jämförande
undersökning säger: ”Oii the wohle it is not possible
to • distinguish the two species when sterile, except
using their quite different geographical distribution
as critérium.”
'
^
Äfven inom släktet HalopJiïla kan dylik analog
utbredning spåras.
De flesta ^a/ö^)/^^7a-arterna äro
hemma i Röda Hafvet, Indiska Oceanen (de nå dock
ej till Kap!) och Stilla Oceanen, men dessutom före¬
komma mycket närbesläktade former i Västindien, men
ej från öfriga delar af Atlanten. Ostenfeld
har så
t. ex. nyligen beskrifvit en H. decqnens från Siarn bukten
(Koh Kahdat), som är så ytterst närbesläktad till den
västindiska H. Baillonis Aschevs,^ att han säger: ”if the
geographical distribution was not so quite different, I
should prefer to regard it as a variety of H. BaiUonis,
but it is not probable to suppose such a connection as
the sea-phanerogams generally have very natural and
limited areas and H. BaiUonis is confined to the
shores of the Westindian Archipelago.”
Alltså: talrika marina arter med vidsträckt ut¬
bredning i Indiska och Stilla Oceanen och som saknas
å Afrikas ostkust och vid Kap, motsvaras i Västin¬
dien af ofta ytterst närstående arter, som äro så godt
som uteslutande begränsade till Västindien.
Västin¬
diens marina flora företer delvis (åtminstone beträf¬
fande hafsfanerogamerna och släktet Caulerpa) större
likhet och förvantskap med- Stilla och Indiska Ocea¬
nen än med det öfriga Atlanten.
Att detsamma är
fallet med åtminstone vissa. grupper af hafsfaunan
har af flere forskare framhållits.
Man får därföre den uppfattningen, att Västin¬
diens marina flora och fauna, åtminstone delvis, är
Botanisk Tidsskrift Bd. 24, Köbenliavn 1902. p; 262.
Botanisk Tidsskrift Bd. 24, Köbenhavn 1902 p. 260.

55
liksom eri afläggare af ,Stilla' Oceanens. I .Men ännu
under tertiärtidens tidigare skeden voro ju. som nyss
nämndes, Nord- och Sydamerika skilda från hvar¬
andra, så att det Karaibiska Hafvet endast var en
vik af Stilla Oceanen eller snarare kanske ett slags
sund mellan tvänne världshaf och först senare uppstodo de vulkaniska bildningar, som utgöra det nuva¬
rande Panama-näset, hvilket sedan allt fortfarande
skiljer Atlanten och Stilla Oceanen. Men om så varit
fallet^ hvad är då naturligare än att Västindien ännu
kan visa öfverensstämmelse med Stilla Oceanen och
det i vissa hänseenden till och med i högre grad än
med det öfriga Atlanten!
Och att antaga, att en ,så
ursprunglig och gammal växtgrupp som Caulerpa redan
under den tiden haft arter utbildade, som ännu lefva,
är ju högst sannolikt, då andra tertiära organismer
äro till släkten och arter mycket närstående eller
rent af desamma som ännu lefvande.
Och att lika¬
ledes de primitiva vattenfanerogamerna äro represen¬
terade i Västindien och i Stilla och Indiska Oceanen
af vikarierande arter, som äro ytterst närstående, om
ej alldeles identiska, är ju då också synnerligen lätt¬
förklarligt.
Att arterna ej äro alldeles identiska visar
ju blott, att de efter isoleringen slagit in på olika
utvecklingsriktningar, som dock ej hunnit föra dem
så långt ifrån hvarandra.
Detta visas bäst däraf att
icke mindre än tvänne väl begränsade släkten
Halodule) och ett karaktäristiskt undersläkte (^Phycoschoenus af Cymodocea) samtliga bestå endast af tvänne
arter, hvaraf en uteslutande är begränsad till Väst¬
indien och en till Indiska och Stilla Oceanen.
Grenom att antaga, att öfverensstämmelsen mellan
Västindiens och Stilla och Indiska Oceanens algfloror
beror på en fordomtima direkt förbindelse öfver det
nuvarande amerikanska näset, förklaras också lätt en
del andra egendomligheter i några Caulerpors utbred¬
ning, som svårligen kan. förklaras med hypotesen om
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en förbindelse öfver Kap.
Det finnes nämligen flere
Cauler2)a-di,viQi' gemensamma för Västindien och Stilla
och Indiska Oceanen, som icke förekomma västligare
än till Ceylon och Främre Indien.
Sådana äro: C.
verticillata^ taxifolia och cupressoides och härtill skulle
ytterligare kunna läggas en eller annan art, som
endast är känd från Västindien och Stilla Oceanen,
men icke från Indiska Oceanen t. ex. C. fastigiata
(Mont.) Web. v. B.
Samtliga dessa arter hafva
således ett utbredningsområde, som i väster icke når
fram till afrikanska kusten, utan hafva de ett östligare
utbredningscentrum. Att tänka sig, att dessa arter
äfven skulle ha passerat öfver Kap för att komma
till Västindien eller omvändt, synes mig föga troligt,
då de väl då knappast skulle saknas vid Afrikas ost¬
kust.
Däremot förklaras deras utbredning ju mycket
naturligt genom antagandet af förbindelsen mellan
Atlanten och Stilla Oceanen öfver det amerikanska
näset som orsaken till florornas likhet.
Det synes mig alltså mycket sannolikare, att
förklaringen till den af Murray uppvisade
likheten mellan Västindiens och Stilla och
Indiska Oceanens algfloror får sökas uti den
historiska utvecklingen af fördelningen mellan
land och vatten på gränsen mellan Nord- och
Sydamerika, som visar, att Karaibiska Hafvet
en gång varit endast en vik af Stilla Oceanen
eller ett sund emellan de bägge världshafven.
Att såsom Murray antaga, att likheten skulle bero
på en förbindelse öfver Kap under en tid, då de
yttre förhållandena för en tropisk algflora där skulle
ha varit gynsammare än nu, synes mig föga troligt.
För ett definitivt afgörande af denna sak fordras
naturligen mera ingående jämförande undersökningar
af algvegetationen i dess helhet i Indiska Oceanen
och Västindien, till hvilken fråga jag dock i fram¬
tiden hoppas få återkomma.
För närvarande vill
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jag endast påpeka, att såväl Caulerpornas som äfven
hafsfanerogamernas egendomliga geografiska utbred¬
ning får en mycket naturlig förklaring genom anta¬
gandet. af en fordomtima förbindelse öfver det ame¬
rikanska näset.
2.
Fil. kand. C. Skottsberg meddelade i kort¬
het resultaten af Stephanis bearbetning af föredra¬
gandens från svenska sydpolarexpeditionen hemförda
lefvermossamlingar och framhöll, att dessa gåfve nya
anknytningspunkter mellan Sydgeorgiens flora å ena
sidan och å den andra dels Falklandsöarnas och Elds¬
landets, dels de rent antarktiska trakternas. Jfr Bot.
Not. 1904, sid. 133, och The Greograph. Journ. 1904,
sid. 661.
Den 14 februari 1905.
1.
Professor O. Ju el föredrog om nyare försök
till tolkning af apogamien.
2.
Fil. kand. H. Witte meddelade iakttagelser
öfver variationer i Campanula-hlommdiXis talförhållanden.
3.
Kyrkoherde S. J. En ander förevisade ett
antal för hans under utgifning varande exsiccat verk
afsedda fotografier af sällsyntare hybrider af alpina

Salix-B.rtQv.
Den 1 mars 1905.
1.
Fil. kand. C. Skottsberg föredrog om olika
vegetationstyper inom det af svenska sydpolarexpedi¬
tionen 1901—03 besökta området.
Den 14 mars 1905.
1. Lektor H. W. Arnell föredrog om lefvermossläktet Martinellia och dess utbredning inom Skan¬
dinavien.
Nya för Skandinavien voro 8 arter, af
hvilka 3 förut ej beskrifna.
2.
Fil. kand. C. O. Norén meddelade några
anomalier i blombyggnaden hos Campanula pyramida¬
lis och Frunus domestica.
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3.
FiJ. kand. N. Sylvéïi redogjorde för ung¬
domsstadier af. Eupatoriiim cannabinum^ Linosyris vul¬
garis och Serratula Unctoria.
4. ■ Fil. kand. H. Witte meddelade ett tillägg
till sitt föredrag den 14 februari om talförhållanden
i Campanula-hXommdüXi (se ofvan).
Den 27 mars 1905.
1.
Professor O. Juel fortsatte sin vid samman¬
trädet den- 14 februari påbörjade redogörelse för apogami inom växtvärlden.
2.
Fil. lic." H. Kyl in skildrade en sublitoral
algformation utanför Laholmsbukten på 20—25 m.
djup, där algerna delvis antagit samma form som i
arktiska trakter, t. ex. Phyllophora Brodiaei f. inter¬
rupta
och Odonthalia dentata, hvilken senare närmare
öfverensstämde med exemplar från Ishafvet än med
exemplar från norra delen af Sveriges västkust.
I
samma formation förekom också den som subarktisk
ansedda arten Rhodochorton penicilliforme.
3.
Fil. kand. G. W. F. Carlson redogjorde
för studier öfver Botryococcus Braunii, hvarmed föredr.
identifierade det af Lemm ermann 1903 uppställda
släktet Botryodictyon.
Den 11 april 1905.

1.

Om postflorationen hos några tropiska
Oonvolvulacéer.
Af

Nils

Svedelius.

En sammanfattande framställning af postflorationsfenomenen hos Convolvulacéerna har lemnats af
H. Hallier i hans utförliga arbete öfver denna fa¬
milj ^).
Det vanligaste fallet synes vara, att foder¬
bladen endast sluta sig samman utan någon särskild
Versuch einer natürl. Glied, d. Convolvulaceen auf morphol. und anat. Grundlage. Engler’s Bot. Jahrb. XVI, 1893.
Bot. Not. vyx;.
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tillväxt.
Ibland» inträder' likväl en utpräglad, tjocklekstillväxt, som dock inskränker sig till foderbladens
basaldelar.
Slutligen inträder hos många Convölvulacéer en högst betydande postfloral tillväxt, som kan
omfatta såväl samtliga som endast några af foder¬
bladen.
Vanligt är, att dessa postfioralt tillväxta
foderblad tjänstgöra som flygorgan; så är t. ex. fallet
med många Pora^a-arter (t. ex.^ P. racemosa ßoxb.,
Engler u. Prantl Nat. Pflanzenfam. IV, 3 a, fig.
Il)' och • ^omoea-arter (t. ex. I. glabra C ho isy i
Herb. Regnell. Stockholm. Nr. 1916).
Ibland bilda
åter foderbladen ett stort, uppblåst hylle omkring
frukten liksom hos Phgsalisy så t. ex. hos släktet
Cardiochlamys.
Slutligen inträffar det, att foderbladen
tillväxa betydligt, blifva tjocka och secernerande och
bilda ett slags saftig skenfrukt.
Det är ett par dylika
fall jag i det följande skall redogöra för.
•

<

Stictocardia tiliœfolia (Chois:). H. Hallier
Denna lianartade Convolvulacé, som jag iakttog
å sydkusten af Ceylon, utmärkes af sina stora; gröna
skenfrukter, som nå en storlek ungefär som ett vild¬
äpple.
Hela skenfrukten är mycket saftig och håligheten mellan sjelfva frukten och de porösa foderbladen
är utfylld med en vattenklar vätska, som vid press¬
ning lätt afgifves.
Äfven under torrtiden utmärkas
skenfrukterna af sin höga vatskehalt.
Foderbladens
insidor äro tätt besatta med grupper af stora hydatoder, från hvilka den vattenklara vätskan afsöndras.
Denna sekretion äger endast rum under fruktstadiet
och hvarken under knoppstadiet eller under anthesen
kan någon afsöndring påvisas.
Då äro foderbladen
ännu ganska små och först efter anthesen tillväxa de
och när de nått sin fulla storlek, likna åtminstone
de yttre ett par musselskal, infogade i hvarandra och
slutande tätt tillsammans.
När frukten blifvit full¬
mogen, torka de ihop och glappa isär.
r
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Hydatoderna begynna utvecklas redan under anthesen och nå sin fulla utveckling vid postflorationen,
då vattenafsöndringen också är rikligast. Foderbla¬
dens icke obetydliga tjocklekstillväxt beror hufvudsakligen på cellsträckning, hvarigenom å insidorna
bildas ett lakunöst parenkym med stora cellmellanrum.
Hydatoderua äro sköldformiga och bestå af ett par
basalceller, som stå i förbindelse med parenkymet, en
starkt kutikulariserad skaftcell samt talrika celler, som
bilda den secernerande .sköldformiga delen.
Afven
dessa äro starkt kutikulariserade, men kutikulan är
genomdragen af fina porer, hvilka tydligt kunna påvi¬
sas genom behandling med eau de javelle. Härutinnan
öfverensstämmer Stictocardia med Änamirta Cocculus,
hos hvilken Haberi andt
iakttagit hydatoder med
perforerad kutikula, och detta först kända fall har
sedan följts af andra dylika, så hos Drosophylhm,
Drosera (Haberi an dt) och Pinguicula (Fenner) m. fl.
Hos Stictocardia mognar således den unga fruk¬
ten liksom i ett vattenbad och hela denna bildning
påminner derför mycket om de s. k. vattenfodren,
som först beskrefvos af Treub
hos Spathodea campanulata och sedan iakttagits af flere forskare å olika
växter och af Koorders ingående behandlats i hans
arbete ”lieber die Blüthenknospen-Hydathoden einiger
tropischer Pflanzen” ^).
Men under det att hos nästan
alla dessa iakttagna fall vattenfodret endast fungerade
på knoppstadiet och således blomkrona, ståndare och
pistill utvecklas i vatten, är detta ej fallet hos Stictocardia^ där endast den unga frukten utväxer i vat¬
ten.
Stictocardia bildar således en egen typ af vat’) Anatomisch-physiologische Untersuchungen über das tro¬
pische Lauhblatt. II Über wassersecerninende und — absorbirende Organe. Sitzungsber. d. math, naturw. Classe d. K. Akademie
d. Wissenschaften Abt. I, Band 103, Wien 1894.
-) Les bourgeons floraux du Spathodea campanulata Beauw.
Annales du Jardin bot. de Buitenzorg 1889.
Annales du Jardin bot. de Buitenzorg 1897.
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tenfoder, som jag skulle vilja benämna post fl oralt
vattenfoder och som är att inordna bland de andra
postflora tionsfenomenen.
Oper culina Turpethum (L.) Peter
Oper culina Turpethum utmärkes äfven af utpräg¬
lad postfloral tillväxt af foderbladen, som å fruktstadiet
äfven äro seceriierande, ehuru ej i så hög grad som
hos Stictocardia.
Hos Oper culina äger det förhållan¬
det rum, att sekretionen är starkast hos de tre inre
foderbladen, under det att de tvänne yttre ej äro
så starkt secernerande.
Dessa yttre foderblad äro
deremot tjockare samt utmärka sig genom en riklig
hårighet.
Här äger således en slags arbetsfördelning
rum, i det de yttre foderbladen bilda ett skydd om¬
kring frukten, medan de inre hufvudsakligen äro se¬
cernerande.
Hydatoderna öfverensstämma med Stictocardias.
Till ungefär samma typ som Oper culina hör
Ipomoea alata H. Br., som dock icke har så skarpt
utpräglad motsats mellan secernerande och endast
skyddande foderblad. Detsamma gäller äfven Ipomoea
tuberosa L.
Vi finna således, att till de postflorationstyper,
som redan äro kända hos Convolvulacéerna, kan läg¬
gas ytterligare en, nämligen den, där fodret utbildas
med talrika hydatoder och bildar en stor saftig sken¬
frukt, i hvilken den egentliga frukten utvecklas i ett
vattenbad.
Från andra, förut beskrifna vattenfoder
afviker denna typ därigenom att den är strängt postfloral och icke förefinnes under knoppstadium eller
och anthes. Det är derför jag kallat den postfloralt
vattenfoder. .
2.
grafier.

Professor O. Ju el förevisade botaniska foto¬
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Denis maj 1905’.

-

1.
Fil. kand. J. Ljuiigqvist redogjorde för
experiment öfver sumpväxternas transpiration, hvilka
föredr. utfört vid’Mästermyr på Grotland.
2.
Fil. kand. T. Lagerberg föredrog om gamofyten af Pteris aquilina,
jt

3/ Fil. stud. S. G:son Blomqvist förevisade
en hvitbiommig Anemone Jiépatica af den glatta formen,
som ban anträffat i närheten af Vårdsätra omkring
en half mil från Upsala.
Den 16 maj 1905.
1.
Docenten N. Svedelius föredrog om de
botaniska trädgårdarna på Ceylon samt i Singapore
och Buitenzorg.
2. Fil. lic. E. Haglund redogjorde för botani¬
ska arbeten vid Svenska mosskulturföreningens försöksfält.
•

.

•

4

*

Den 19 september 1905.
1.
Professor O. Juel meddelade intryck från
sin resa till botanxstkongressen i Wien, hvarvid han
bl. a. hafr. tillfälle att besöka ett flertal botaniska
institutioner och trädgårdar.
2.
Docenten B. E. Fries demonstrerade hemiascinéen Endogone macrocarpa^ funnen vid Flottsund
vid Mälaren, och diskuterade dess systematiska ställ¬
ning.
Den 3 oktober 1905.
1.
Akademiträdgårdsmästaren I. Örtenda hl fö¬
redrog om nyanläggningar i Upsala botaniska träd¬
gård.
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2.

Om refloration eller omblomning.
Af

Nils

Sylvén.

Under de tre senast gångna åren har jag för¬
nämligast i Västergötland (Hassle) och. Upland (Up¬
sala) företagit en del insamlingar af växter på höst¬
blomningsstadium under förhoppning att möjligen
kunna lämna ett ytterligare bidrag till vår svenska
höstfloras morfologi och biologi.
Vid genomgången
af mitt undersökningsmaterial har jag sökt samman¬
föra de olika arterna inom vissa typer, hufvudsakligen i öfverensstämmelse med den af "Wittrock i
”Bidrag till den medelsvenska höstilorans morfologi
och biologi”, Botaniska Notiser 1883, pp. 20—5,
lämnade framställningen. Wittrocks här framställda
iakttagelser gälla väsentligen höstväxternas florala
system, eller hvad han kallar ”höstblomstringen.”
Wittrock säger härom, 1. c. p. 21: ”Denna höstblomstring kan nu bero på opsigoni eller på prolepsis.
I förra fallet torde jag för korthetens skull få be¬
teckna den med ordet efterhlomstring^ metantliesis^ i
det senare fallet med förblomstring, proanthesis/’ —
Den hostblomstring, med hvilken jag förnämligast syssel¬
satt mig, är egentligen en omblomning eller upprepad
blomning, och använder jag härför benämningen reflo¬
ration.
Under denna benämning hänfaller då Wittrocks metanthesis och äfven hans proanthesis, ehuru
denna senare dock blott delvis, d. v. s. då verklig om¬
blomning eller upprepad blomning föreligger; proan¬
thesis förekommer nämligen förutom hos pollakanter,
hvilkas proanthesis naturligtvis i regel faller inom reflorationens område, äfven hos ett flertal hapaxanter,
hos hvilka naturligen härvid aldrig tal kan blifva
om någon omblomning eller refloration.
E-efloratiori kan sålunda bestå i I: metanthesis,
II: proanthesis.
Bot. Not. 1906.

I .T,

■
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Hvad då först metanthesisen beträffar, kan den
uppstå på följande sätt:
Genom fortsatt utvechling af redan före¬
fintliga (sommaT-finflorescenser^ nästan alltid efter ett
förutgånget längre eller kortare af brott i utvecklingen.”
(Wittrock, 1. c. p. 21.) — De härunder såsom ex¬
empel anförda arterna fördelas af Wittrock i tvenne
undergrupper, allteftersom inflorescenserna äro (A)
botrytiska (då den fortsatta utvecklingen af inflore¬
scenserna sker ”moDOpodialt, genom terminal tillväxt
af hufvudaxeln (utveckling af den preventiva termi¬
nalknoppen) samt utbildning från denna af nya, blom¬
bärande sidoaxlar af samma ordning som de förut
befintliga”) eller (B) cymösa (då den fortsatta inflorescensutvecklingen sker ”sympodialt, genom bildning
af nya blombärande sidoaxlar af högre ordningar från
de förut befintliga [den första af de nybildade axlarne ur en preventiv axillärknopp]”).
Såsom exempel på hithörande arter må nämnas:
1 : A.
Arter med botrytiska inflorescenser :
Campanula rapunetdoides ^), Upl. Upsala Vio 1904,
Linaria striata^ Upl. Upsala
1904,
Veronica arvensis^ Upl. Upsala
1904,
Epilohiiim montanum^ Vg. Hassle
1904, Upl.
Upsala
1904, Upl. Dannemora
1905,
E. adnatum, H. B. U.
/g 1904,
Viola arvensis^ Upl. Upsala ^/lo 1904,
Sisymbrium sophia, Upl. Upsala Vio 1904,
Erysimum cheir.anthoides^ Vg. Hassle
1904,
Turritis glabra, Vg. Hassle Vg 1904,
/g 1905,
Barbarea vulgaris, Upl. Upsala Vio 1904,
Bunias orientalis, Upl. Upsala ^^/g 1904,
^) Lepidium ruderate, Upl. Upsala ^^o 1904,
1) Nomenklaturen i enlighet med L. M. Neuman, Sveriges
hora, Lund IHOl.
2) H. B. U. = Hortus botanieus Upsaliensis.
* framför artnamnet angifver, att arten förut uppgifvits
af Wittrock.

'f
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Camelina microcarpa^ Upl. Upsala
1904,
* Berteroa incana^ Upl. Upsala
/lo 1904.
1 : B.
Arter med cymosa inflorescenser :
Lactuca muralis^ Upl. Dannemora ^^/9 1905,
L. scariola, H. B. U.
/9 1905,
Galeopsis tetrahit^ Vg. Hassle
/9 1905,
G, bifida^ Vg. Hassle
/9 1905,
* Anchusa officinalis^ Upl. Upsala ^/10 1904,
Echinospermum lappida^ Upl. Dannemora ^^/9 1905,
* Hypericum perforatum^ Upl. Upsala ^“/9 1904,
Euphorbia esula^ H. B. U.
/9 1904,
/9 1905,
Potentilla argentea^ Vg. Hassle Va 1904, Upl.
Upsala
/9
1904,
/9
1905,
*

Stellaria graminea^

Upl. Upsala ^Va 1904,

/10

1905,
Arenaria serpyllifolia^ Vg. Hassle ^/9 1904.
Såsom hithörande anmärkas af Wittrock, 1.
c. p. 21, äfven Nepeta cataria och Butomus umbellatus.
Inom undergruppen . A finna vi flertalet repre¬
sentanter (8 af 14!) tillhörande familjen Cruciferœ,
dessutom enstaka representanter för familjerna Campanulacece (1), Scrophulariacece (2), Onagraceœ (2) och
Violoceœ (1). — För ingen af de anförda arterna sy¬
nes emellertid detta sätt att reflorera vara det enda;
som vi längre fram skola finna, näppeligen för någon
det mest effektiva reflorationssättet.
Vackrast torde
den här föreliggande reflorationsorganisationen före¬
ligga hos Crucifer erna^ särskild t så hos Berteroa incana.
Inom undergruppen B finna vi enstaka repre¬
sentanter för 8 familjer: Compositce (2), Labiatce (3),
Borraginaceœ (2), Hypericacece (1), Euphorbiaceœ (1),
Rosacece (1), Alsinaceæ (2) och Butomaceœ (1). — Ej
heller här torde väl detta sätt att reflorera för någon
vara det enda möjliga^ af de nämnda representan¬
terna återfinnas också de flesta under andra typer:
såsom af mig funna, endast denna undertyp tillhöBot. Not. J906.

5

66
rande arter äro dock att nämna Lactuca scariola^
Galeopsis-ärternsi^ Hfjpericum perforatum och Arenaria
serpyUifolia. — Vackrast torde här föreliggande reflorationsorganisation framträda hos Arenaria serpyUi¬
folia. — Hos Anchusa officinalis .kan man vanligen
knappast tala om något af brott i utvecklingen; här
föreligger sålunda kanske rätteligen endast långt ut¬
sträckt blomningstid. — Hos Hypericum perforatum^
Eupliorhia esula och Stellaria graminea bildas på hösten
ej sällan små vegetativa skott uppe i inflorescensen
i stället för florala (jmf. för Hypericum perforatum
Wittrock, 1. c. p. 23).,
Metanthesis uppstår
i
”2:0.
bildning af nya {föst-finfiorescenserJ^
(Wittrock, 1. c. p. 21.)
Detta sker (A) antingen (a) ”monopodialt genom
förlängning af befintliga relativa hufvudaxlar och
sidoställda inflorescensers utveckling från dessas nya
toppdelar ur nybildade knoppar i axillerna, af ny¬
bildade blad^’ (Wittrock, 1. c. p. 21) eller (b) *’sympodialt, genom bildning af nya, relativa, från hvar¬
andra utgående hufvudaxlar af högre och högre ord¬
ning, hvil ka axlar i sin topp bära inflorescenser (och
hvilka axlars nedre delar tillsammans bilda en sken¬
axel, ett sympodium)’^ (Wittrock, 1. c. p. 22), eller
också (B) ”genom utveckling af inflorescensbärande
grenar ur proventivknoppar på äldre stamdelar i axil¬
lerna af äldre blad” (Wittrock, 1. c. p. 22), alltjämt
efter ett förutgånget m. 1. m. tydligt af brott i ut¬
vecklingen.
(2 : A, a.) Bildning af nya inflorescenser genom
förlängning af befintliga relativa hufvudaxlar och
sidoställda inflorescensers utveckling från dessas nya
toppdelar har jag sett inträda hos
Galium tricorne^ H. B. U.
U 1904,
Veronica heccabimga^ Vg. Hassle
/« 1905,
. * Calamintha acinos., Upl. Dannemora
1905,

‘i

Leonurus cardiaca. H, B. U.
/lo 1905,
"^Lamium alburn^ UpU Upsala /jo 1904,
Melilotiis
Upl. Upsala
1904, •
‘Anthyllis vulneraria., Vg. Hassle Vg 1904.
,j r
V
— Dessutom nämner Wittrock såsom hithörande
äfven Verbascum thapsus., iNepeta cataria. Prunella vul¬
garis och Alarrubium vulgare.
Vi finna här representanter för endast 4 familjer ;
Pubiaceœ (1), Scrophulariacece (2), Labiatce (6), och
Popilionacece (2).
Familjen Labiatce synes sålunda
dominerande, hvad artantalet beträffar. — Ej heller
här torde väl detta sätt att refiorera vara för någon
af d.e nämnda arterna det enda möjliga; fiertalet arter
återfinnas också under andra typer; såsom af mig
ännu endast under förevärande refiorationsform funna
arter må dock nämnas Galium tricorne och Leonurus
cardiaca. — Vackrast torde typen representeras af
Lamium album. ,
(2 : A, b.) Bildning af nya inflorescenser genom
utveckling af nya, relativa, från hvar andra utgående
hufvudaxlar af högre och högre ordning, hvilka axlar
i sin topp bära inflorescenser, har jag iakttagit hos
* Geranium pyrenaicum., H. B. U.
/g 1904,
G. molle., Sk. Kristianstad
1904,
/ .
* (t. pussillum, Upl. Dannemora ^^'g 1905,
G. dissectum, Öl. Ottenby ^Ve 1905,
G. lucidum, Öl. Mörbylånga V? 1905,
G. robertianum, Upl. EUkarleby
1905.
De nämnda arterna tillhöra sålunda alla släktet
Geranium. — I samband med (rerawfwm-arterna må
här äfven nämnas Oenanthe aquatica^ hos hvilken jag
väl sett nya inflorescenser utbildas från nya, relativa,
från hvarandra utgående axlar af högre och högre
ordning, men hos hvilken jag aldrig kunnat spåra
det för verklig refloration, till skillnad från till tiden
förlängd blomning, utmärkande, den nya infiorescensutvecklingen föregående atbrottet i utvecklingen. —
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Äfven hos (rerawmm-arterna synes annat slag af re¬
flora tion kunna förekomma.
(2 : B.)
Bildning af nya inflorescenser genom
utveckling af inflorescensbärande grenar ur proventivknoppar på äldre stamdelar i axillerna af äldre blad.
I stället för den af Wittrock, 1. c. p. 22^ före¬
tagna underindelningen med afseende på de inflore¬
scensbärande grenarnas utveckling ^’a) ur både hög¬
blads- och örtblads-axiller” eller ”b) ur blott örtbladsaxiller” har jag företagit en annan af flere typled
bestående underindelning :
a.
Reflorationsskotten liksom de befintliga floralskotten sträckledade, stundom dock af m. 1. m. ut¬
präglad dvärgskottnatur.
a) Reflorationsskotten normala (ej accessoriska),
1. ) från stjälkbladsaxillerna,
2. ) från rosettbladsaxillerna.
ß) Reflorationsskotten accessoriska,
1. ) seriala,
*) undersittande, ’
**) öfversittande ;
2. ) kollaterala.
b.
Reflorationsskotten m. 1. m. rosettartade.
a.) Reflorationsskotten normala,
1. ) från stjälkbladsaxillerna,
2. ) från rosettbladsaxillerna.
ß.) Reflorationsskotten accessoriska (seriala, under¬
sittande).
(2: B, a, a). 1).)
Bildning af nya inflorescenser
genom utveckling af liksom de förut befintliga floralskotten sträckledade,
normala reflorationsskott ur
proventivknoppar på äldre stamdelar i de äldre stjälk¬
bladens axiller har jag iakttagit hos en mängd arter,
så hos
Chrysanthemum segetum^ H. B. U.
/9 1904,
Chr. leucanthemum, Vg. Hassle
/9 1904,
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* Matricaria inodora ’), Hall. Halmstad
Vg. Hassle V9 1904, Upl. Upsala */,o 1904,
* M. chamomilla^ Vg. Hassle
1904,

^/9
/9

1904,
1905,

M. discoidea^ Upl. Upsala */10 1904,
Anthemis Unctoria^ Upl. Upsala ^/jo 1904,
A. arvensis, H. B. U.
/9 1904,
Cotula coronopifolia,^ H. B. U.
/9 1904,
Senecio silvaticus,^ Vg. Hassle
/« 1905,
Erigeron acer,, Vg. Hassle
/9 1905,
Centaurea cyanusVg. Hassle
/9 1904,
* Cirsium arvense,, Vg. Hassle ^^/9 1904,
Sonchus oleraceus,, H. B. U.
/9 1904,
"^Lapsana communis^ Vg. Hassle
1904,
/9
1905, H. B. U.
/9 1904,
* Tragopogon pratensis,, Vg. Hassle
/9 1904,
/g
1905, Upl. Upsala ^^'9 1904,
Tr. porrifollus,, H. B. U.
/9 1904,
Crepis tectorum, Hali. Halmstad ^/9 1904, Upl.
Upsala ^^/9, ^/10 1904, Upl. Dannemora
1905,
Campanula rapunculoides,^ Upl. Upsala ®/io 1904,
* C. rotundifolia, Upl. Upsala ^*/9 1904,
* C. pe^'sicce folia, Upl. Dannemora ^^/9 1905,
* Jasione montana, Vg. Hassle ^/9 1904, /9 1905,
Trichera arvensis, Vg. Hassle 'V9 1904,
Valeriana officinalis, H. B. U.
1904,
Linncea horealis, Vg. Hassle
1905,
Galium verum, Vg. Hassle 'Vg 1904,
Linaria vulgaris, Vg. Hassle '*/9 1904,
Mimulus luteus, H. B. U.
/9 1904,
Veronica arvensis, Upl. Upsala ^Vg 1904,
('alamintha acinos, Upl. Dannemora ^^/9 1905.
Myosotis arvensis, Upl. Upsala
/9 1904,
Echinospjermum lappula, Upl. Dannemora ^^/9 1905,
/9

*) Metanthesis hos M. inodora anmärkes äfven af K. Jo¬
hansson, Studier öfver Gotlands hapaxantiska växter med hän¬
syn till deras groningstid och öfvervintring, Bih. till K. Sv. Vet.Akademiens Handl. Bd 25. Afd. III. N:o 2. Stockholm 1899, p. 29.
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‘-^^
; --

‘Samotus Valerandi^ H. B. U.
/9 1904,
* JEpilohium angustifolium^ Yg. Hassle ^/9 1904,
E. montanum^ Vg. Hassle ^/9 1904, Upl. Upsala
^“/9 1904, Upl. Dannemora ^^/9 1905,
* Helianthemum chamœcistus^ Upl. Dannemora ^^/9
1905,
Linum usitatissimum^ H. B. U.
/9 1904,
Polygala vulgare^ Yg. Hassle ^Vs 1905,
Euphorbia esula^ H. B. U.
/9 1904,
/9 1905,
E. virgata Waldst. & Kit., Sk. Kristianstad
1904, Upl. Upsala
1904,
Vicia’villosa^ Y g. Hassle
/9 1905, .
F. sativa^ H. B. U.
/9 1904,
Medicago lupulina^ Upl. Upsala ^/10 1904,
* Melilotus albuSj-J]p\. Upsala
1904,
Trifolium hifbridum. Y g. Hassle Va 1904, Upl.
Upsala Vio 1904, ...
Anthyllis vulneraria^ Yg. Hassle ^'9 1904,
"^Agrimonia eupatoria, H. B. U.
/9 1904,
* Potentilla argenteap
Upsala ^*/9 1904,
/10
1905,
■Geum urbanum, Upl. Upsala ^Va 1904, .
• - ■ Sedum acre, Upl. Upsala
/10 1904, Upl. Dan¬
nemora ^^/9 1905, '
* Brassica napus,- H. B. U.
/9 1904,
Sinapis arvensis, Upl.. Upsala
/k, 1903,
/9—10
1904,
^
^
S, alba, H. B. U.
/9 1904,
Sisymbrium officinale, Y g. Hassle
/9 1905,
S. altissimum, Upl. Upsala-^*/9 1904,
S. irio, H. B. U.
/9 1904,
S. sOphia V, Hall. Halmstad ^/9 1904, Vg. Hassle
/9 1905,
Upl. Upsala
/,9
1903,
/9 1904. ^/,0
1905,
”Efterblomstring (metanthesis)” anmärkes af K. Johans¬
son,
c. p. 18, för Sisymbrium sophia och Raphanus, så äfven
(p. -21) för Alyssum calycinum.
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* Hesperis matronalis^ H. B. U.
/9 1904,
Erysimum cheiranthoides^ Vg. Hassle ’f/9 1904,n
^.Alliaria officinalis^ Upl. Upsala ' /10 1908,
/9—10 1904, ./9 1905,
. ■
,
Cardamine parvifiora^ Vg. Hassle
/g 1905,
Arabis alpina, H. B. U.
1904,
Turritis glabra, Vg. Hassle ^/9 1904,- /g’ 1905,
Barbarea vulgaris Upl. Upsala Vio 1904,
Nasturtium pf(^l^stre^ Vg, Hassle
/g 1905,
* Raphanus raphanistruni, Vg. Hassle
/9 1905,
Bunias orientalis, Upl. Upsala
/9 1904,
Vogelia paniculata, H. B. U.
/9 1904,
Lepidium campestre, Upl. Upsala
/19 1903, ^^/9
1904,
/9 1905,
* L. ruderate^ Upl. Upsala Vio 1904,
Capsella bursa pastoris, Hali. Halmstad ^/9 1904,
Vg. Hassle
/g 1905, Upl. Elfkarleby ^^/9 1905,
Thlaspi arvense^
Vg. Hassle Vg 1905, 'Upl.
Upsalà ^Vo 1904,
Th. per foliatum, 01. Borgholm ^/7 1905,
. JCamelina microcarpa, Upl. Upsala
1904,'
' Alyssum calycinum^ Upl. Upsala
/10 1903,
./9
1904,
/9 1905,
.
■
’
* Berteroa .incana^ Vg. Hassle ^^/9 1904, Upl. Up¬
sala
1904,
/9 1905,
■ '
Cochlearia officinalis, H. B. U.
/g 1904,
• . - 6’. danica^ Sk. Landskrona ^*/7 1904,
.
Fumaria officinalis, Vg. Hassle
/g 1905j
* Delphinium consolida, Upl. Läby
/9 1905,'
Silene venosa, Vg. Hassle '^/9 1904,
S. maritima, H. B. U. • /9 1904,
'
■
'
S. nutans, Vg. Hassle ^/9 1904,
.
S. noctifiora, H. B. U.
/9 1904,
'' '
* Melandrium album, Vg. Hassle ^*/9 1904, Upl.
Upsala
/9 1904,
'
’
■
Lychnis flos cuculi, Vg. Hassle
/g 1905,
Agrostemma githago, Vg. Hassle
/g 1905,
/9
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Dianthus deltoïdes^ Vg. " Hassle
/9 1905, Upl.
Upsala
/9 1904,
/9 1905,
Stellaria graminea^ Upl. Upsala
1904,
Cerastium vulgare^ Vg. Hassle ^^/9 1904,
Clienopodnim album^ Upl. Upsala
/10 1903,
Bumex crispus^ Upl. Dannemora
1905,
Urtica dioica^ Vg. Hassle 'V9 1904,
Alopecurus fulvus^ Upl. Dannemora
1905.
Såsom arter, hvilka ofta visa öfvergång mellan
till tiden utsträckt blomning och typisk refloration,
må slutligen nämnas
Senecio vulgaris^ Vg. Hassle Vø 1904,
*/S', viscosus^ Upl. Upsala Vio 1904,
/9 1905,
Campanula rotundifolia^ Upl. Upsala
1904.
Inom denna artrika grupp uppträda represen¬
tanter för 27 familjer: Composites (17), Campamdacece
(4), Dipsacaceœ (1), Valerianacece (1), Caprifoliacecc (1),
Bubiacece (1), Scrophulariacece (3), Lahiatce (1), Borraginacece (2), Brimulacece (1), Onagraceæ (2), Cistacece
(1). Linacece (1), Bolygalacecc (1), Euphorbiaceæ (2j,
Bapilionacece (6), Rosaceœ (3), Crassulacece (1), Cruciferœ (28), Fumariaceæ (1), Banunculaceæ (1), Silenaceœ (8), Alsinaceœ (2), Chenopodiaceœ (1), Bolygonaceœ
(1), Urticacece (1) och Graminacées (1). — Hvad art¬
antalet beträfiar intager familjerna Cruciferes och
Composites främsta rummen. — Här liksom hos före¬
gående typer torde mer än ett slags reflorationsorga¬
nisation vara regel ; dock torde vanligen det här
förevarande reilorationssättet vara det oftast och all¬
männast inträdande, vanligen det mest effektiva. Re¬
floration sskott af m. 1. m. utpräglad dvärgskottnatur
flnna vi å enstaka exemplar af Sisymbrium sophia.
Lepidium campestre^ Capsella bursa pastoris^ Alyssum
calycinum, Fumaria officinalis m. fl.
Hos Helianthemum chamcscistus^ Euphorbia virgata^ Melandrium album
o. a. däremot äro reflorationsskotten utbildade såsom
verkliga förlängningsskott.
Ofta synes upprepad re-

I

floration förekomma • (sekundära reflorationsskott ut¬
bildas från de primära !) ; exempel härpå erbjuda Eu¬
phorbia virgata^ Sinapis arvensis^ Cardamine parviflora^
Capsella bursa pastoris^ Berteroa incana^ Furnaria of¬
ficinalis.
(2 : B, a, a.), 2.).)
Bildning af nya inflorescenser genom utveckling af liksom de förut befint¬
liga floralskotten sträckledade, normala reflorationsskott ur proventi vknoppar på äldre stamdelar i de
äldre rosettbladens axiller har jag iakttagit hos endast
tvenne arter, nämligen
Geranium molle^ Sk. Kristianstad
1904,
Draba verna^ Yg. Hassle
/g 1905.
(2 : B, a, yS.), 1.), *).) Bildning af nya inflorescenser genom utveckling af sträckdelade, accessoriska,
seriala, undersittande reflorationsskott ur proventivknoppar på äldre stamdelar i axillerna af äldre blad
har jag iakttagit hos
Lapsana communis., Yg. Hassle ^^/9 1904, H. B.
U.
/9 1904,
Crepis tectorum., Upl. Upsala
1904, Upl. Uannemora ^^/9 1905,
Galium aparine ß Vaillantii.^ Upl. Upsala Vio
1904,
G. silvestre, Yg. Hassle
U 1905, H. B. U.
1904,
G. mollugo, Yg. Hassle 'V9 1904,
Asperula Unctoria, H. B. U.
1904, ‘ .
Linaria minor, Upl. Dannemora ^^/9 1905,
Veronica beccabunga^ Yg. Hassle
/g 1905,
Lotus cornicidatus, Upl. Upsala ^*/9 1904^
Medicago falcata, UpL Upsala ^*/9 1904, /9 1905,
* Melilokis albus, Upl. Upsala ^^/9 1904,
Nasturtium palustre, Yg. Hassle
g 1904,
Capsella bursa pastoris, Upl. Elfkarleby ^^/9 1905,
Thlaspi perfoliatum, Ö1. Borgholm
1905,
* Delphinium consolida, Upl. Läby
1905. .v.

/9

/9

/9
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Vi finna här representanter för 6 familjer: Compàsitœ (2), Ruhiacece (4:)^^ Scrophulariaceæ (2), Papilionacece (3), Oruciferce (3), Banunculacece (1). — Såsom
de mest typiska representanterna för ifrågavarande
typ må särskildt nämnas Lapsana communis^ Galiumarternàj Linaria minor och Medicago falcata. — Van¬
ligen förekommer förutom de accessoriska äfven nor¬
mala reflorationsskott i öfverensstämmelse med för¬
hållandet hos typ ‘ 2 : B, a, a.).
(2: B, , a, ß)^ 1.), ^*).) Öfversittande seriala, accessoriska reflorationsskott förekomma hos
Viola arvensis^ Upsala
1904.
(2: B, a, yÖj, 2.).)
Kollaterala, accessoriska re¬
florationsskott har jag funnit hos
Medicago lupulina^ Upl. Upsala */io 1904.
(2: B, b, a.), i.).) Bildning af nya inflorescenser
genom utveckling af i motsats mot de förut befint¬
liga, sträckledade floralskotten m. 1. m. rosettartäde,
normala reflorationsskott i de äldre stjälkbladens axiller har jag iakttagit hos
•
•
Hypochceris glabra.^ HalL Laholm
1904,
Anchusa officinalis., Upl. Upsala ^/lo 1904,
/9
1905,
. ~
■■
Anthyllis vulneraria., Yg. Hassle ^/9 1904, .
(
.Sinapis arvensis., Upl. Upsala ^/10 1904,
Biplotaxis muralis, Upl. Upsala ^^/9 1904,
Sisymbrium officinale., Y g. Hassle
U 1905,
S. irio^ H. B. U.
/9 .1904,
Barbarea vulgaris., Upl. Upsala Vio 1904,
Nasturtium amphibium., Upl. Upsala
/10 1903,
N. palustre., Upl. Upsala
1904,
, ‘ .Bunias orientalis, Upl. Upsala ^*/9 1904,
Chenopodium bonus Henricus, Upl. - Upsala
/9
1904,
- I-

Bumex scutatus., Upl. Upsala ^‘/9 1904, /9 1905.
Hos några arter visa, stundom reflorationsskotten
öfvergång från rosettskottartade till sträckledade, så hos
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Anthemis Unctoria^ Upl. Upsala ^/lo 1904,
Achillea millefolium^ Vg. . Hassle
1904, Upl.
Upsala
1904j
,A. ptarmica^ Upl. Upsala
1904,
Artemisia vulgaris^ Upl. Upsala ^*/g 1904,
Campanula rotundifolia^ Upl. Upsala ^^/g 1904,, Linaria striata^ Upl. Upsala
1904,'
Myosotis palustris^ Upl. .Dannemora ^^'g 1905,
Trifolium pratense^ Upl. Upsala Vio 1904,
Bunias orientalis^ Upl. Upsala ^^/g 1904.
Om de sistnämnda öfvergångsformerna frånräknas, finna vi här representanter för 6 familjer ; Com¬
posite (1), Borraginaceæ (1), Papilinaeee (1),. Cruci¬
fère (8: dominerande!), Chenopodiacee (1), Polygonacee (1). — Flertalet arter återfinnas inom andra refiorationstyper.
Vackrast rosettnatur visa reflorationsskotten hos Hypocheris glabra^ Anthyllis vulneraria^
Barharea vulgaris och Bumex.. scutatus,
(2 : B, b, a.), 2.).) Bildning af nya inflorescenser genom utveckling af m. 1. m.' rosettartade, nor¬
mala reflorationsskott i rosettbladens axiller har jag
iakttagit hos
.
.
Hypocheris glahra^ Hall. Laholm ^Vs 1904,
Diplotaxis muralis^ Upl. Upsala ^Vg 1904.,
(2: B, b, ß.).) . Accessoriska, I undersittande, seriala, m. 1. m. rosettartade reflorationsskott före¬
komma hos
.
Melilotus officinalis^ Upl. Upsala
/lo 1904,
B,anunculuß flammula,^ Vg. Hassle
/g 1905,
Silene nutans^ Vg. Hassle Vg 1904,
S. noctiflora H. B. U.
/g 1904,
Melandrium olbum^ Yg. Hassle ^^/g 1904, H. B.
U.
/g
1904.
.
.
.
Förutom i metanthesis kan reflorationen, som
nämndt, äfven bestå i proanthesis; vi hafva då att
göra med proleptiskt utvecklade reflorationsskott. Så-

»
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som

exempel

pâ

arter

med af prolepsis framkallad

refloration må nämnas:
Erigeron acer^ Y g. Hassle
/9 1905,
Lactuca muralis^ Upl. Dannemora
1905,
* Taraxacum officinale^ Y g. Hassle
/9 1904,
/9
1905, Upl. Upsala
/9 1904,
1905,
Leontodon autumnalis, Upl. Upsala ^*/9 1904,
* Hieracia spp.^ Upl. Dannemora ^^/9 1905,
Trichera arvensis^ Upl. Dannemora ^^/9 1905,
* Linnœa borealis^ Yg. Hassle /9 1904, /9 1905,
Galium boreale, Upl. Elfkarleby ^^9 1905,
G. silvestre, Y g. Hassle
/g 1905,
. G. verum, Upl. Elfkarleby ^^^9 1905,
G. mollugo, Yg. Hassle
/9 1905,
:
Plantago media, Yg.. Hassle
/9 1905,
PL lanceolata, Y g. Hassle
/9 1905, Upl. Upsala

Vio 1904,
Verbascum nigrum, Upl. Dannemora ^^/9 1905,
Lamium album, Upl. Upsala /10 1904, /10 1905.
Anchusa officinalis, Upl. Upsala Vio 1904,
' Armeria vulgaris, Upl. Upsala
/^o 1904,
* Vaccinium vitis idœa ^), Yg. Hassle
1905,
Pimpinella saxifraga, Upl. Upsala
/9
1904,
/9

1905,
Epilobium angustifolium, Upl. Elfkarleby
1905,
E. montanum, Upl. Dannemora
1905,
Bhamnus frangula, Y g. Hassle
/9
1904,
/g
1905,
Lotus corniculatus, Y g. Hassle
/9 1905,
Trifolium hybridum, Upl. Upsala
1904,
Tr. montanum, Upl. Elfkarleby ^^/9 1905,
Ir. pratense, (Jpl. Upsala ‘‘^/g 1904,
Alchemilla alpina, H. B. U.
/9 1904,
,-10

Om refloration hos Vaccinium vitis idœa se och jmf. W.
O. Fooke: Die Blüthezeiten von Vaccinium vitis Idœa L., Abhandl.
herausgegeben vom naturwissenschaftl. Vereine zu Bremen, III
Band, Bremen 1873, pp. 551 — 2.

4
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* A. vulgaris^ Upl. Upsala ^*/9 1904,
* Fragaria vesca^ Yg.. Hassle
1904, Upl. Up¬
sala "'/9 1904,
Pgrus malus^ Hall. Halmstad
/g 1897,
. Barharea vulgaris, Upl. Upsala Vio 1904,
Nasturtium palustre, Vg. Hassle
/g 1905,
Bunias orientalis^ Upl. Upsala ^*/9 1904,
Cheledonium majus, Upl. Upsala
/9 1905,
Pulsatilla vulgaris, Vg. Hassle
/7 1905,
P. prateyisis, 01. Resmo
/7 1905,
Ranunculus lingua, Vg. Hassle
/9 1905, Upl.
Danneraora ^^^9 1905,
* R. acer, Upl. Upsala
1904,
/9 1905, Upl.
Danneniora ^^9 1905,
R. polyanthemos, Upl. Dannemora ^^/9 1905,
R, hulhosus, Upl. Dannemora ^^/9 1905,
Aquilegia vulgaris, Vg. Hassle
/g 1905, .
Silene nutans, Vg. Hassle V9 1904,
/g 1905,
Upl. Elfkarleb}^
1905,
Viscaria vulgaris, Vg. Hassle
/9 1905,
DiantJius deltoides, Upl. Elfkarleby ^^/9 1905,
Chenopodium bonus Henricus, Upl. Upsala /9 1905,
Rumex domesticus, Vg. Hassle
/9' 1905,
R. crispus, Upl. Dannemora ^^/9 1905,
Oxyria digyna, H. B. U.
/9 1904,
Salices spp., Vg. Hassle
/s 1897, Upl. Upsala
/9

1904,
Carices spp., Vg. Hassle
1904, Upl. Upsala
1904, Upl. Dannemora
1905,
Triticum repens, Vg. Hassle
1904,
Dactylis glomerata, Upl. Upsala ‘/,0 1904,
I\q
1905,
5pp., Vg. Hassle
/9 1904,
/9 1905, Upl.
Upsala
/9 1904,
/9 1905,
Glyceria fluitans, Vg. Hassle
/g 1905,
* Arrhenatherum elatius, Upl. Upsala
/9 1904,
./, 1905,
/9

/9

/9
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Alopecurus fulvus^ Upl. Dannembra ^^9 1905,
L. .Vhleum pratense^ Upl. Upsala
/9 1904,
/9—to
1905,
Butomus umhellatus^ Upl. Dannemora. ^^/9 1905.
Såsom hithörande nämner 'Wittrock, 1. c. p.
25, äfven Lunula pilosa^ Eriophorum àngust i folium^
Caltha palustris^' Geranium silvaticum och pratense^
Ruhus idœus^ Orohus tuberosus^ Vicia silvatica^ Primula
farinosa^ Linaria vulgaris^ Ajuga pyramidalis och Cam¬
panula rotundifolia.
.
.
/ C De nämnda arterna äro fördelade på följande
30 familjer: Composites (5-f), Campanidaceœ [V)^ JDipsacacece {1)^ .Caprifoliacece (1), Ruhiaceæ (3), Plantagi. naceœ (2)^ Scroplmlariacem (2), Lahiatæ (2), Borraginaceæ \l)^ Primulaceœ (4), Plumhaginaceæ (1), Vacciniaceœ (1), ümhelliferæ (1), Onagracece (2), Rhamnaceœ (1), Geraniaceæ (2), Papilionaceœ (6), Rosaceae (4),
Pomaceae (1), Crucifer ce (3), Papaver aceœ (1), Ranunculaceœ (8), Silenaceœ (3), Chenopodiiaceœ (1), Polygonaceæ (3), Salicaceae (1 +)) Juncaceae (1), Cyperaceæ (2 +),
Graminaceœ (7 +), Butomaceœ (1). — De proleptiska
reflorationsskotten öfverensstämma vanligen till sin
skottbyggnad med de för respektive arter typiska
sommarskotten.. — Särskildt förtjänar dock framhållas
den hos Galium silvestre var. hirsutum äfvensom (ehuru
mindre tydligt) hos Ranunculus polyanthemos framträ¬
dande olikheten med afseende på hårigheten mellan
sommarskotten och reflorationsskotten (höstskotten).
De på reflorationsstadium (Vg. Hassle
/g 1905) in¬
samlade Galium 5?7i;(?5^re-individen ägde nämligen full¬
ständigt glatta reflorationsskott, under det att de ännu
delvis kvarsittande sommarskotten genom sin täthårighet tydligt visade sig tillhöra var. hirsutum.
Hos
Ranunculus polyanthemos synas reflorationsskotten vara
relativt glest, och kort håriga.
Hos en hel del af de ofvan under de olika ty¬
perna uppställda arterna synes refloration årligen in-
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träda, så exempelvis hos flere Crucifer er ^ Epilobium
montammi^ Potentilla argentea * *), Stellaria gramineay
Geranium pusillum^ ill^a/r^car^a-arterna, Lapsana com¬
munis^ Linnœa borealis
Melilotus albus ^), Dianthus
deltoides, Medicago falcata, Taraxacum officinale ^), Plan¬
tago lanceolata, Phamnus frangula ^), Alchemilla vul¬
garis ^), Fragaria vesca ^), Ranunculus acer ^), Arrlienatherum elatius
m. fl.
För alla de af mig under¬
sökta arterna hafva lokal och datum för insamlingen
utsatts; häraf torde möjligen i framtiden, då ett rikare
undersökningsmaterial föreligger, eventuella slutsatser
kunna dragas rörande orsakerna till inträdande refloration; ännu torde nämligen allt för otillräckligt
undersökningsmaterial föreligga, för ’ att häraf' några
allmängiltiga slutsatser skola kunna dragas. På tal
om reflorationens orsaker må blott ännu så länge hän¬
visas till ett arbete af Georg Jakob, ”Untersuchun¬
gen über zweites oder wiederholtes Blühen”, Inau¬
gural. Dissertation, Giessen 1889.
•

I

Den* 17 okt. 1905.

N

*

' *

.

'

*»

•'

•

1. Fil. kand. C. Skottsberg föredrog om Sydgeorgiens högre växtvärld med hänsyn till möjlig¬
heterna för florans invandring och dess växtgeograflska ställning.
j
'i
h
r

2.
Fil. stud. G. Bågenholm demonstrerade en af
honom hopbragt samling Delphinium-consolidà-ïovmar,

*) Jmf. Wittrock, 1. c. p. 22.
*) Jmf, Wittrock, 1. c. p, 24,
För Wiamnus frangula uppgifver Fr, Hildebrand:
Einige Beobachtungen über den Witterungseinfluss auf die Lebens¬
dauer und Vegetationsweise der Pflanzen, Englers Botan. Jahr¬
bücher, Bnd 4, Leipzig 1883, p. 10, vid Freiburg 1882 t. o, m. en
tredje blomgeneration. — Om refloration hos BJi. frangula se äfven Hildebrand: Die Lebensdauer und Vegetationsweise der
Pflanzen, ihre Ursachen und ihre Entwickelung, Englers botan.
Jahrbücher, Bnd 2, Leipzig 1882, p. 69.
’

■ ‘rK
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belysande den här rådande stora variationen med
afseende på blommornas form, tärg, knoppläge m. m.
Den 31 okt. 1905.
1.
Fil. lic. H. Kylin föredrog om några märk¬
ligare fynd af fncoideer från Sveriges västkust, näm¬
ligen Stilophora tuberculosa (ny för Sverige), Myriocladia Loveni^ Eudesme zosterae^ Myriotrichia repens (ny
för Sverige) och en ny art af släktet Halorrhiza.
2.
Docenten E.. Sernander redogjorde för fort¬
satta studier öfver lafvarnas hapterer (jfr. Bot. Not.
1901, sid. 21).
3.
Fil. lic. H. Witte demonstrerade märkligare
växtformer från kalkhedsvegetation.
4.
Fil. kand. T. Lagerberg föreläde mogna
frön' af Lilium hulhiferum^ insamlade i Eksjö i slutet
af september månad.
Retzius, G.
Über die Spermien der Fucaceen.
(Arkiv f. Botanik. 5, n:o 10. 1906.)
Förf., som funnit egendomliga organ hos spermierna (spermatozoiderna) af åtskilliga lägre djur, fick
förra sommaren tillfälle att se efter, om icke hos
Fucus analoga bildningar skulle finnas.
Han använde
fixering med öfverosmiumsyra och färgning med rosanilin samt sedan förvaring i kaliacetatlösning.
Det
visade sig då, att den ovala eller päronformade
kroppen, från hvilken de 2 cilierna utgå, utgör själfva
cellkärnan, som är omgifven endast af en tunn plasmamantel.
Till denna mantel höra utanpå cellkärnan
liggande, runda kroppar, till antalet vanl. 4, hvilka
hafva en påfallande likhet med hvad förf. funnit hos
motsvarande organ af en del lägre djur, och som han
kallat för ”Nebenorgan.”
Äfven den s. k. ögonfläcken
eller kromatoforen ligger i plasmamanteln utanför
cellkärnan.
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Bidrag till Hälsinglands flora.
Af Selim Birger.
P. W. WiSTRÖM
utgaf 1898 en mycket förtjänst¬
full förteckning öfver Hälsinglands högre växter. Då
emellertid särskildt för en del arters utbredning inom
Västra Hälsingland denna förteckning dock är miss¬
visande, ha här nedan sammanförts några anteck¬
ningar egnade att i någon mån komplettera Wiströms
arbete.
En del af iakttagelserna ha gjorts under en
resa 1900 tillsamman med d:r Gunnar Andersson
de öfriga under resor från Ljusdal till Härjedalen
somrarna 1903, 1904 och 1905.
De af Gunnar
Andersson observerade arterna äro betecknade med
ett G. A. de öfriga äro antecknade af författaren.
Nomenklaturen är den samma som i ll:te och 12:te
upplagorna af Hartmans flora.
Acer platanoides.
^|4 mil NV. om Voxna växer
vid Sälmån enligt välvilligt meddelande af forstmästare E. Lindaur rikligt med buskformig lönn.
Vid Lindtjärnsbäcken
förekomma ett 70-tal lönnar
af hvilka de största äro 4 m. höga och hålla intill
14 cm. i stamdiameter (G. A.).
Vid Kårböle odlas
ända till 8 m. höga lönnar.
Actcea spicata.
Lindtjärnsbäcken (G. A.).
Agrostemma gitJiago^ har först på de senare åren
särskildt med foder och utsäde nödåret 1902 inkom¬
mit i större mängd till V. Hälsingland, där den nu
är allmän som ogräs t. ex. vid Färila; Kårböle.
*) P. W. WiSTRÖM, Förteckning öfver Hälsinglands fanerogamer och pteridofyter. Wiranierby 1898.
’) En del iakttagelser frän denna resa återfinnas i : Gunnar
Andersson, Hasseln i Sverige. Sveriges geolog, unders. Ser. Ca.
N:o 3 (1902). — Nytnpœa tetragona Georgi. i Hälsingland? Bot.
Not. 1902 s. 85. — Jmfr. äfven: I Sverige under senaste tid före¬
tagna åtgärder till naturens skydd. Ymer 1905 s. 242,
Denna i det följande
Västersjö kronopark i Los s:n.
Bot. Not. 1906,

ofta

omtalade lokal

ligger inom

6

}
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AJisma plantago.
Angifves af "Wiströms som täm¬
ligen allmän i hela provinsen^ men är i V. Hälsing¬
land endast antecknad från Skytte 1.5 mil V. om
Färila.
Alnus glutinosq är i motsats till Wiströms upp¬
gift sällsynt i V. Hälsingland t. ex. vid Hönsheden
V. om landsvägen Färila-Los; vid vägen strax O. om
Österbäck vid Lossjöns N. sida (350 m. ö. h.) i en
torr furubacke (G. A.); vid vägen mellan Hamra och
Los (G. A.); Lindtjärnsbäcken (G. A.).
Anthémis arvensis^ Ljusdal.
A. tinctoria., Ljusdal (G. A.).
Arabis arenosa ß suecica., allm. i V. Hälsingland
där den som vårogräs spelar samma roll som Thlaspi
arvense, Capsella bursa pastoris m. 11. i södra och mel¬
lersta Sverige.
Arten tyckes enligt flera samstäm¬
mande uppgifter först under de sista 20 à 30 åren
vunnit denna stora spridning.
Betula nana X odorata f. pernana och /. perodorata.
Mysingsborg vid vägen Färila-Los.
/. intermedia.
Los (G. A.).
Botrycilium ternatum., Färila.
Calla palustris.
Sälls. i V. Hälsingland (Wiström
uppger allm. för heia provinsen) endast antecknad vid
Korskrogen V. om Färila.
Cerastium arvense. Forsa nära järnvägsstationen.
Cirsium arvense.., i V. Hälsingland endast h. o. d.
t. ex. vid Hofva, Färila; Ljusdal.
Chrysosplenium alternifolium. Missbodarna V. om
Kårböle.
Convallaria majalis.
Ljusdal; Laforsen vid Ljus¬
nan; Lindtjärnsbäcken (G. A.).
Cystopteris fragilis.
Laforsen vid Ljusnan.
Dianthus deltoides.
Hofva Y. om Färila.
Epilobium Hornemanni Los s:n, Hedbäcken (G. A.).
Fragaria vesca Laforsen vid Ljusnan; Lindtjärns¬
bäcken (G. A.); Färila.
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Fumaria officinalis^ Färila; Ljusdal (G. A.).
Galium mollugo^ Nästveds järnvägsstation och
flerstädes på järnvägsvallen mellan Delsbo och Hu¬
diksvall.
G. vertun ^ Los s:n, Hed viken (G. A.).
Geranium

silvaticum f. parviflora^ Ljusdal: Staf-

säters by.
Geum rivale^ Los s:n, Hedbäcken (G. A.).
Glechoma hederacea^ Färila.
Glyceria fluitans^ ej allm. i V. Hälsingland^ en¬
dast sedd vid Färila.
Goodyera repens^ Lindtjärnsbäcken (G. A.).
Isoëtes echinospora, sjön Tyckeln nära Fogelsjö.
Latliyrus
Färila; Kårböle.
Levisticum officinale^ förvildad vid Ljusdal: Stafsäters by samt vid Fridhem mellan Färila och Los.
Linum catharticum^ Ljusdal (G. A.).
Litorella lacustris^ sjön Tyckeln nära Fogelsjö
(den sterila djupvattensformen).
Lonicera xylosteum^ Lindtjärnsbäcken (G. A.).
Lotus cornictdatuSj Färila; Kårböle; Laforsen vid
Ljusnan.
Myrica gale^ sälls. i Y. Hälsingland.
Lindtjärn .
(G. A.).
Naumhurgia tliyrsifiora^
Skytte 1,5 mil Y. om
Färila ; Ljusdal; Lomsjön i Los s:n.
Fupliar luteum^ Skytte 1,5 mil Y. om Färila.
Nymphœa candida^ (f. erythrostigma) Knarren Y.
om Kårböle vid Härjedalsgränsen.
Onoclea strutiopteris^ Färila.
Phragmites communis, endast h. o. d. i Y. Hälsing¬
land, t. ex. Los s:n: Rullbo (G. A.), Knarren Y. om
Kårböle.
Plantago media, Färila.
Potentilla anserina, Färila; Kårböle.
P. argentea, Färila.
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Prunella vulgaris^ Hedbäcken i Los s:n (G. A.);
ined hvita blommor vid Färila.
Pteris aquilina^ angifves af Wiström som allm. i
hela provinsen, men förekommer i V. delen endast
sällsynt t. ex. vid ett bäcklopp nära Missbodarna Y.
om Kårböle; vid Lindtjärnsbäcken (G. A.).
Pyrola cMorantha^ Lindtjärnsbäcken (G. A.).
Rhamnus frangula^ Lindtjärnsbäcken (G. A.).
Ruhus arcticus, allm. i V. .Hälsingland t. ex.
Ljusdal; Färila; Kårböle; Hedbäcken i Los s:n (G. A.).
Rynchospora alha, Grytjesbo- vid sjön Grytjen
(G. A.).
Salix aurita^ Los (G. A.).
S. aurita X nigricans^ Ljusdal: Yoxäng (G. A.).
S. hastata^ Los.
S. trianåra, Los (G. A.).
Sonchus arvensis^ endast h. o. d. i Y. Hälsing¬
land, dit den tyckes ha inkommit mest under senaste
åren t. ex. vid Hofva Y. om Färila.
Suhularia aquatica^ Kyrksjön vid Ljusdal.
Tanacetum vulgare ß crispa^ Grytjesbo vid sjön
Grytjen i en landsvägsgrop.
Trifolium medium^ Delsbo (G. A.).
T. spadiceum^ Delsbo.
Triticum caninum^ Ljusdal.
■
* Tussilago farfara^ Los s:n: Hedbäcken (G. A.).
Veronica chamœdrys^ Los; Färila.
F. hederifolia^ Los (G. A.).
Viburnum opulus^ Lindtjärnsbäcken (G. A.).
Viola riviniana^ Lindtjärnsbäcken (G. A.).
Viscaria alpina^ Ljusnan vid Laforsen.
V. alpina ■ X- vulgaris^ S. om Ljusdal vid järn¬
vägsbron.
• ■
V. vulgaris^ Ljusdal.
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Exkursioner pâ området af botanisk litteratur
rörande Västergötland.
Af Aug.

Rüdberg.

Då ålder och hopade tjänstegöromål hindra ex¬
kursioner ”i skogar, på berg och i dalar”, får denna
förlust delvis ersättas genom på lediga stunder före¬
tagna ströftåg på botaniska litteraturens område.
Så
förklaras tillkomsten af dessa små anteckningar, som
icke göra anspråk på någon fullständighet.
Afven
beder jag få nämna, att jag' fortfarande med största
tacksamhet under adress Ltignås mottager bidrag till
västgötafloran, samt att sålunda inflytande bidrag
skola jämte dem, som förut kommit mig tillhanda,
öfverlämnas till stiftsbiblioteket i Skara för att finnas
tillgängliga för den, som en gång kommer att kri¬
tiskt bearbeta landskapets flora.
Såsom en ringa
återtjänst kan jag kanske, såvidt mina hittills gjorda
samlingar tillåta det, lämna uppgifter om växeställen
i Västergötland med angifvande af källorna för upp¬
gifterna. Följande
användts :

förkortningar

hafva

i uppsatsen

Äg = J. E. Areschoug: Plantæ Oatyledoneæ Florae
Gothoburgensis.
Än = N. J. Andersson: Skandinaviens Gramineer.
Äs = J. Arrhenius: Elementarkurs I Botanik.
BN = Botaniska Notiser. •
Bn = J. Bohman: Wettern och Dess Kuster II.
Dn — M. W. von Düben: Växtrikets Naturliga Fa¬
miljer.
Fm — J. Fischerström: Economiska Dictionnairen.
Fs = E. Fries: Summa Vegetabilium Scandinaviæ I.
Hg = D. Högberg: Svensk Flora.
Hn == C. J. Hartman: Skandinaviens Flora.
KÄ= T. O. B. N. Krok och S. Almqvist: Svensk
Flora För Skolor.
Bot. Not. 190*J.
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Km^ — P. Kalm: Wästgötha och Bahusländska Resa.
Ld = S. Liljeblad: Svensk Flora.
Ln --- L. M. Larsson: Flora Ofver Wermland Och
Dal 1 upph
LsF = C. Linnæus: Flora Svecica 2 uppl.
LsR = C. Linnæus: Wästgöta-Resa D.
NA = L. M. Neuman och F. Ahlfvengren: Sveriges
Flora.
Nn = C. F. Nyman: Sveriges Fanerogamer.
Rg = A. Rudberg: Förteckning öfver Västergötlands
fanerogamer och ormbunkar.
Ms = A. J. Retzius: Flora Oeconomica.
Sm — N. G. Strömbom: Vägvisare För Resande Till
Kinnekulle.
Sn = A. J. Sahlén: Wenersborgs Flora.
Sz
= N. J. Scheutz: Studier öfver de skandinaviska
arterna af slägtet Rosa.
VH -- Vetenskaps-Akademiens Handlingar.
Wg — P. F. Wahlberg: Flora Gothoburgensis.
Wm = J. E. Wikström: Årsberättelser Om Botaniska
Arbeten och Upptäckter 1839—1842.
Wng= G. Wahlenberg: Flora Suecica.
Zt
= J. G. Zetterstedt: Florula Bryologica Montium
Hunneberg Et Halleberg.
ÖV — Öfversigt af Vetenskaps-Akademiens Förhand¬
lingar.

I.

Västergötlands gränser.

Västergötlands gräns har flerestädes varit täm¬
ligen obestämd.
I äldre tider räknades till detta landI forklaringarne till det af N. Beckman utgifna utdraget
ur LsE, tydes s. 6 Linnés Kassevia med ”Glyceria aquatica, narfgräs”, i st. f. med Glyc. eller Poa aquat., jättegröe eller jättegryne;
och hasselbrodd (Aira) s. 23 med ”tåda, tåtel” i st. f. med Hierochloa, myskgräs eller ängsmyska, hvarjämte säges s. 63, att bergs¬
namnet Häckla eller Häcklefjäll är okändt, men namnen förekomma
ännu i Väne härad för ifrågavarande del af Halleberg.
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skap nordvästra hörnet af Småland samt de då be¬
bygde delarne af Dal oeh kanske afven af Bohuslän.
Junabäcken nära Jönköping anses nämligen som den
forne gränsen mot Småland, ty under konungens eriks¬
gata skulle västgötarne där möta honom, och Mo hä¬
rad i Jönköpings län hör ännu till Skara stift.
Dal
kallades Dal i Västergötland. Linné begagnar namnet
Väsfcgöta-Dal, och landskapet hör ännu till ett af västgötalänen.
I en isländsk saga räknas till Västergöt¬
land landet norrut ända till Svinesund.
Vi utgå nu från Vänersborg och följa ’’medsols”
Västergötlands ytterkanter.
Mot Dal och Värmland
utgör Vänern tydlig vattengräns, som dock mellan de
nästan sammanlöpande Ekens och Lurö skärgårdar
går så långt söderut, att flere småöar och skär (syd¬
ligast Lilla Milskär), som ligga närmare västgötasidan,
dock höra till Värmland, samt sedan mellan Lurö
skärgård och den till Västergötland hörande Djur¬
ögruppen fram till Gullspångsälfvens mynning. Denna
älf jämte sjön SJcagern utgör sedan vattengräns mot
Värmland och delvis mot Närke, hvarefter landgräns
mot sistnämnda landskap vidtager, sträckande sig öfver skogstrakten Tiveden ut till Vätternj som utgör
tydlig vattengräns mot Östergötland och delvis mot
Småland.
Nedemot Jönköping möter åter landgräns,
nämligen en bit af T veta härad och sedan Mo här ad ^
som nu i sin helhet måste räknas till Småland, sedan
de delar af Bottnaryds socken, som tillhört Skara¬
borgs och Alfsborgs län, nyligen öfverflyttats till Jön¬
köpings län, hvaremot den till samma pastorat hö¬
rande Bjurbäcks socken ännu tillhör Skaraborgs län
och sålunda är västgötabygd.
Söder om Mo härad
fortsättes landgränsen i sydväst förbi västgötasocknarne Mosseho^ SjÖtofta^ HåksviJc och Kalf till sjön
Fegen, där Småland, Västergötland och Halland sam¬
manstöta.
Från Fegen går landgränsen mot Halland, endast
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afbruten af de något större HorredsjÖn och Lygnern
samt någre mindre sjöar, i åtskilliga bukter upp till
den del af Västergötland, som hör till Göteborgs län.
Detta område, nämligen Säfvedals, Askims och Östra
Hisings härader jämte tillhörande skärgård (de s. k.
svenska öarne), har ostridigt af ålder hört och hör
ännu till Västergötland, hvars västgräns här sålunda
är Kattegat. Men då detta kustlandskap äfven i floristiskt afseende öfverensstämmer med Bohuslän, upp¬
tages det ofta i växt för teckniu gar öfver detta sist¬
nämnda, dock icke undantagslöst, ty växeställen inom
området angifvas i floror äfven enligt formlerna Vg.
{Ghorg) och Vg -f Ghorg.
Norr om detta område uto
gör Götaälf
vattengräns mot Bohuslän upp till Åker¬
ström^ där landgräns åter vidtager, i det Väne härad
sträcker sig väster om älfven och med socknarne
Nagl um ^ Väne Nyr och Vassända gränsar till Bohus¬
län och Dal.
Och härmed hafva vi återkommit till
vår utgångspunkt Vänersborg.

IL

Förslag till Västergötlands indelning i
mindre florområden.

Elias Fries har i Summa Vegetabil. Scand. vid
större horområdens fördelning i mindre till indelnings¬
grund valt de fyra hufvudväderstrecken jämte ”in
media parte”, men då hans hithörande större område
är hela Götaland, gäller den icke specielt Västergöt¬
land.
A. Berlin torde därför vara den förste, som (i
Den Geografiska Utbredn. Af Skandinav. Halföns Fanerog. och Ormb.) föreslagit en genomförd indelning
af landskapet i mindre områden.
Han tänker sig

Hemmanen Surte och Skårdal i Nödinge socken lära for¬
dom lydt under Bohus fästning samt därför räknats till Bohuslän,
och på generalstabens karta bladet ”Göteborg Litografiskt Öfvertryck 1891” vinklar den utprickade länsgränsen in omkring dessa
namn öster om Götaälf,
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linier dragna från Falköping så, ait tre mindre florområden uppstå^ nämligen ”Södra V. Gr.”, ”Venerstrakten och Vetterstrakten”.
Mot detta för öfrigt
goda förslag kan anmärkas, att de mindre områdena
ändå blifva för stora, samt att det enhetliga Vadsbo
härad och den ännu enhetligare Falbygden fördelas
på skilda florområden.
Utan anspråk på att hafva
funnit det lämpligaste vågar jag därför föreslå föl¬
jande indelning, där hvarje område har (i stort sedt)
en viss naturlig enhetlighet :
1.
Norra området: Vadsbo härad med undantag
af Billingens nordände, som inskjuter på området.
Med bortseende från Tivedens skogsbygd skulle om¬
rådet kunna kallas ”norra slätten”.
2.
Väner sområdet: Kinne, Kinnefjärdings, Kål¬
lands och Ase härader med undantag af Kinnekulle
och Lugnåsberget samt de ^mindre delar af Hunneoch Halleberg, som ligga i Ase härad.
3.
Vätter sområdet: Kåkinds och Vartofta hära¬
der med undantag af inom området belägna silurformationer.
4. Slätthygdsområdet (”västra slätten”): Skånings,
Viste^, Barne och Laske härader.
5.
Inre Shar ahor g sområdet: Valle, Gudhems, Vil¬
ske och Frökinds härader med undantag af inom om¬
rådet belägna silurformationer.
6.
G Ötaälfsområdet : Väne, Flundre, Aie och Vätle
härader med undantag af större delarne af Hunneoch Halleberg i Väne härad.
7.
Inre Al fsborgsområdet : Bjärke, Kullings, Bol'lebygds, Gäsene, Vedens, As och Red vägs härader.
8.
Södra området: Kinds och Marks härader.
9.
Silur området: De kambriska och siluriska aflagringar, som med ett gemensamt namn bruka kallas
Västgötabergen.
Då de särskilda bergen hvarken
kunna lämpligen fördelas på angränsande florområden
och ejheller hvar för sig betraktas såsom själfständiga
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llorområden, måste de här sammanföras, men böra, då
de ej bilda ett geografiskt helt, fördelas i följande
grupper :
a.
Hunne- och Halleberg.
b.
Kinnekullcj hvartill . närmast

sluter sig det

lilla Lugnåsberget.
c.
Billingen med sina båda flyglar Borgundaberget (Bornaberget) och Brunnhemsberget.
d.
Falbygdsbergen jämte den mellan dem belägna
o
högslätten Falbygden: Mösseberg^ Alleberg och de tre
blott genom obetydliga dalgångar åtskilda Plantaberget
(Högstenaberget), Hvarfsberget (Kungslenaberget), Gerumsberget (Mularpsberget) samt det lilla Gisseberg.
10.
Göteborgsområdet : Säfvedals och Askims (samt
Östra Hisings) härader, om man vill räkna dem till
västgötaflorans område.
Om dessa florområden, som i en växtförteckning
lämpligen kunna betecknas med stora bokstäfver eller
romerska siffror, anses för stora, så må häraderna,
betecknade med små bokstäfver eller s. k. arabiska
siffror, bilda underafdelningar.
I stället för geogra¬
fiska namn, kunde man då få formlerna A : a, A : b
eller 1:3, 1:4 o. s. v.
Detta kunde blifva en öfvergång till det praktiska förfarandet att för ett lands
eller florområdes indelning nyttja ”numrerade rutor”.

III. Kättelse af felaktigt skrifna ortnamn och några
andra topografiska uppgifter.
Namn på speciallokaler utan uppgifvet socken- '
namn hafva, då de rört mindre sällsynta växter, här
uteslutits.
Växternas nomenklatur är i denna och
följande afdelningar enligt Points-Förteckning Lund
1900.
Algustrum (Setaria viridis i Wng 1—2 uppl.)
månne — Algus torp?
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Alsnö (Asarum i Hn 2—4 uppL, Alnso i 5—11
uppl.) enl. uppgift = Almö.
Aruna (Sarotb amnus i LsF : Insula Wenneri la¬
cus, districtus Arunæ Westrogothiæ) — ?
Bartofta (Stipa i Hg: ”Östergötland vid Bartofta
i Asaka”) = Yartofta Asaka i Västergötland.
Bastungen (Erigeron Mülleri i BN 1863 s. 14
och Hn 9—11 uppl.
ligger ej i Västergötland utan
på Dal.
i
Billingen (Vicia lathyroides i BH 1881 s. 90:
”WG. Billingen”) afser ej berget utan en holme utan¬
för Göteborg.
Billingen (Neottia i Wng 1—2 uppl.: ”prope
Klefva”) antagligen == Mösseberg.
Bolgefors (Stereocaulon cereolinum m. fl. i ÖV
1867 s. 125) = Baljefors.
Bugatorp (Pyrola umbellata i BN 1843 s. 154)
= Bergatorp.
Donisö i Göteborgs skärgård, ofta nämnd i floristiska arbeten, kallas å generalstabens karta (bladet
Särö) Donsö.
Fäger (Anagallis i LsP) = Pägred.
Fröderöd (Imperatoria i Hn 9—11 uppl.) = Fröjered.
Gisherg (Potentilla rupestris i Wng 1—2 uppl.)
= Gisseberg.
Gustaf Adolf i Bg afser kapellförsamlingen i Habo
pastorat, ej kyrkan Gustaf Adolf i Vassända-Naglum.
Gälared (Saussurea i Hn 11 uppl.) säkerligen =
Gullered, ty i Västergötland finnes ingen socken Gä¬
lared, men väl en så benämnd gård i Hillareds socken.
Götene (Selaginella i Rg) = Göte ve.
Harfveveden (Leucobryum glaucum m. fl. i Zt)
= Harfbeden.

I saknad af 10 upplagan kan jag, äfven där så behöfves,
icke specielt citera densamma.
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Hofstena (Pulmonaria angustifolia i Hn 9 uppl.)
“ Hafstena.
Håkantorp i Rg afser socknen, ej järnvägsstatio¬
nen med detta namn.
Järnsyssla (Utricularia intermedia m. ii. i BIST
1902 s. 275 ff'.) ligger ej i Skånings Asaka utan i
Skara landsförsamling.
Karstorp (Carex paradoxa i vf
troligen — Kars¬
torp vid Skara, men i N. G. StkÖmboms länskalendrar
upptagas för Skaraborgs län sex ställen och för västgötadelen af Alfs borgs län ett ställe med detta namn.
Klefva (Malaxis paludosa i Wng 1—2 uppl.)
antagligen — Yilske Klefva.
Lilla Edet (Lathyrus silvestris ß platyphyllus i
Hn 9 uppl.) ligger ej i Bohuslän utan i Västergötland.
Lockerud (Pulsatilla vulgaris i Hn 8—9 uppl.:
”Dalsl. Lockerud”, Kumex hydrolapathum i BN 1889
s. 5 : ”Dis Lockerud”) = Lockered i Väne härad vä¬
ster om Götaälf, sålunda i Västergötland.
Luksatorp (Carex silvatica i Wng 1—2 uppl.)
säkerligen = Lukastorp.
Lundby anfördt som växeställe (”Vg. Lundby s:n”)
torde oftast afse Norra Lundb3^ vid Billingen, men
utom denna finnas i Västergötland socknarne Södra
Lundby, Stora Lundby jämte Lundby på Hisingen.
Lundshrunn har i Rg upptagits under Ledsjö
socken, men brunnssamhället tillhör dessutom sock¬
narne Skälfvum och Ofva.
Lurö (Prunus avium i Sm s. 160) hör ej till
Västergötland utan till Värmland.
Lycksatoy'p (Prunus avium i Wng 1—2 uppl.)
säkerligen = Lukastorp.
Murtorp (Arenaria gothica i Hg — Martorp.
(Forts.)
Med vf menas i det följande någon skrifven växtförteckning
min samling af sådana.
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Död.

Lars Albert Nilsson afled i Stockholm
d. 5 mars 1906.
Han var född i Dalhem på Grotland d. 8 aug. 1860, blef fll. dr och docent i Upsala
samt regnellsk amannens vid Riksmuseum 1888. Efter
att hafva publicerat smärre arbeten i flere olika rikt¬
ningar egnade han sin verksamhet, sedan han 1890
blifvit lektor i botanik vid K. Skogsinstitutet i Stock¬
holm, åt skogens vetenskapliga studium och kom därvid
att med synnerlig framgång studera de svenska växt¬
samhällena.
Uti ett tiotal årgångar af Tidskrift för
Skogshushållning flnna vi uppsatser af honom, ss. :
Om örtrika barrskogar. Om Norrbottens myrar och
försumpade skogar, Om Norrbottens växtlighet med
särskild hänsyn till dess skogar, Sydsvenska ljunghe¬
dar, Svenska växtsamhällen, Om bokens utbredning
och förekomstsätt i Sverige.
I Bot. Not:s senare år¬
gångar flnna vi af honom: Några drag ur de svenska
växtsamhällenas utvecklingshistoria, Om sträfvan efter
enhet i den växtgeografiska nomenklaturen.
Hans
föredrag vid Naturforskaremötet i Helsingfors 1902
bär titeln: Zur Ernährungsoekonomie der Pflanzen.

Botaniska Sällskapet i Stockholm d. 21 febr.
Prof. M. Sondén redogjorde för natur- och vegetationsförhållandena i Torneåträskområdet på grund af
egna iakttagelser under åren 1908 och 1905.
Den 21 Mars.
Doc. O. Rosenberg redogjorde
för sina cytologiska undersökningar öfver förloppet
vid embryobildningen utan föregående befruktning
hos Hieracium och Taraxacum^ hvilket han funnit i
olika fall växla betydligt. — Doc. H. Hesselman
redogjorde för granens sydvästgräns i Sverige.

Pysiografiska Sällskapet d. 14 febr.
ländsk ledamot
Köpenhamn.

Till ut¬
invaldes prof. dr. W. Johannsen i

Vetenskapssocieteten d.
beslöt

2 mars.
Société ten
att med sitt Linnépris belöna en af fil. kand.
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Lenhard von Post inlemnad täflingsskrift: Norr¬
ländska torf'mosstudier, L Drag nr myrarnes utveck¬
lingshistoria inom ’didernas’^ region.

Vetenskapsakademien d.

14 febr.

Till pro¬
fessor Pr. Areschoug öfverlemnade akademien sin
minnespenning i guld öfver Linné som ett erkännande
från akademiens sida af förtjänsten af hans i akade¬
miens handlingar för år 1905 publicerade framstående
arbete om de tropiska växternas bladbyggnad. — De
Letterstedtska medlen å fonden för särskildt maktpåliggande undersökningar ställdes i år till prof. C.
Lindmans förfogande för fortsatta undersökningar
öfver de svenska hagtornsarterna, särskildt södra Sve¬
riges. — Till införande i Arkiv för Botanik antogos
följande afhandlingar: 1) Bidrag till Archieraciumfloran i Säterstrakten, af G. Samuelsson; 2) Zur
Kenntnis der Phanerogamenflora der Grenzgebiete zwi¬
schen Bolivia und Argentinien, I, Compositae, af B.
E. Fries; 3) Zur Kenntnis der marinen Algenflora
von Jan Mayen, af F. B. Kjellman, och 4) Oin
landdrifna alger på Sveriges västkust, af F. B.
Kjellman. — Prof. Aiirivillius förevisade egendom¬
liga af prof. Y. Sjö stedt från tyska Östafrika hem¬
sända gallbildningar hos en Acaciaart.
Den 14 Mars..
Som reseunderstöd utdelades: åt
lektor J. Erikson 150 kr. för fortsättande af hans
studier öfver Ölands och Blekinge skärgårdars flora
med särskild hänsyn till Carex- och Yiolahybrider ;
åt fil. kand. J. E. Ljungqvist 150 kr. för afslutande
af sina botaniska studier af Mästermyr; åt fil. lic.
H. Witte 150 kr. för studium af vegetationen på
södra och mellersta Sveriges viktigaste hamn- och
ballastplatser; åt fil. lic. H. Kylen 150 kr. för
undersökning af floran inom svenska västkustens hafsområde, särskildt med hänsyn till de skilda arternas
olika utvecklingsstadium under våren; åt stud. Th.
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Fries 150 kr.
af Torne träsk.

för studier öfver laffloran i trakten

Warming. E., Dansk Plantevaekst. 1. Strand¬
vegetation. 6 + 3‘21 sid. med 154 bilder i texten.
Köpenhamn 1906. Gyldendalske Boghandel, Nordisk
Forlag. — 5 kr.
Prof. Warming har förut behandlat åtskilliga
af Danmarks växtsamfund, men här har han börjat
en mera utförlig och systematisk behandling af dem
samt kommer sedan att närmast fortsätta med ”Klit¬
vegetationen.”
Författarens namn borgar för att det
hela blir ett gediget verk.
Arbetets billiga pris bör
dessutom bidraga till att det får en stor spridning
äfven i Sverige.

Beardslee, H. O., The Amanitas of Sweden.
(Journ. of Mycology v. 2, 1905, p. 212—216.).
Förf. studerade förra sommaren svarnpfloran i Stock¬
holmstrakten och fastän hans notiser i första hand
äro afsedda för amerikanarne, så kan nog ett och
annat vara af värde för svenska mykologer.

Rättelse.

Sid.

40

rad.

6 uppifr. står:

1905

läs: 1906.

77// vårsi medhjälpare!
"Då tryckningskostnaderna i senaste tid betydligt
ökatSf måste vi tillse att afgifter för korrigering ej
onödigtvis utbetalas.
Vi komma därför i högre grad
än förut debitera författarne för gjorda manuskript¬
ändringar.
Som sådana räknas äfven de korrigeringary som måste göras, emedan manuskriptet var
otydligt skrifvet, så att sättaren ej kunde se, hvilka
bokstäfver, som afsågos.
Skr if därför tydligt!
Tänk på att sättaren helt
säkert ej förut känner till de termer, namn och utländ¬
ska ord, som Ni använder!
Man bör ej kunna
taga miste på n och u, a och o, g och y, etc.
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Läs igenom manuskriptet en gång extra med sär¬
skild uppmärksamhet fäst på kommateringen ! Till¬
satta skiljetecken debiteras som manuskriptändringar.
Se noga efter att beteckning för olika stilsorter
öfoerallt blifoit gj or dy där sådan behöfs! Begagna
helst 1 understrykning för kursiv stil, 2 för fetare
stil, en vågig linje för versaler och en af flere kortare
linjer bestående understrykning för spärrad stil! Spär¬
rad stil eller versaler (och ej kapitäler) böra användas
för personnamn, när man särskildt vill framhålla dem.
Auktorsnamn efter växtnamn böra ej utmärkas med
särskild stilsort.

Utg‘. af Botaniska Notiser.
Fjällväxter
från Jämtland, Herjedalen och Vestfinnniarken, Hieracier
(best. af Dahlst.), Salices m. fl. säljas. Vidare meddelar
ingeniör F. Behm, Nordrö (Jämtland).

Hos Frans Svan ström & 0:o
Stockholm Myntg'atan 1
kan erhållas:
Hvitt blompressningspapperformat 360x445mm. Pris pr ris 10,—
Herbarieomslag
400x484 „
„ „ „ 4,—
HerbariepapperN:o 8, hvit färgton 240x400 „
„
„4,50
,,
*,
j, It, bla
,,
285x465 ,,
.. ,, ,, 7,75
», 13, hvit
,,
285x465 ,,
,,
,, 9,—
Obs. De båda sistnämnda sorterna användas vidRiksmusei Botaniska
afdelning.
Annons pris : 5 öre pr. niillim. i höjd.

Innehåll.
Birger, S., Bidrag till Hälsinglands flora.
S. 81.
Rudberg, a., Exkursioner på området af botanisk litteratur

rörande Västergötland. S. 85.
SvEDELius, N., Om likheten mellan Västindiens samt Indiska
och stilla Oceanens marina vegetation. S. 49.
—, Om postflorationeu bos några tropiska Convolvulaceer.
S. 58.
Sylvén, N., Om refloration eller omblomning.
S. 63.
Smärre notiser. S. 49, 57—58, 61—62, 79—80, 93—95.
Lund, Berlingska Boktryckeriet, ^*/3 1906.
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Algological Notes. 1—4.
By 0. Nordstedt.
t

1.

The starting point of the nomenclature
of Desmids.

Upon careful consideration as to whether the^
nomenclature of the Desmids should begin any later
than the year 1753, it appears that no other works
can be taken into consideration except such, as treat
on all the species known at the time of publication.
The work which has figures of the greater part of
the species ought then to be preferred to other works.
The starting from one of the earlierst works, Systema;
Algarum by Agardh 1824, is not advantageous, thenumber of species being so small; Closterium f. inst.
is not mentioned there.
But before I. propose that 1848 should be the star¬
ting point, I will give an historical view of the ge¬
nera established before that year and of some works
published before the British Desmidieæ of Balfs.
(Complete references are to be seen in my ”Index
Desmidiacearum, 1896.)
The first known Desmids were some big ClosteriUj at that time included in the genus Vibrio.
The
genus Echinella was established 1810 by Acharius
on a plant, which in my opinion belongs to Closte¬
rium {Lunula). That Arthrodia Bafin. 1813 cannot
be a Closterium I have already shown in Hedwigia

1893.
Le clere’s Mullerina 1816 without description
{Miilleria Led. sec. Ehrenb. Inf. Muellerina Kuntze
in Bev. Gen. pi. 3.2 in indice p. 567, non van Tiegh.
1895, nec Muellera L. f. 1781 — Mullera Juss. 1789)
was established on Vibrio Lunula Bory.
The first name of a genus, which was approved
by most people, was Closterium Nitzsch 1817.
Bot. Not. me.
7
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Lunulina proposed by Bory 1822 has been regarded
as a synonym of that genus.
Turpin’s description of Helierella 1823 runs
so: ■’^Corpuscules internes cunéiformes, composes, se
groupant dans I’epaisseur du mucus par leur côté aminci,
et figurant comme des fasceaux divergents. Ce genre
établit un passage aux Bacillariées par les Navicules
et les Syllaires”; which ought to be compared with
the description of Heterocar pella: ”Corpuscules internes,
indifférement simples, composés ou aggrégés.”
That
seems to show that T. regarded ”les fasceaux” as in¬
dividuals.
(Or probably he regarded the undivided
mucus with the plants as a thallus.) Moreover there
exists no Micrasterias so deeply and regularly, but
unsymmetrically divided as Lyngbye’s fig. E 3 on
tab. 69, quoted by Turpin 1825.
If really a Mi¬
crasterias
had been sketched, it was dried and
shrunken so as to be deformed.
The figure, could
therefore give no representive idea of a Micrasterias.
If a genus is allowed to be founded only upon figu¬
res, which, I think, is not right, these figures must
at least show the most salient diagnostic features.
Also a description consisting of a few words of no
value is useless.
Ctr Hedwigia 1893 p. 149.
Heterocarpella Bory 1823—25 is a genus so
heterogeneous, that even 0. Kuntze could say ”ist
ein genus delendum”, although Kützing 1834 and
Brébisson 1835 have vindicated its maintenance.
Desmidium, established by Agardh 1824 on
Diatoma Sivartzii Ag. 1812, of which figures were
published 1815 by A. and 1819 by Lyngbye, has
always been regarded as a proper genus, although se¬
veral strange species have been included in it and
different opinions have been prevalent as to whether
or not some species should be elevated to generic
rank.
Such elevation of some other species has been
universally ajDproved.
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-i:

Ursinella Turpin 1820—28 was so badly de¬

scribed and sketchedj that nobody before Kuntze
could approve it as a genus, although some figures
have been supposed to belong to Cosmarium.
The description of Micrasterias Ag. 1827 was
really so bad and so incomplete, that much doubt
arose as to the intention of the author. Ehrenberg,
and Kützing partly, had in view a very different
genus, Pediastrum of Meyen 1829.
This interpreta¬
tion did not meet with success, after Meneghini
1840 had given a more complete description and
Al. Braun (Alg. unie. 1855 p. 64 et 107) had
shown, that specimens of ’’’’Micr. fiircata'^ in the Herb.
Ag. belonged to Micrasterias rotata Ralfs. Probably
0. Kuntze thought there was not sufficient evidence
with regard to these 2 genera, termed Micrasterias^
and not approving of Agardh’s genus, he deemed
Mier. falcata Corda 1835 as the type of a new ge¬
nus Micrasterias^ identical with Ankistrodesmus Corda
1838, although Corda himself did not quote Micr.
falcata under his new genus, only saying: ”J’en con¬
nais deux espèces — — fusiformis — — convolutus.
(Cfr Hedwigia 1893 p. 147—9.)
Tessarthonia Turp. 1828 without any diag¬
nosis of the genus with the species moniliforme has
been disputed ; some authors have regarded it iden¬
tical with Cosm. moniliforme Ralfs, others have sup¬
posed Turpin’s figures not to belong to the Desmids.
Kuntze 1891 said: genus delendum. Ehrenberg cor¬
rected the name into Tessarathra and Tessararthra.
Staurastrum Meyen 1829 with regard to one
species has been approved, but to a different extent
by different authors.
Euastrum Ehrenb. 1832 and Xanthidium
Ehrenb. 1834 had already at the beginning a va¬
rying extent ; JEu. included Cosmarium and MicrasteriaSj Xanth. contained several Staurastra.
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Oolpopelta Corda

1834

was published with¬
out any description of the genus.
The only species,
viridis^ was afterwards ranked among those Cosmaria^
which have been set down as a proper genus, Bysphinctium. But that the establishment of such a genusas the latter was not Cor da’s intention is clear, be¬
cause his new species deplanata 1839 cannot belong
to Dysphinctium.
Corda did not in 1834 describe his new genus
Oosmarium, but only some species, and giving a ge¬
neric diagnosis in Aim. d. Carlsb. 1839, he included
also the genera Euastrum and Eantliidium.
Pleurosicyos was described by Corda 1834 as
”octangulaire” and fig. 69 (”animalcule vu d’en haut”)
is really octagonal with concave sides.
That Corda
had seen living specimens of Penium {Netrium) Digi¬
tus sensu lat. is evident from his fig.. 68 and already
Ehrenberg identified this figure with his Clost. Di¬
gitus.
But fig. 69 is probably constructed by Corda,
as any such angular Clost. or Pen. does not exist,
as far as we know.
That the processes between the
notches on the chloroplastes have been regarded
by Corda as ”trous pedaux” agrees with the view,
that he and other authors held, that Desmids were
animals. I think that the name Pleurosicyos ought
to be reserved for the plant, which possibly exists
and is quite identical with Cor da’s figures, or at least
a little angular. As Netrium now is separated from
Penium^ the name Pleurosicyos ought to bee trans¬
ported from Penium to Netrium by those, who with
Kuntze like the resurrection of Corda’s generic name.
Corda did not give any description of his new
genus Sphærozosma 1834 but only a very short
explanation of the figures of Sph. elegans.
Ehren¬
berg united it with Odontella^ but Corda preserved
his genus in 1840, adding a new species.
Corda
did not then take up in his genus Odontella filiformis
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Ehrenb., which species was afterwards placed by
E-alfs under Sphœrozosma^ but C. kept it in sect. I
Diplartrum of Odontella.
Diplarthrum is then as a
section-name (with description) older than the genusnames Isthmosira Kütz. 1845 and Onyclionema Wallich 1860, in which Odontella filiformis has been
placed.

Binatella Bréb. 1835 was regarded by Ehren¬
berg 1838 as a genus all too heterogeneous (1
spec. -- Xanth.; 2 = crystals)^ and Brébisson him¬
self in 1842 admitted that most of the species be¬
longed to Staur, and others to Cosm.
Pentasterias Ehrenb. 1836 is only a pentago¬
nal Staur.
Oalodesmium "Wimmer 1836 was so vaguely
described, that nobody endeavoured a guess before
Kirchner’s supposition in 1878 of its being Micrasterias. In Ind. Desm. I considered it included Micr.^
Eu. and Cosm.
Aptogonum was established by Ehrenberg in
Inf. 1838, p. 381 as ”Nov. Gen.?” upon Desmidium
aptogonum Bréb., and 1. c. p. 382 E. says: ”Die
Gattung Aptogonum würde sich bei Odontella anreihen
als ein Desmidium mit Zapfen an den Enden ohne
Mittelcanal.” — As Agardh 1832 had given the
name Odontella to a genus of Diatoms, which name
is yet in use and valid, Balfs 1848 did not approve
of Ehrenberg putting several Desmids in that genus,
but placed Odontella Desmidium as a variety of Apto¬
gonum Desmidium.
For establishement of his genus Arthrodesmùs
Ehrenberg had 1838 put together 2 species, often
placed there, often in Xanth.^ 2 species, belonging
to Scenedesmus^ and one very obscure species, which
nobody thereafter has seen.
That the author himself
had another idea of his genus than we have usually
nowadays, is to be seen by his remark in Inf. p.
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153: ”Zur Gattung Ar ihr odesmus könnte Grevilles
Desmidium cylindricum gehören.”
Cylindrocystis Menegh. 1838 was regarded by
Ralfs as a section of Fenium^ but its generic rank
is now evident.
Cfr Penium!
The species of Cor da’s genera Mesotrema and
Strephocystis 1839 are now placed in Cosmarium,
Strephocystis pro max. p. = Cosm. sect. Eucosmarium
De Bary.
Eutomia Harvey, 1841, embraces one species
of Micrasterias and one of Euastrum.
The description of Gymnozyga
moniliformis
Ehrenb. 1841 was so short, that Kützing 1845 in
a note to Bambusina Brehissonii certainly suspected
both to be identical, but he had not seen copulation
on his specimens.
Trevisan in 1848 enumerates
both Gymnozyga and a new genus Gymnodesmus (—
Bambusina).
The copulation does not prevent Gym¬
nozyga moniliformis from being a Des mid, but it can
belong also to the genus Hyalotheca.
There exist se¬
veral species of Hyalotheca, agreeing in size and in
shape very much with Bambusina Brebissonii, e. g.
H. elegans and H. neglecta, which latter species occurs
in Europe.
Therefore I cannot see the necessity of
the resurrection of the genus Gymnozyga for Bam¬
busina.
Ehrenberg brought together in 1841 into his
new genus Hyalotheca both Desmidium cylindricum
Grev. and D. mucosum Bréb., 1835, and Actinocyclus variabilis Corda, not giving any description.
The first diagnosis was published by Kützing in
1845 in Phyc. germ. Desm. cylindricum Grev. be¬
longs not really to Hyalotheca sensu auct. recent., but
to Desm. {ov Didymopriuni) and Desm. mucosum. Brèh.
1835 was by Brébisson himself 1856 identified
with Hyalotheca dissiliens.
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Polysolenia Ehrenb. 1841 is a Closterium with
parasitic fungi.

Zygoxanthium Ehrenb. 1841 is identical with
Xanthidimn armatum.

Didymoprium

Kütz. 1843 is retained as a
proper genus or as a section of Desmidium^ but Did.
Borreri^ added by Ralfs, does not belong here.
Palmogloea Kütz. 1843 was established upon
one species, protuberans^ which ’’geht in ein Seytonerna
über.” Even after the publishing, 1847, of a figure
of it it has remained so doubtful, that nobody could
afterwards elucidate its real nature.
The adding of
3 species 1845 did not mend the genus; 1 belongs to
Limnodictyon^ 1 is a Mesotaeviium and Archer 1864 (in
Dubl. Kat. Hist. Soc. Pr. 1864 p. 16) was inclined
to the eventual uniting of the third species with the
genus Spirotcenia.
As Kützing himself in Spec. Alg.
1849 brought Entospira closteridia into Palmogloeaj
somebody perhaps could think of taking up Pahnogloea for Mesotœnium or rather for Entospira or Spiro¬
tcenia.
Kützing added in Tab. phyc. and Spec. alg.
several species, which really belong to Cylindrocystis.^
Gloeothece^ Pleurococcus and probably other genera.
Brebisson (in Diet. univ. d’hist. nat. t. 4, 1844,
p. 711) made mention of Spirotænia as a name
for a genus of Desmids, but it was not until 1849,
in tom. 11 that his description of it was published;
and consequently the first description appeared in
Ralfs Brit. Desm. 1848. In 1843 and 1839 Bre¬
bisson was, already acquainted with 2 other algæ,
which nowadays are regarded as Spirotcenice. To the
first, ^Cylindrocystis endospira Bréb. mscr.”, Kützing
gave the name Palmogloea efidospira (Tab. phjm. 1,
1847, p. 19 t. 24 f. 6), to the second^ that of Ento¬
spira closteridia Bréb. in litt. (1. c. p. 24 t. 36 f 2),
Brebisson considered that neither'^of them belonged
to Spirotcenia.^ nor to the Desmids at all, especially
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as he did not include any of them in his List. Desm.
Norm. 1856, although these algæ were first gathered
in Normandy and yet he there described an allied small
species, Spir, minuta Thur, in litt.
The first description of Docidium Bréb. in Diet,
univ. hist. nat. vol. 5, 1844, runs thus ”-pour¬
vus d’un endochrome non lamelleux ni rayonnant,
mais forme de bandelettes anastomosés tapissant in¬
térieurement la carapace d’une sort de réseauremplis d’un endochrome en lanières anastomosées
— — — par la disposition anastomosée de l’endochrome qui n’est point en lamelles rayonnantes.
Le
Docidium Ehrenbergii Bréb., et D. haculum Bréb.
sont figurés par M. Ehrenberg, dans son grand ou¬
vrage sur ' les Infusoires, pl. 6 f. 2 sous le nom de
Closterium traheeuW.
His third, not named species
was, I suppose, D. truncatum.
Nä geli in 1849 elevated Closterium Trabecula
Ehrenb. to generic rank under the name of Pleurotsenium for the same reason as Brébisson: ”— in
jeder Hälfte mehrere grüne Längsbänder, welche an
der Wandung liegen, in jeder Bande eine Reihe von
Chlorophyllbläschen” (Gatt. einz. Alg. p. 104). When
Nägeli in June 1848 dated the preface of his work,
he surely had not seen Ralfs’ Brit. Desm., and pro¬
bably not Diet. hist. nat. 5. Thus both authors foun¬
ded their genera on the same data, the structure of
the chloroplasts.
However, these two genera have
in later time been accepted upon other characters,
given by Lund ell 1871 in Desm. Suec. According
to him Fleurotcenium has parietal chloroplasts with an
apical vacuole, but without basal plications, and Doci¬
dium has one axile chloroplast without any apical
vacuole, but with basal plications. Lunde 11 quotes
under his Doc. Baculum Ralfs Brit. Desm., but he
quotes Bréb. Alg. Fal. only with a ?, because the
entire absence of plications at the base of the semi-

105
cells on specimens, communicated by Bréb., mani¬
fested it as a Pleiirotcenium Næg.
The only original figure of Docidium Baculum^
showing the structure of the chloroplast, is the one
in Ralfs Brir,. Desm. (and perhaps Rabenhorst’s
figg.).
The figures 12—16 in Delponte Desm.
subalp. t. 20 belong to Bleurotœnium, as also his
description p. 226 shows: ”Endochroma formato da
pill lamine di clorophilla parietali diretta, con globetti
di fecola sparsi, ma senza traccia dei globoli grossi,
disposti in serie, accennati dal Ralfs. Spazi vesicolari
alle due estremita distinti, privi dei pun ti sugli orli
della sutur a, figurati dal Ralfs”; any basal plications
are not to be seen on the figures. — According to
West, 1895, Lütkemüller’s figg. in Chlorophyllkörp. ein. Desm., 1893, t. 2 f. 9 —15 belong to
Benium minutum^ in which the chloroplastes are ”vari¬
able” (cfr West Brit. Desm. 1).
Therefore it seems to me most advisable to follow
the practice of keeping Docidium in Ralfs Brit.
Desm. collective, and, when it is divided, then to take
it in the sense of Lunde 11, leaving all the other
species to Pleurotcenium.
The genus Penium was first mentioned by Brebisson in 1844 (Diet. univ. hist. nat. 4), who con¬
stituted it for Cylindrocystis Brébissonii, established
by Meneghini 1838 on ^Palmella cylindrospora Bréb.
ined.” (already described in 1835 in Alg. Pal.), and
gave it the name Penium palangula^ after having
demonstrated copulation on it.
This desmid is very
presumably not identical with Cosmarium palangula
Bréb. 1848 (as I had supposed in Ind. Desm.) or
Brébisson had confounded them. Even Kuntze 1898
regarded Penium Bréb. 1844 as another genus than
Penium Kütz. ”Bréb.” 1849.
Ralfs said in Brit. Desm. that Brébisson then
considered Cylindroeystis Menegh. as a proper genus.
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although Ralfs himself placed this genus (as a sec¬
tion) in Fenium^ ”because the conjugated state, occuring
so rarely, would seldom enable the student to distin¬
guish between Penium and Cylindro cystisk
After the
separation of Cylindrocystis Menegh. and Netrium
(Næg.) Lütkem., the genus Penium has its characters
as they were laid down by Lütkemüller (in Cohn’s
Beitr. z. Biol. d. Pfl. 8, 1904 and in Verb. zooL
bot. Ges. Wien 55, 1905).
Ralfs separated 1844 the genus Tetmemorus
from Olosterium.
Concerning Bambusina Kütz.
1845 consult
Giymnozyga Ehrenb. 1841!
Glæoprium Berkel. 184:b = HyalotJieca Ehrenb.
1841.
Goniocystis Hass. 1845 is identical with
Staurastrum Meyen sens. lat.
Holocystis Hass. 1845 was united with Mier asterias by Ralfs 1848 and has since then been regar¬
ded as a proper genus onl}^ by very few authors
(Wallich, Bennett), but as a subgenus by Tur¬
ner 1893.
Isthmosira Kütz. 1845 contains two species^
which he did not place under their old genera. One
of them, vertebrata^ ought to have been regarded by
him as a Sphcerozosma^ but he seems not to have
approved of this genus of. Cor da perhaps because a
diagnose was missing.
For the second, filiformis^ he
ought to have used Corda’s name Diplarthrum (sec¬
tion under Sphcerozosma).
Cfr. above under Splicerozosma !
. Phycastrum Kütz. lS4:b--= Staurastrwn Meyen
sens. lat.
Pithiscus Kütz. 1845 is a curious alga accor¬
ding to the description , (”— einer länglichen, in der
Mitte halbirten, prismatischen Doppel-Zelle, wovon die
innere symmetrische Palten oder Einbiegungen zeigt.”),
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but these words allude probably to a Fleurotæniox>sis,
Italfs quoted Fit. angulosus under Cosm. cucumis^
but its size (long.: 90—125
lat.: 45 jut) argues
rather in favour of Cosm. {Fleurotœniopsis) Deharyi.
Stauroceras Kütz. 1845 has been regarded by
most authors as a subgenus or section of Closterium.
Trichodictyon Kütz. 1845 is according to
Archer 1864 identical with Cylindrocystis crassa.
Entospira Kütz. 1847. Cfr. Falmogloea Kütz.
1843, above!
”Die Infusionsfchierchen” by Ehrenberg 1838 is
the first great work, in which all the known species
of Desmids are treated and most of them described
and figured, although the number of admitted species
does not reach more than 43.
Ehrenberg publishes
here mostly his own observations, but he gives an
account of other known species, though he perhaps
too often tries to identify them with his own. Several
of his genera are not naturally limited, Desmidium
contains 5 Staurastra^ Xanthidium 2 Staur.; Fentasterias is a Staur.; Arthrodesmus comprises all the Seenedesmi.
Odontidium^ a Diatom genus, contains species
of Desmids and 2 other algæ. In Euastrum are Mi¬
er aster ias auct. rec. and Cosmarium put in, while his
Micrasterias is Fediastrum Meyen. Fen'ium., Netrium
and Fleurotœnium are included in Closterium. Several
of his species are collective comprising 2—5 species
of later authors, as: Xanthidium fascicidatum., Euastrum
Rota., Eu. ansatum, Eu. margaritiferum, Closterium
Lunula, Cl. moniliferum, Cl. Dianæ, Cl. Trabecida
and Cl. Digitus.
In ^^Synopsis Desmidearum hucusque cognitarum”
of J. Meneghini 1840 the number of true Desmids
amounts to 80, especially by new contributions of
Brébisson.
Certainly systematic improvements are
made, so that almost all the Staurastra are put toge-
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ther, and Micrasterias is separated from Euastriim^
but on the contrary Euastriim and some Xanthidia
are connected with Cosmarhim.
Later authors have
eliminated from the family 6 of his 12 genera, al¬
though they also included species of true Desmids.
i

In ”the British Desmidieæ” of Ralfs 1848 all
the British forms are described in detail and excel¬
lently figured, and in an ”Appendix” he added a list
of species not hitherto detected in Britain with shorter
descriptions and figures of a great number of these.
It therefore became a monograph of the family.
From the works of the authors before Ralfs it
can be seen that several papers of their predecessors
had been inaccessible to them, especially as the Des¬
mids have been claimed both by zoologists and bota¬
nists.
Times of war and difficulties of communication
were conducive to such a result. Ralfs also complains
and says he was: ”at a distance from the metropolis
and without access to many works which it would
have been desiderable to consult.
Amongst these I
have more especially to regret that I have not seen
some valuable papers on the Desmids by Ehrenberg,
Corda, and Morren, which have been published in
various foreign periodicals.”
We have found that the
following species of Corda, Ehrenberg, Focke and
Kützing are not quoted or described in Ralfs"
British Desmids:
Corda 1829 in Sturms Deutschl. Flora II. 18
t. 14: Echinella Lima ~ Clost. Leihleinii Kütz.?; t.
16: EcJi, fusiformis = dost, spec.?
Corda in Alim, de Carlsb. 1835: Cosmarium
bipes^ afterwards by Ehrenberg identified with Cos¬
marium Botrytis. — Cosni. stellinum^ by Ehrenberg
quoted under Eti. Bota {Mier. rotata). — Colpopielta
viridis., by Ehren berg with ? 1836 with Eu. Iceve
and 1838 with Eu. integerrimum united; by Brébisson
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1861 as Cosm. Colpopelta and 1868 as Cosm. Cordanum
described according to E-abenhorst 1868, later on
as Dysphinctiuni viride by some authors. Gor da’s fi¬
gure is doubtful. Cfr above at Colpopelta!
Corda in Aim. de Carlsb. 1839: Colpopelta
deplanata, a doubtful Cosmarium {contractum? sec. Tur¬
ner). — Strephocystis didymella is a form of Cosm.
Botrytis. — The figure of Cosmarium hicuspidatum is
too incomplete for full identification, although it is to
be seen that it belongs to the same group as Cosm,
i^Eu.) elegans Bréb. in Menegh. Syn. D. 1840 and
Eu. hidentatum Näg. 1849. —r Cosm. fenestratum is
a form of Eu. ansatum F o eke. — Cosm. cornutum^
alatum and quadrangulare are forms of Eu. verrucosum
Ehrenb. •—• Arthrodesmus senilis and A. asper are
very probably forms of A. convergens Ehrenb. —
Arthr. serratus and quadragularis are perhaps Scenedesmus HysBix Lagerh. and S. denticulatus Lagerh.
Corda in Aim. d. Carlsb. 1840: Cosmarium
dentiferum., which species was reestablished by me 1868.
Ehrenberg in Berliner Bericht. 1840 has: Desmidium divergens, not identified by later authors. —
Desm. tridens, badly described, which appears in Kiitz.
1849 to include Staur, paradoxum and controversum. —
Euastrum octolohum seems to be an Eu., but no later
author has tried to identify it. — Eu.? pygmeeum was
by Kütz. 1845 united with Cosm. hioculatum Menegh.
(non Bréb.), but according to Jacobsen 1876 the
original specimens belong to Cosm. granatum. —
Zygoxomtliium Echinus is JLanthidium armatum.
Before the publishing of Brit. Desm. 1848, Ralfs
had not seen 2 works, printed in 1847 :
1.
Focke’s Phycol. Studien 1, 1847: Euastrum
minutum., not identified by later authors. — Eu. bifidum
is Eu. (Mier.) pinnatifidum Kütz 1845. — Eu. scutum
is a form of Cosm. truncatum Corda 1834, regarded
by Richter 1893 as a var. Scutum of Micr. truncata.
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— Closterium Libellula was identified by me 1888
with Feniiim closterioides.
When this species is kept
in Closterium^ as Lütkemüller does, the species name
Libellula ought to be kept also. — dost Lina is
perhaps identical with CL directîcm Arch. 1862, as
some authors believe, but it seems to me not quite
sure. — CL Ensis is now looked upon as CL didymotocum Ralfs 1848 (in my opinion not Corda in
Aim. Oarlsb. 1835).
2.
Kützing’s Tab. Phycol. 1, 1847: Entospiror
closteridia Bréb. in litt, was regarded by Archer
1864 as a Spirotcenia. Lütkemüller says in Osterr.
bot. Zeit. 1903: ”Kützings Definition ist unzureichend,
in seiner Figur erscheinen die Zellen weniger schlank
und mit schmälerem Chlorophyllband als in Brébissons AquarelP.
Now we will consider, whether any species in
”Brit. Desm,” should have other and earlier names,
or wether any earlier name ought to be remembered
at the dividing of a species, which in Ralfs’ book
contain really~more than one species.
In some cases
we will demonstrate, that a name taken up from an
older author is very doubtful or incorrect and that
then Ralfs ought to be quoted as author.
jDidymoprium Grevillei. Ralfs had in 1845 kept
Gre ville’s species-name cylindricum from 1827, but
in 1848 he accepted the first given combination of
species-name with the genus Didymoprium: I). Grevillei
Kütz. 1843.
Later authors have commonly used
Desniidium or Didym. cylindricum.
Spliceroøosma. The printing of Alman, de Carlsbad
1835 was finished in Dec. 1834 (separata sent round
at least in the beginning of 1835). The introduction of
Brebisson’s Alg. Fal. was dated ”15 avril 1835”.
On account of that, JDesmidium vertebratum is a youn¬
ger name than Spheerozosma elegans.^ but as this
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latter name was published without description (only
fig.) Splicer, vertebratum has been the only name used.
Micrasterias. Euastrum Bota Ehrenberg included
far too many species, for which reason Ralfs did
not adopt it, but Mier. denticulata Bréb. as well as
M. rotata Grev. are in ”Brit. Desm.” not made clear,
but they became so first by Archer’s investigations.
It seems evident that Ehrenberg 1843 with
his figure of Euastrum Sol in Verbr. t. 10 f. I. 16
had in view the same species as Micr. radiosa in
Ralfs Brit. Desin., but his idea of his species was
quite different, as he 1. c. p. 334 says that Bailey’s
fig. 22 in Amer. Bacill. 1841 t. 3 belongs to Eu.
Sol^ although this figure cannot at all be united
with Micr. radiosa Ralfs, but can perhaps be com¬
prised in Ehrenberg’s bad description.
Therefore
necessity for the resurrection of Eu. Sol does not
exist, in my opinion. — In Flora 1827 Agardh
says on Micrasterias : ”Zu dieser Gattung gehört wohl
auch die Echinella radiosa Lyngb?
Then, he is not
quite sure about it and alludes certainly not to Lyng¬
by e’s fig. E 2, but only to fig. Es, which fig. already
in 1825 had been separated and became the type of
Helierella Lynghyi.
Cfr HeliereUa 1823 above!
Because the description of Micr. furcata Ag. in
Flora 1827 is inapplicable as a species-diagnosis
(”radiis pluries furcatis obtusis”) and the original spe¬
cimen belongs to Micr. rotata Ralfs, and as Kützing’s name "''furcata'''' in Linnæa, 1833 belongs to
Pediastrum radiaUini^ so Micr. furcata Ag. has no
priority above M. radiata Hass. 1845.
Hassall’s
figure, a copy of Ralfs’ fig. 1844 (”bad” Ralfs 1848),
is certainly bad, but both this fig. and the descrip¬
tion show sufficiently enough, the difference from the
allied Micr. Crux-melitcnsis.
Every one, who did not
approve of Hassall’s name — and the}^ are probably
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many — ought to quote E-alfs in Br. Desm. as au¬
thor of Micr. furcata.
Euastrum.
About my reason for accepting the
name oblongum Grev. 1833 instead of Eu. Pecten Ehrenb. 1831 cfr Hedwigia 1893 p. 150!
Cosm. (Eu.) crassum Bréb. in litt, was described
by Meneghini in Syn. Desm. 1840 all too shortly
for identification of the variety.
It was described
by Balfs in Ann. Nat. Hist. 1844 p. 190 t. 7 f. 1,
as Eu. Pelta (Corda), which figure seems nearest to
var. appendiculatum Bréb. 1856.
The same var. is
taken as a by Kütz. im Phyc. germ. 1845 and Spec.
Alg. 1849; the form, which Bréb is son and other
authors regarded as a, seems to be identical with
Kützing’s ”yÖ” in Phyc. germ., ß grande in Spec.
Alg. Ralfs united these both forms in his a.
To regard Turpin as the author of Eu. Didelta
is imposible, because Turpin’s figures have no likeness
to it.
Of Ralfs’ figures 1844 fig. a et b were good,
but the others belong to Eu. ansatum.
F o eke
1847 did not confound Eu. Didelta and Eu. ansatum.^
but gave pretty good figures of them; Ralfs 1848
published good descriptions and figures.
Cfr Hed¬
wigia 1893 p. 150 and Ind. Desm. p. 46.
Eu. circulare in Brit. Desm. is collective. Archer
separated in 1861 Ralfs’ var. ß and ö as Eu. sinu¬
osum ”Lenorm.’’ (”mser.” apud Ralfs) and var. y (v.
Palf sii Bréb. 1856, non Eu. Palf sii Kütz. 1845,
nec Rab. 1868) as Eu. Jenneri.
Lundell 1871
pointed out that Hassall’s Eu. circidare really be¬
longed to Eu. ansatum Ralfs.
Ralfs ought to be quoted as author of Eu.
hinale., because Turpin’s Heterocarpella binalis is quite
indeterminable. — In Ann. Nat. Hist. 14, 1844, p.
193 (t. 7 f. 7 b.) Ralfs described ß truncatum with
nearly the same words as var. ß (”which may prove
a distinct species”) in Brit. Desm. p. 90; but about the
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latter var. he added some words (’?the frond is rough,
with a few scattered and very minute granules’"), by
which the description fits to fig. ' 8 f. in Brit. Desm.
t. 4, but not to the fig. of ß truncatum, Ralfs’ not
taking up his name ^truncatum’^ seems to prove, that
he regarded figure and description of it incomplete
or incorrect; and therefore this name ought not to
be used.
Ralfs’ ß in Brit. Desm. is called var. den¬
ticulatum by Kirch n.
Cosmarium qtmdratum was established by Ralfs
in Ann. Mag. Nat. Hist. 14 p. 395 t. 11 f. 9 a.
dextra, a. sinistra and b (side view).
These figures
were copied in Hassall’s Brit. Freshw. Alg. t. 86 f.
11 and 12; fig. 12 is called •’Var.” in the explana¬
tion of the plates, but in the text p. 367 no such
var. is described.
(Fig. 12 b., which is a copy of
Cosm. Cucurhita Ralfs 1. c., is sketched here by a
mistake). In Brit. Desm. Ralfs did not add or change
anything of importance in the description, but ”slightly
protuberant” in stead of ”a single protuberance”. Fig.
9 a. sinistra and 9 b. are reproduced on tab. 15 as
fig. 1 c. (”var.” in explanation of the plate) and 1 b.
If the fig. 9 a. dextra in Ann. Mag. corresponds to
fig.
I a. in Br.
Desm., it is a good deal al¬
tered in conformity to the better description, which
is not impossible, the figg. in Ann. Mag. not being
very well executed (e. g., the original drawings were
diminished on the plates).
Lund ell, who had not
seen Ann. Mag. N. H. 14, refers fig. 1 c. to his
Cosm. sinuosum and Hassall’s fig. 12 (with?) to his
Cosm. binerve; but as Hass all’s fig. 12 is identical
with Ralfs’ 9 a., there is left, in following Lundell,
for the original Cosm. quadratum Ralfs 1844 only
fig. 9 b., which represents the cell in side view; but
this fig. 9 b. belongs certainly to the same species
as fig. 6 a.
Consequently there is no figure left for
C. quadratum- sensu strict.and therefore, it is as well
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to regard Cosm. quadratum in Brit. Desm. as collec¬
tive, including, as well C. quadratum sensu Lundeil
as Cosm. sinuosum.^ even if the first description alludes
to other species, at least for the greater part.
Corda’s Cosm. Cucumis is nearly indeterminable,
and therefore Ralfs ought to be regarded as author.
Cosm. tetraophthalmum of Kützing and Meneghini refers to other species, or at least includes
many heterogeneous species, lor which reason Bréb.
apud Ralfs is to be cited as author.
Before Ralfs in Br. Desm. all the authors had
described Cosm. Botrytis very badly, often as a col¬
lective species.
X.antliidium fasciculatum sensu lat. could be divi¬
ded in forms as well according to the form of the
cell as to the number of spines.
Ralfs quotes the
figures in Ehrenberg’s Inf. right, but he brings the
name '^polygonunC not to his a, as he ought to have
done, but to ß. When Ralfs’ forms are to be sepa¬
rated as varieties or species, the quoted synonym
”var. antilopccum Bréb. in litt. c. icon.” ought to be
accepted, Brébisson’s description in List. Desm. being
good.
On the contrary Cosm. antilopmmi Bréb. in
Menegh. Syn. Desm. seems according to description
and quotation identical with X. cristatum v. uncina¬
tum Bréb.
Turner 1893 has regarded Xanth. cristatum v.
uncinatum as a proper species with the name X. hisenarium Ehrenb.
This species was described by
Ehrenberg in Mikr. Leb. Süd. u. N. Amer. p. 426
thus: ”corpusculis globosis, subangulosis, binis, acu¬
leatis, aculeis fasciculatis, fasciculis in quovis globulo
senis.
An varietas X. fasciculati?
Icon Baileyi?
1841 T. III f. 13.”
Hence, Ehrenberg himself
calls in question the identity of his species with
Bailey’s figure and his word ”globosis” give both
him and us every right to do so.
For that reason
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I think that ’^hisenarmm Ehrenb.” ought not to re¬
place ^uncinatimi^.
Ralfs quotation of ^hisenarium’^
at X. Brehissonii shows his view to be the same.
The description of Xanth. hirsutum Ehrenb. is
too short and the figure in Inf. t. 12 f. 22 is bad
and in oblique view, so as not to show the real shape
of the semicell.
The spines are too few and to large
for identification with any forms of Staurastrmn hir¬
sutum in Ralfs Br. Desm.; perhaps it may belong
to Staur, teliferum.
There have been different views as to the range
of Staurastrum hexaceros and tricorne.
Wittrock
1872 takes up {Desm.) hexaceros Ehrenb. 1834 as
the earlier name and most authors have followed him.
As Staur, tricorne Ralfs 1848 included two forms,
with processes terminated by spines or without, the
name ^tricorne^ could be kept for
Closterium Lihellula Focke 1847 is an earlier
name than Benium closterioides Ralfs 1848 and as
Lütkemüller has shown that it belongs really to
Closterium., and as the name Closterium closterioides
is not acceptable and must be avoided, Focke’s name
ought to be kept, even when we start from 1848.
Reinsch 1867 calls it Clost. (^Netrium) Benium, but
it is no Netrium.
As pointed out above under Docidium, Brébisson
did not give any description of Dodd. Ehrenhergii,
he only said it to form a part of Clost. Trabecula Eh¬
renb. Inf. t. 6 fig. II, but he did not mention, which
of the special figures 1—8 belong really to Doc.
Ehrenhergii.
And Ralfs 1848 did not at all remem¬
ber Brébisson. He quotes Clost. Trdhecida Ehrenb.,
but as Ehrenberg’s species is very much collective.
Nä gel i 1849 must be regarded as the author of
Bleurotcenium Trabecula.
Closterium Lunula seems already from the begin¬
ning to include several large species and probably
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no other author before Ralfs has taken it in so
restricted a sense as he.
That Cor da’s figg. 64 and 65 in Aim. d. Carlsb.
1835 t. 5, which Ralfs probably had not seen,
do not belong to the same species as CL didymotomm
Ralfs in Br. Desm., is evident; but Corda’s figg.
come very near to Delponte’s Cl. Hirudo.
It seems
very dubious, if Cl. directum Bréb. 1835, quoted by
Ralfs as a synonym, be identical with Ralfs Cl.
didymotocum. Cl. Ensis Focke 1847 is not taken up
as species name, although identified with Cl. didymo¬
tocum Ralfs by several authors.
Therefore it is
best, to keep the name dost, didymotocum^ but with
Ralfs as author.
Echinella acuta Lyngbye 1819 is according to
Heiberg’s examination —
lacustris and Synedra fascicularis.
The first author, who had in view
a true Closterium with this name, is Corda in Sturms
Deutschl. Flora II. 18 n:o 15 fig. A. et B. A re¬
viewer in Literaturber. z. Linnæa 1832 said about
these figures: ”Grut, aber grün?” Yes, they are green,
as they should be.
From the preceding it will be seen, that during
a long time a great uncertainty prevailed as to the
definition of species, genera and families, and that
there could be reasons for the replacing of a few
species in Ralfs’ Brit. Desm. by earlier names, and
many more species, if our claims upon identity are
very small.
Also for the resurrection of some older
genera more or less valid reasons could be found out.
In my opinion it is best for the stability of no¬
menclature to start from Ralfs’ British Desmidieæ
1848 with no emendations or with as few as pos¬
sible.
As shown above, I consider no substitution of
Ralfs’ generic names by any older ones advisable.
But of course some of Ralfs’ genera must be excluded
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from the family {Anhistrodesnms^ Fediastrum and '’Scenedesmus)^ others can be united or divided.
E. gr.,
Cylindrocystis Menegh., only a section in Br. Desm.,
is now generally recognised as a proper genus.
As
Micrasterias radiata Hass, and Closterium Ensis Focke
have been neglected by nearly .all authors, they
may rest so.
But as Fenium closterioides Ralfs is a
Closterium^ according to Lütke millier, its older name
dost. Libelhda Focke has a claim of priority; its
first name under dost, after 1848 is dost. {Netrium)
Fenium Reinsch 1867.
Didymoprium Grevillii Kütz.
is more recent than Desmidium cylindricum Grev.
(J)idym. cyl. Ralfs 1845), which is more commonly
used, especially in later times, and ought to be re¬
tained.
I propose the following rules for the nomencla¬
ture of the Desmidiaceæ.
1.
The nomenclature begins with The British
Desmidieæ by Ralfs 1848.
2.
The authors of names, given earlier, but
accepted by Ralfs in Brit. Desm., must always be
quoted as such (e. g. — Ehrenb. sec. Ralfs in Brit.
Desm.), except if the identification of the name in
Ralfs’ Brit. Desm. and in the works of the older
authors be very doubtful.
3. Exceptions. The following earlier specific names
have priority and must be retained: Closterium Lihellula Focke (if removed from Fenium) and Desmidium
cylindricum Grev. {Didymoprium cyl. Ralfs 1845).
The rule 3. is naturally not quite necessary.

For several other sections of algae there are
also standard works, from which their nomenclature
can begin.
I will here mention 3 such works, al¬
though the selection of names in the two last-men-
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tioned ones has been quite too much dependent on
whether their authors saw original specimens or not.
Hirn, K. E., Monographie und Iconographie der
Oedogoniaceen. 64 Tab. in 4:o. Helsingfors 1900. In
the tables nearly all the known species are represented.
Bornet, Ed. et Flahault, Ch., Revision des
Nostocacées hétérocystées contenues dans les principaux
herbiers de France. Paris 1836—88.
Gomont, M., Monographie des Oscillariées (Nostacacées homocystées). Paris 1893.

2.

Aphanochæte or Herposteiron?

In his paper in Pringsheims Jahrb. wiss. Bot.
Vol. 25 Klebahn quotes a part of the original de¬
scription of Aphanochaete^ thus: ”Trichomata pa r a Ile¬
liter in stratum membranaceum coalita, sæpe ver¬
ticalibus e cellulis globosis compositis et dense
aggregatis obsessa”, and he asks: ”Welcher Unbe¬
fangene kann danach auf Äphanochcete repens A. Br.
rathen?”
Ha Z en
vindicates the resurrection of Herpwsteiron^ thus: ”The researches of Huber and Klebahn
leave no room for doubt that the two types, Herposteiron confervicola Nag. and Aphanoclicete repens A.
Braun are the same plant. These two investigators,
however, reject the earlier name proposed by Nageli,
on the ground that his description is incomplete and
even inaccurate in certain respects. The identification
of his plant with that later described by Braun as
Apihanochœte repens rests upon authentic drawings b}^
Nageli, but as these were not published with the
description, the evidence furnished by them on a
matter of priority is not admitted by Klebahn and
q As Mr Hazeii in his paper in Memoir. Torrey Bot. Club
Vol. 11 n:o 2 follows the neo-american rule for the type of nomen¬
clature, it is no wonder, that his nomenclature differs from that
commonly used.
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Huber.
From an American point of view, these ori¬
ginal drawings, even though unpublished, furnish as
valid evidence in regard to the character of Nägeli’s
species as would be furnished by specimens from his
herbarium.”
From what Hazen says, we conclude that in
his opinion before Hubert’s examination of Nageli’s
specimens and drawings one could have right of re¬
jecting Nageli’s genus, but not since.
The exami¬
nation of a type specimen (or of original sketches)
can verify the historical factum, that this specimen
(or -these drawings) belongs to a certain species or
genus, but the giving legal claim to such an exami¬
nation (with or without issuing), as if it had been
made before the publication of the original description,
can only throw us into confusion.
How many unnecessar^'' synonyms have not been established owing to
the supposition that Linné had kept the types of
his species in his herbarium.
Hazen has only shortly quoted Hubert’s exa¬
mination of ISTageli’s original specimens.
Nageli
had distinguished 3 species; according to a mscr.note he had also given another name to one of them:
Gongrosira Sclerococcus Kütz. v. confervicola.
And
Huber sa,ys 1. c. p. 286 that he had seen a drawing
of Hageli representing ”un thalle en forme de cous¬
sinet”, and continues thus: ”Si la formation d’un thalle
aussi régulier par juxtaposition de filaments simples
m’a paru déjà invraisemblable, mes doutes ont encore
été confirmés par l’examen des échantillons authenti¬
ques. Les thalles en coussinet étaient très rares dans
les échantillons que j’ai examinés, et ils me semblai¬
ent plutôt appartenir au cycle d’évolution d’un En~doderma qui parait se trouver à côté du vrai Herposteiron.
Ces coussinets seraient donc à mettre en
parallèle avec celui que M. Hansgirg a figuré dans
sa description de VEntocladia gracilis Hansg.”
Hence
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it follows that Nageli probably had united hetero¬
geneous species in his genus, and that consequently
the diagnosis in Kützing’s Spec. Alg. had become
so wrong, that later botanists could not with any
certainty identify Herx:)Osteiron with Aphanochcete.
On the value of original specimens cfr La Nuova
Notarisia 1891 p. 449—454!
Cfr also the figures
of Gongrosira Sclerococcus in Kützing's Phycol. ge¬
neral. t. 17.

3.

Tribonema or Conferva?

Both Thuret and Derbes et Solier participated
in the same prize competition of the Acad, de Scienc.
and Thuret published an abstract of his paper in Ann.
d. scienc. nat. 1850—51.
The diagnose of his new
genus Microspora runs so 1. c. p. 12: ”Je crois devoir
former ce genre pour quelques Conferves d’eau douce,
à filaments simples, dans les l’émission des zoospores
s’effectue au moyen d’une dislocation particulière du
tube. Les cellules semblent pour ainsi dire se déboiter,
et le tube se sépare en autant de fragments qu’il
y avait d’articles”.
About the species he says: ”Le
type de ce genre est le Conferva floccosa^ A g. {Micro¬
spora floccosa^ Nob.), Algue remarquable par la dispo¬
sition carrée qu’affecte l’endochrome”. — — — ”une
troisième espèce, dans laquelle la chromule est dispo¬
sée en petites masses sphériques, ce que donne aux
filaments l’apparence de chapelets.
Le Conferva homhycina^ Ag. doit vraisemblalement rentrer dans ce
genre”. — — Consequently the form of the Chroma¬
tophor es was not a generic character for Thuret.
Notwithstanding this, Hazen insists upon the
contrary 1. c. p. 168: ”Thuret separated this genus
from Conferva on account of the squared appearance
of the chromatophore” — —.
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The memoire of Derbès et S o li er (in suppL
compt. r. d. séanc. d. l’acad. d. sc.) was published
1856, as it seems, quite unaltered, without any refe¬
rence to Thuret’s paper.
They had also established
a new genus Trihonema on the same character as
Thuret had done with Microspora.
They say: ”Le
plus saillant de ces caractères est la rupture totale
de l’article, immédiatement avant l’émission des zoo¬
spores”.
They also had given a modified diagnose of the
genus ^"‘Hormiscia Fries?” with the species '^floccosd!''
(Lyngb.).
Honniscia D. et S. was then identical with
Microspora Thur., although the diagnosis was different
(e. g., ”Zoosporae apice filorum seriatim exeuntes”),
but in the description of the species it was modified
thus: ”Quelquefois l’article se brise circulaire ment,
comme nous allons le voir dans le genre suivant”
[Trihonema],
Hazen 1. c. p. 183 points out that in the dia¬
gnose of Trihonema homhycina ”explicit mention was
made of the most essential character, namely the form
of the chromatophores.
But the form of the chromatophores varies in the different species of Microspora
(cfr Hazen 1.’ c. t. 24 f. 1 and 13), and, if the
single chlorophyllplates of Trihonema be chained toge¬
ther (cfr Hazen 1. c.’ t. 25 f. 5), there will not be
a very great difference from some forms at Micro¬
spora (cfr Hazen 1. c. t. 21 f. 1).
A comparison
of . the figures of Hormiscia and Trihonema D. et^S.
and of Microspora Thur et could not give any good
reason for separation of the species in two different
genera.
Therefore later authors had kept them to¬
gether until Lagerheim separated them in two genera
upon other characters. He kept the names Microspora
and Conferva.
Lager heim, probably, did not abandon the name
('onferva^ because he had followed its historical evo-
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latioii and found that many species had been separated
from it and that the rest could establish a proper genus
upon good, partly new, characters.
Many old names
have in this manner been maintained, but with chan¬
ged characters at different times, other names of he¬
terogeneous genera have been abandoned^ because their
characters had not been modified little by little. For
what reason Lagerheim did not approve of reviving
the name Trihonema^ he has not mentioned.
I cordially agree with Hazen’s opinion that
Linné could not ”distinguish the numerous filamen¬
tous forms known to us only by the use of good
microscopes”, and I do not insist upon the preserva¬
tion of the name Conferva owing to its being a genus
in Linné’s Spec. Plant.
Hazen says that there is a moderately strong
argument in favor of employing the name Conferva
for the genus Rliizoclonium if it is to be retained at
all in modern algology” — —, because the first spe¬
cies mentioned in Linné’s Spec. Plant, ed. 1, Conf
rividaris^ probabl}^ belongs to Rhisoclonium. He holds
the american ~ opinion that the first s^^ecies (in the
order) is the type of the genus and must follow the
old genus name at the dividing of the genus.
But
neither Linné nor the old authors had such a rule.
In Linné’s Philosophia botanica § 246 runs thus:
”Si genus receptum, secundum jus naturae (162) et
artis (154), in plura dirimi debet, tum nomen antea
commune manebit vulgatissimae et officinali plantae.”
— How does Hazen apply his rule?
The type of'
Microspora is M. floccosa (Vauch.) Thur., he says
(1. c. p. 168); now it is not.first in the order, but
the fifth in his descriptions. Why is not the ”type”
always the first in the order, if the place has such
a decisive importance?
Hazen says 1. c. p. 182: ”The fact that Linnæus
described onlj" two unbranched species” (of Conferva
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ia Spec. Plant. I). Really in Spec. PL p. 1164 there
are two species ”filamentis simplicibus æqualibus geni¬
culis destitutis, but on p. 1165 also one species ”filis
simplicibus” in sect, ”filis nodosis” and such a one p.
1166 in sect, ”filamentis geniculatis”.

4.

Myxonema or Stigeoclonium?

Hazen 1. c. p. 193 makes mention of ^^the fact
that the genus Myxonema^ as proposed by Fries,
was composed of two diverse elements,” — — and
that ”the first element comprised only the type (that
is the first) species, Conferva lubrica (syn. Draparnaldia Ag.)”, — and that ”the second element consisted
of four unbranched species, Conferva zonata (Web. and
Mohr), C. compacta Roth, C. oscillatorioides Agardh, and
C. dissiliens Dillwyn, of which three are now recog¬
nized as species of UlotJirix^ and the last as a desmid.”
In Syst. Orb. veget., 1825, p. 343 Pries says thus:
Mn infimo hoc genere Confervis tandem confluit hæc
series.
Affinitatem vero cum prioribus majorem vel
optime patet e C. lubrica^ Draparnaldia Agardhio, C.
zonata^ Draparn. Boryo, C. compacta &c. Aliæ species
evidentius ad Oscillarias v. c. C. oscillarioides & Diatomata v. c. C. dissiliens^ ut in hoc ordine quoad
affinitatem sint collocandæ”.
Therefore Pries inten¬
tionally brought together in one genus 2 different
groups of algæ, which combined 2 different ordines
or tribus.
If one of the groups of the genus is
separated from its genus, the other one cannot esta¬
blish the genus Myxonema Fries.
This genus is
from the beginning all too heterogeneous.
Fries
1. c. p. 340 suspects Conf. ornata Ag. to belong
to Myxonema.
Mr Go mont has examined an original
specimen of it in Herb. Agardh and identified it
with Goniothrichnm coeridescens.
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As the majority of the species in Syst. orb. 1825,
according to Hazen, belong to Ulothrix, O. Kuntze
probably would in such a case, have claimed pri¬
ority for Myxomema 1825 as identical with TJlotlirix
183B.
But there was also in Syst. orb. 1825 an
”&c.”, the meaning of which we can see in Fries,
FI. Scan. 1836 p. 329, where probably 6 of the 8
species belong to Tjlothrix.
In Syst. Veg. scand. 1845
Fries had Myxonemata as a section oA Conferva^ but
with the same 2 sections (^ramosce^ Draparnaldiæ ec¬
typus, with 3 species;
simplices Tiresiæ ectypus,
with 4 species; ^ subspecies not included).
Neither at the establishment of TJlotlirix (1833),
nor of ^Styyeocloniuni’'^ (1843 in Phyc. gen. ^)), did
Kützing tell us that they were parts of Myxonema
Fries; hence he did not give any diagnosis of the
remaining part of Myxonema.
As Hazen 1. c. p. 194 says, Rabenhorst had
”at first (1847) adopted the genus Myxonema in prac¬
tically the same composite sense as used by Fries”,
but for the same reason we could lay stress upon the
fact that Raben horst already 1844 (Deut. Krypt.
Fl. I p. IX and 77) accepted the genus Myxonema
Corda (Icon. fung. I, 1837, p. 10 t. 2).
In Sylloge Fung, of Saccardo Vol. X, 1892, p. 714 we
find the description of Cor da’s Myxonema in fam.
Tubercularieæ.
How doubtful the old nomenclature is, we can
find from Hazen’s deliberation upon Conferva stellaris
as the ”type” of Ktit zing’s genus Stigeoclonmm.
Perhaps in the future ”the name Clicetogliora would
have to supersede Myxonema and Stigeoclonium^ while
the species we know as Chcetophora would have to
be restored to llivulariaP.

*) In Linnæa 1843 Kützing; had only given an enumeration
of names without any description.
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Botaniska Sektionen af Naturvetenskap¬
liga Studentsällskapet i Upsala.
Den 14 november 1905.
• 1.

Docenten N. Svedelius föredrog om släktet

C aulerpa.
2.
Fil. kand. T. Lagerberg meddelade iakt¬
tagelser öfver sporernas utkastande hos Sphagnum.
3.
Fil. kand. C. Skottsberg
märkligare växtfynd i Eldslandet.

redogjorde för

4.
Professor Th. M. Fries redogjorde för fynd
af äkta och falska tryfflar i olika trakter af Sverige..
Den 28 nov. 1905.
1.
Docenten P. Sernander föredrog om art¬
bildningen hos lafvarna.
2.
Lektor H. W. Arnell föreläde Martinellia
Massalongii (C. Müll.) Arn. från Helsingland^ förut
känd endast från Italien.
(Jfr Bot. Not. 1905 s. 315.)
Den 6 februari 1906.
1

1.

Biologiska iakttagelser rörande algfloran
vid svenska västkusten.
Af Harald Kylin.

Algvegetationens sammansättning under de olika
årstiderna är i de nordiska hafven, såsom af många
författare påpekats, i hög grad underkastad periodiska
växlingar.
En del arter uppträda endast under en
viss tid på året och eftersökas på andra tider förgäfves, andra arter finnas hela året om, andra åter finBut. Aot. ]i*06.
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nas visserligen året om, men aro endast under en
viss del däraf stadda i utveckling ^).
Vid vår svenska västkust har algvegetationen
sin yppigaste utveckling under sommaren speciellt
under juli och augusti månader.
Härtill bidrager
framför allt den mängd ettåriga arter, som här före¬
komma, och som just under dessa månader hafva nått
sin kraftigaste utveckling för att under hösten dö
bort och under vintern saknas endast med undantag
af ett eller annat ungexemplar.
Dessa ettåriga som¬
mararter sätta sin prägel på såväl den litorala som
den sublitorala alg vegetationen.
I sydligare belägna haf (t. ex. Medelhafvet) är
åtminstone den litorala algvegetationen fattigare under
sommaren än under våren, hufvudsakligen beroende
på en allt fÖr stark insolation under sommaren, i
mindre grad på för hög temperatur (se Oltmanns
1. c. p. 208).
I nordligare belägna haf är däremot
algfloran rikast utbildad under sommaren och visar
häri sålunda samma förhållanden som vid svenska
västkusten.
I sin beäTrbetning af Kristianiafjordens algfLora
säger Gran (1. c. p. 15): ”De enaarige alger har i
almindelighed en kortere eller længre hvileperiode,
som for de litorale arters vedkommende oftest ligger
i den varmeste sommertid (juli—august, FhyUitis^
M Viktigare litteratur:
Børgesen, F., The Algæ-vegetatioii of the Færoese coasts .(Bo¬
tany of the Færoes, Part III. Copenhagen 1905)
G-r an, H. H., Kristianiafjordens algeflora. I. Khodophyceæ og
Phæophyceæ.
(Videnskabsselskabets Skrifter. I. Mathem.naturvid. Klasse. 1896. Kristiania 1897)
Kjellman, F. K., Norra Ishafvets algflora. (Vega-Expeditionens
vetenskapliga iakttagelser. Bd. III. Stockholm 1883)
— Växtlifvet under vintern i haf vet vid Sveriges vestra kust
(Botaniska Notiser 1886, p. 111.)
Oltmanns, Fr., Morphologie und Biologie der Algen, Bd. II.
Jena 1905.
Kos en vinge, L. Kolder up. Om Algevegetationen ved Grønlands
Kyster.
(Meddelelser om Grønland, 20. Kjøbenhavn 1899.)
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Dumontia), sjeldnere om vinteren (Nemalion). De enaarige sublitorale alger derimod har i almindelighed
sin hvileperiod i den mørke aarstid, begynder at
vokse tidlig om vaaren og fruktiticerrer i juli—sep¬
tember, saaledes: Brongniartella hijssoides^ Asperococciis
bullosus^ Spermatochniis paradoxus og mange flere.”
Trots den snäfva begränsning af litoralvegetationen, som Gran gjort, i det han sätter gränsen nedåt
till 0,5 m. djup och på så sätt får en allt för stor
del af algvegetationen hänförd till sublitoralregionen,
synes mig detta påstående, åtminstone hvad beträffar
förhållandena vid svenska västkusten, knappast vara
berättigadt.
Visserligen finnas förutom den af Gran
anförda Dumontia {Phyllitis fascia har jag funnit rikt
utbildad och fertil i början af augusti) äfven andra,
som tillhöra samma kategori, men Nemalion är ej
heller ensam i sitt slag.
Dessutom finnas ettåriga
vårformer ej uteslutande inom ”Grans litoralområde”,
utan äfven på djupare vatten t. ex. Laurencia^ Fhloeospora^ Haplospora. Sättes gränsen nedåt för litoralregionen till omkring 3 à 4 m., hvilket jag anser mera
motsvara de faktiska förhållandena vid svenska väst¬
kusten, blir litoralfloran karakteriserad af en hel del
ettåriga sommararter (t. ex. Chorda filum^ Spermatochnus
parodoxus^ Stilophor a rhizodes^ Chor daria divaricata) och
kan. hvad artantalet beträffar, täfla med sublitoral¬
regionen.
Att såsom Børgesen (1. c. p. 828) citera Grans
ofvan anförda påstående utan att samtidigt påpeka,
hvad denne menar med litoral vegetati on, är vilsele¬
dande, då man därigenom får den föreställningen, att
det förefinnes en skarp skillnad mellan den litorala
algvegetationen vid Färöarne och vid Skandinaviens
sydligare kuster (speciellt Kristianiafjorden), under
det skillnaden reduceras till ett fåtal arter, som hos
oss äro vårformer, men som vid Färöarna utsträcka
sin utveckling till hela sommaren.
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Att afgöra hvilka arter, de perennerande eller
de ettåriga, vid svenska västkusten äro rikligast
förekommande är för närvarande ganska vanskligt,
hufvudsakligen beroende på att kännedomen om en
del arter ännu är ganska ofullständig, men äfven
beroende på att i vissa fall skillnaden kan blifva
svår att draga mellan en perennerande och en ett¬
årig form.
Förutom ettåriga och perennerande arter finnas
äfven sådana, som kunna frambringa fiere generatio¬
ner under året (efemära arter). Hit höra med säker¬
het de fiesta JE’w^erow^orp/^a-arterna. Dessa hafva under
sommaren sin kraftigaste utbildning, anträffas under
vintern däremot endast i smärre exemplar, hvilket
endast beror på de härunder rådande mindre gynn¬
samma yttre förhållandena.
Undantagsvis kunna äf¬
ven under vintern anträffas kraftigt utvecklade exem¬
plar af Enteromorpha-dirter.
Som efemär • bör vidare
upptagas Pylaiella litoralis.
Fertil anträffas denna
året om dock rikligast under vintern. Sin präktigaste
vegetativa utbildning får den emellertid under som¬
maren.
Sphacelaria cirrhosa anser jag äfven tillhöra
denna kategori.
Såväl sommar som vinter träffar
man af denna dels ungexemplar dels rikt propagulabärande exemplar.
Sporangier har jag endast funnit
helt sparsamt under hösten och vintern.
Som exem¬
pel på en efemär art bland de smärre alg formerna
må nämnas Ascocychis orhicularis.
Allmännast förekommande bland de ettåriga ar¬
terna äro, som redan nämnts, de, som nå sin högsta
utbildning under juli och augusti månader.
Hithö¬
rande arter t. ex. Brongniartella hyssoides.^ Mesogloia
vermicularis äro under juni månad endast några få
centimeter höga.
Först i slutet af juni och början
af juli äro de i sin lifiigaste vegetativa tillväxt, hvil¬
ken dock redan i slutet af juli är afslutad.
Omkring
midten af juli blifva de fertila, nå höjdpunkten af
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fertil verksamhet under augusti, för att under höst¬
månaderna dö bort och fullständigt saknas i vinter¬
horan.
Exemplar af Nemalion multifidum^ insamlade
den 24 juni, voro ännu knappt centimeterhöga, men
redan tre veckor senare hade Nemalion uppnått en
längd af 10 cm.
Rikt fertil under senare hälften af
juli och augusti.
Under december såg jag endast
några enstaka ruttnande exemplar.
Till denna typ, endast med några obetydliga
variationer, höra: Spermatochnus paradoxus^ Stilophora
rliisodes^ St. tuberculosa^ Chordaria divaricata^ Lcathesia
difformisj Dictyosiphon liippuroides^ Giraudia spliacelarioidcs^ Aspcrococcus bullosus^ Phyllitis zoster i folia,
Lithosiphon pusillus.^ Cystoclonium purpurascens, Lomentaria clavellosa, Chylocladia haliformis, Delesseria rusciJolia, Bonnemaisonia asparagoides, Griffithsia corallina.
Sphacelaria bipinnata ansluter sig nära till denna
typ, åtminstone så som jag funnit den vid halländska
kusten.
Yid bohuslänska kusten biir den däremot
fertil först i slutet af augusti, men har i stället blifvit vida kraftigare utbildad i vegetativt hänseende.
I december funnos af densamma endast några halfruttnade rester.
Chorda filum afviker genom sin något tidigare
påbörjade utveckling.
Den blir fertil redan i juni.
Till denna något tidigare sommarvegetation höra dess¬
utom: Leptonema fasciculatum, Dictyosiphon foeniculaceus, Striaria attenuata, Chantransia effiorescens, Polysiphonia Brodicei samt flertalet af de svenska Ectocar^i<5-arterna (åtminstone E. tomentosus, fasciculatus.,
penicillatus., confervoides och siticulosus; E. hiemalis är
något senare, blir dock fertil redan i juni).
Till denna grupp hör äfven Desmarestia viridis.
Denna art är i början af juni stadd i liflig vegetativ
tillväxt, hvilken dock redan i slutet af månaden är
atslutad.
Nu inträder i stället utbildningen i fertil
riktning, hvilken fortsattes under juli och augusti
Bot.
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månader.
Redan under augusti börjar emellertid en
kraftig reduktion att inträda i skottsystemet.
I vinterfloran saknas den fullständigt.
Något tidigare än föregående är o Eiidesme vire¬
scens, Victyosiphon Chordaria, Äsperococcus echinatus,
JPhyllitis fascia, bvilka arter bilda öfvergången till
den ettåriga vår flor an.
Till denna ettåriga vårflora hänför jag sådana
arter som i fertilt hänseende ha sin hufvudsakliga
utbildning i slutet af april och maj för att under
juni och juli månader så småningom försvinna.
I
regel spela dessa redan under juni en underordnad
roll inom algvegetationen.
Den vegetativa utveck¬
lingen har jag endast varit i tillfälle att iakttaga hos
några få af hithörande arter^ och för dessa arter är
den förlagd till hösten och vintern. Af t. ex. Laurencia pinnatifida har jag i början af augusti funnit
ungplantor endast några få millimeter höga; i slutet
af augusti är den redan centimeterhög.
Under de¬
cember har jag iakttagit den i stor individrikedom
med fullväxta eller i det närmaste fullväxta exemplar,
som dock ej voro fertila.
Dumontia filiformis har jag
likaledes iakttagit under december, men exemplaren
af denna voro endast omkring 5 cm. höga och såle¬
des ännu ej på långt när fullväxta.
Bangia crispa
befann sig, då jag i december iakttog den, i liflig
vegetativ tillväxt.
Till denna typ må vidare anföras:
Chorda tomentosa, Phloeospora siiharticulata, Scytosip)hon
lomentarius, Bunctaria plantaginea, Haplospora globosa.
Hvad Dumontia filiformis beträffar, må anmärkas,
att den är något senare i sin utveckling vid halländ¬
ska kusten än vid den bohuslänska, tydande på att
vegetationsbetingelserna vid halländska kusten något
närma sig dem, som äro rådande i nordligare belägna
haf, där Dumontia filiformis förekommer ännu hela
sommaren.
Af ettåriga alger fertila under vintern känner
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jag endast Harveyella mirabilis.
Denna eftersöktes
förgäfves under augusti vid Kristineberg, men fanns,
låt vara ej rikligt, under december och nu sporokarpiebärande.
Exemplar från halländska kusten i juni
och början af juli har jag funnit med gonidiogon.
Vid bohuslänska kusten har jag förgäfves eftersökt
den under dessa månader.
Antiihamnion plumula utbildar sig i vegetativ
riktning under större delen af sommaren, och först i
augusti månad har jag funnit den gonidiogonbärande.
I december har jag anträffat i upplösning stadda
exemplar med mogna gonimoblaster.
Den har så¬
lunda sin utveckling i fertil riktning hufvudsakligen
under höstmånaderna.
De perennerande arterna kunna med hänsyn till
sin lifsverksamhet under de olika årstiderna indelas
i tre grupper:
1) sådana, som under hela året utföra ett
såväl vegetativt som ett reproduktivt arbete;
2) sådana, som under hela året utföra ett
vegetativt arbete, men som endast under en
viss del af året utföra ett reproduktivt arbete;
3) sådana, som endast under en del af
året utföra ett vegetativt eller reproduktivt
arbete.
Det reproduktiva arbetet kan hos de båda se¬
nare grupperna vara förlagdt till hvilken del af året
som helst såväl sommar som vinter; det vegetativa
arbetet för de till tredje gruppen hörande arterna är
förlagdt till sommaren, dock i vissa fall med en för¬
skjutning åt våren och senare delen af vintern.
De arter, som hela året om bibehålla hela eller
åtminstone största delen af sitt assimilerande skott¬
system, kunna äfven hela året om utföra ett assimi¬
lerande arbete, så snart de ej hindras af de yttre
förhållandena.
Den lifligaste assim ila tions verksamhe¬
ten infaller naturligen under sommarmånaderna, men
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man må ingalunda underskatta assimilationsverksamheten äfven under vintermånaderna; några experimen¬
tella undersökningar har jag emellertid ej varit i
tillfälle att göra på detta område.
Äfven om assimilationsarbetet hos de arter, som
hela året om bibehålla sina assimilerande skottsystem,
kan försiggå hela året om, så är härmed ingalunda
nödvändigt, att en vegetativ tillväxt sker året om.
Tvärt om synas mina undersökningar gifva vid handen,
att en vegetativ tillväxt sker endast under en viss
del af året, eller åtminstone är den hufvudsakligen
förlagd till en viss tid på året, det må nu vara till
vintern eller sommaren, olika för de olika arterna.
Såsom arter, hvilkas lifsverksamhet är likartad
såväl vinter som sommar, må nämnas Chondrus crispus^
Hildenhmndtia rosea, Chor daria flagelliformis, hvilka
arter utföra ett såväl vegetativt sorn reproduktivt ar¬
bete vid hvilken tid på året som helst.
Hvad Chordaria beträffar, så äro exemplaren under vintern
vanligen något mindre än de, som anträffas under
sommaren, särskildt under juli och augusti, dock
kunna exemplar äfven under vintern anträffas som
väl tåla en täflan med sommarexemplaren.
Såsom exempel på en art tillhörande grupp 2
och med det reproduktiva arbetet förlagdt till som¬
maren må först nämnas Fucus Areschougii,
Under
augusti börja hos denna art receptakula och en del
receptakulabärande grensystem afkastas och en liflig
utbildning af vegetativa axlar inträder.
Hos exem¬
plar tagna i december börja nya receptakula anläggas
i grenspetsar ne, hvadan således den vegetativa till¬
växtperioden redan är afslutad.
Under försommaren
är dét endast undantagsvis någon gren anträffas,
som ej är afslutad med ett receptakulum. Den vege¬
tativa tillväxtperioden hos Fucus Areschougii är så¬
ledes förlagd till eftersommaren, hösten och tidigare
vintern.
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Fucus vesiculosus öfverensstämmer så till vida
med föregående som den reproduktiva verksamheten
väsentligen är förlagd till sommaren.
Den vegeta¬
tiva tillväxten är likaledes lifligast under eftersommaren och hösten, men äfven under försommaren äger
en vegetativ tillväxt rum jämte anläggning af nya
receptakula åtminstone hos en del former.
Några
enstaka åtminstone till det yttre fullbildade recepta¬
kula under december månad synas mig ingalunda
kunna rubba dess plats i samma grupp som Fucus
Areschougii.
Polysiplionia nigrescens anträffas likaledes fertil
endast under sommaren.
De exemplar, jag sett af
denna under vintern, voro kraftigt utbildade, men
alla vegetatioiispunkter voro i hvila.
Den vegetativa
tillväxten är här samtidig med utbildningen af repro¬
duktionsorgan.
Till denna grupp höra vidare Corallina officinalis
och Spermotliamnium roseolum.
Hos den senare bortdör dock under vintern en stor del af skottsystemet,
hvarigenom den kommer att bilda en öfvergång till

gTUpp 3.
Tidigast fertil bland de arter, som tillhöra grupp
2, men hvilkas reproduktiva arbete är förlagdt till
vintermånaderna, är Fucus serratus.
Receptakula an¬
läggas hos denna redan i slutet af juli och början af
augusti.
Under december är befruktningsarbetet syn¬
nerligen lifligt.
Under juni månad är Fucus serratus
rent vegetativ, och endast undantagsvis kvarsitter
ännu något receptakulum med tömda skafidier.
Lammarm-arterna, L. digitata^ L. saccharina och
L. Clustoni^ komma något senare än föregående, i det
sporerna i december ännu ej voro färdigbildade. Bland
dessa arter hafva L. digitata och L. saccharina sin
tillväxtperiod under midvintern, hvaremot under som¬
maren ingen alls eller åtminstone ingen nämnvärd
tillväxt äger rum.
Den nya laminan var i december
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omkring ^|4 af den kvarsittande äldre laminau.
Hos Laminaria Clustoni är ombytet af lamina i de¬
cember ännu ej påbörjadt.
Härmed öfverensstämmer,
att denna ännu i juni och början af juli har den
gamla laminan till största delen kvarsittande. Några
delar af den äldre laminan finnas ej kvar så sent på
året hos de båda förstnämnda arterna.
Hos Laminaria-Sirtevnsi äro således assimilationsarbetet och den vegetativa tillväxten förlagda till
olika årstider, assimilationsarbetet till sommaren och
den vegetativa tillväxten till vintern.
Till grupp 2 och med det reproduktiva arbetet
förlagdt till vintermånaderna höra vidare: Fhyllophora
memhranifolia^ Delesser ia sinuosa^ D. alata^ Polyides
rotundus^ Furcellaria fastigiata^ Gruoria pellita^ Peyssonellia Diibyi^ Lithoderma fatiscens.
Hos några få exemplar af Furcellaria voro redan
under december nya skott under utbildning.
Afven
hos Fhyllopliora funnos unga, ännu ej utbildade skott,
men huruvida dessa anlagts under vintern och nu
voro stadda i tillväxt, eller om de af vintern hämmade
i sin tillväxt kvarstodo sedan sommaren, kan jag ej
yttra mig om.
Något senare än hos nu genomgångna arter in¬
träder det reproduktiva arbetet hos Mhodochorton
Rothii., Ascophyllum nodosum och Halidrys siliquosa.
Rhodochorton befann sig i december i liflig utbildning
af fertila grensystem, men endast här och hvar hade
en celldelning i gonidiogonen inträdt.
Hos Ascopdiyllum och Halidrys voro receptakula ännu helt unga
och stadda i utbildning.
Exemplar tagna af dessa
tre arter i början af juni äro vid bohuslänska kusten
redan fullt sterila.
Vid halländska kusten är däremot
Halidrys rikt fertil ännu i juli månad (jfr. hvad som
redan sagts om Dumontia).
De till grupp 3 hörande arterna afkasta efter
vegetationsperiodens slut sina assimilerande grensystem
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för att vid nästa vegetationsperiods början utbilda
nya sådana. Under de olika årstiderna komma de
således att på ett i hög grad olika sätt inverka på
vegetationens utseende.
Hos en del hithörande arter
är den vegetativa hvilperioden utmärkt genom en
liflig reproduktiv verksamhet, hos andra åter utföres
det reproduktiva arbetet samtidigt med det vegetativa.
Hos dessa senare flnnes således en fullt markerad
hvilperiod.
Såsom arter tillhörande denna grupp, och hos
hvilka det reproduktiva och det vegetativa arbetet
utföras samtidigt, må anföras: Folysiplionia elongata^
Desmarestia aculeata^ Heterosiphonia coccinea^ Flmnaria
elegans.
Hos Polysiphonia elongata börjar vegetationsperio¬
den under vintern och redan under december kai;
man få se enstaka nya grenar stadda i utbildning.,.
Den vegetativa utbildningen är lifligast under våren
och försommaren.
Reproduktionsarbetet är hufvndsakligen förlagdt till sommarmånaderna juni och juli.
Redan i augusti månad inträder hvilperioden, hvarvid
största delen af de under året utbildade skotten af kastas. '
Desmarestia aculeata börjar sin vegetationsperiod
under våren med en liflig utbildning af nya skott.
Redan i början af juni är den vegetativa tillväxt¬
perioden afslutad vid den bohuslänska kusten, under
det man vid halländska kusten ännu i början af juli
kan få exemplar tätt besatta med assimilerande hår,
hvilka just känneteckna, att ett växande fortfarande
äger rum.
Det är endast ungplantor, som vid bohus¬
länska kusten ännu i juli äro stadda i lifligt växande.
Fertil har jag ej iakttagit denna ännu i slutet af
juli.
Sannolikt infaller det reproduktiva arbetet under
höstmånaderna, då redan i december största delen af
de under året utbildade grenarne afkastats, och af
denna stora rikgreniga art kvarstår endast några få
korta grenar.
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Heterosiphonia coccinea och Tlumaria elegans börja
sin vegetationsperiod senare än föregående och äro i
början af juni endast försedda med helt korta nyskott.
Vegetativ tillväxt äger rum ännu i augusti.
Fertila
har jag ej iakttagit dem^ men enligt Areschoug
infaller det reproduktiva arbetet under hösten. Exem¬
plar tagna i december voro sterila och med de assimile¬
rande skottsystemen till största delen afkastade.
Till denna typ ansluter sig äfven Ftilota phimosa, men med den skillnaden, att de assimilerande
grensystemen endast ofullständigt afkastas under vin¬
tern.
Dock komma de kvarsittande delarne att under
följande vegetationsperiod ganska snart afkastas åt¬
minstone vid bohuslänska kusten.
Vid halländska
kusten kvarsitta de däremot till stor del ännu i juli
månad, men afvika genom sin brunröda (vid torkning
starkt svartnande) färg mycket skarpt från de lifligt
röda ny skotten, h vilka under våren och försommaren
äro stadda i liflig utbildning.
Det reproduktiva ar¬
betet inträder redan i juni.
Såsom representanter för grupp 3. och med det
reproduktiva arbetet förlagdt till vintern må nämnas
Delesseria sanguinea och Bhodomela virgata.
Det ve¬
getativa arbetet hos den senare är förlagdt till våren
och den tidigare sommaren; redan i augusti finnes
knappast något kvar af de assimilerande grensystemen.
Hos Delesseria sanguinea har jag redan i december
iakttagit några smärre nyskott, men till någon lifligare utbildning af nya skott kommer det först fram
på våren.
Sommaren är den egentliga vegetations¬
perioden, och under hösten fällas de assimilerande
delarne.
Redan i augusti börjar den bladlika bålen
visa tecken till upplösning.
Från detta välkända
skema visa exemplar från södra Halland en påfal¬
lande olikhet, i det att ännu i början af juni bålens
assimilerande delar ej afkastats och endast visa helt
obetydliga tecken till upplösning.
Från medelner-
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verna pågick ett lifligt utväxande af nya skott.
Se¬
nare ß-fkastas dock de äldre assimilerande delarne och
i juli Annas endast de under året bildade kvar.
I nära anslutning till denna typ kommer äfven
Elacliista fucicola.
Under sommaren är denna försedd
med talrika, kraftigt utbildade assimilationstrådar,
hvilka under vintern nästan fullständigt afkastas, så
att endast det parenchymatiska basallagret kvarstår
{Elacliista limmisplicerica Or st ed).
Detta är rikt försedt med sporangier och parafyser. Under sommaren
är det endast undantagsvis man kan anträffa något
fertilt exemplar (hvilket då samtidigt är vegetativt).
En stark periodicitet råder således i såväl det vege¬
tativa som det reproduktiva arbetet, äfven om det
senare ej är fullständigt uteslutet under sommaren.
Rhodomela suhfusca bildar en öfvergångsform
mellan grupperna 2 och 3 i det endast en del af de
assimilerande skotten under vintern afkastas, men ej
så stor del att assimilationsarbetet fullständigt uteslutes.
Tillväxtperioden är förlagd till våren och
försommaren och är redan i slutet af juni afslutad
åtminstone vid bohuslänska kusten (vid halländska ku¬
sten något senare).
Det reproduktiva arbetet är förlagdt till senare delen af vintern och våren. Exemplar
tagna i december voro ännu ej fertila.
2.
Lektor H. W. Arnell föredrog om harhatagruppen af släktet Junger mannia.
3.
Professor Th. M. Fries föreläde Hymenogaster calosporus TuL, förut ej känd från Sverige, nu
funnen i Upsala botaniska trädgårds växthus af fil.
stud. Thore Fries.
Den 20 febr. 1906.
1.
Professor O. Juel föredrog om en i Upsala
på trädstammar allmänt förekommande svamp, Hypochnus centrifugus (Lév.) Tul. (= ScJerotium lichenicola Svends.).
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2.
Docenten R. Sernander föredrog om postflorala nektarier.
Den 6 mars 1906.
1.
Fil. stud. G. Samuelsson föredrog om södra
Dalarnas Hieraciuni-^ovdi.
Den 20 mars 1906.
1.
Docenten O. Rosenberg redogjorde för olika
typer af embryobildning hos Hiey^acium.
2. Fil. lic. C. O. Norén föredrog om befruktnin¬
gen och embryobildningen hos Juniperus communis.

Rättelse.

Sid. 57, i redogörelsen för samman¬
komsten den 14 mars 1905, står: Nya för Skandi¬
navien; läs: Nya för Sverige.

Växtskydd.

Vester viks drätselkammare har be¬
slutat att medelst inhägnad skydda det område å
Luzernan, där Valeriana integrifolia förekommer.

Botaniska sällskapet i Stockholm d. 25 apr.
Fröken Thora Dahl redogjorde för sina blombiologiska
iakttagelser å Blidö i Stockholms skärgård. — Aman.
T.
Vestergren gaf en skildring af Sveriges största
idgranslokal, Hejnum Kallgate, belägen å nordöstra
sidan af Gotland.

Vetenskapsakademien d.

11

apr.
Följande
afhandlingar antogos till införande: i Handlingarne:
Clathro2)teris meniscioides und Rhizomopderis consociata.,
af A. G. Nathorst, samt i Arkiv för Botanik: 1) Die
Botryc}iium-A.vlQ]i des australen Amerika, af H. Christ;
2) Algen aus Argentina und Bolivia, af O. Borge;
3) Zur Entwickelungsgeschichte des Pferidium aqui-

limwiy

af Th.

Lagerberg.
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Eine neue skandinavische Alchimillenart
(A. Murbeckiana).
Von

R.

Büsek.

Es hat die Erfahrung gezeigt, dass vielen mitteleuropæisclien Floristen die Unterscheidung von Alchimilla montana Schmidt (= A. connivens Bus.) und A,
acutidens Bus. schwer fällt. Camus (Fl. de France VI,
451) hat die beiden Arten einfach vereinigt.
Aber
selbst auf der Basis eines mittleren, weiter gefassten
als des von mir gehandhabten Speciesbegriffes, würde
es mir unmöglich sein, die beiden Arten einem Ty¬
pus zusammenzufassen.
Die gleiche Schwierigkeit, die gleiche Unsicher¬
heit in der Bestimmung habe ich vielfach bei nor¬
dischen Botanikern beobachtet.
Im Norden Europas
ist der Typus montana Schmidt durch die Parallel¬
form A. Wichurce Bus. vertreten.
An einem reich¬
lichen und sehr instructiv aufgelegten Material 7on
A. acutidens^ das E. Collinder in Medelpad gesammelt
und mir zur Durchsicht anvertraut hatte, habe ich
mich überzeugen können, dass es angezeigt ist, auch
von diesem, übrigens schon in den Alpen recht poly¬
morphen Typus (A. acutidens^ acuminatidens^ cuspidens
Bus., etc.) die nordische Form unter besonderem Na¬
men abzutrennen; ich nenne sie A. oxyodonta.
Die
Schwierigkeit der Unterscheidung wird aber in Skan¬
dinavien hauptsächlich noch dadurch
vermehrt ^),
dass neben montana * Wichurce und acutidens oxyo¬
donta eine dritte Art vorkommt, die ich zu Ehren
des Herrn Svante Murbeck A. Murhechiana benennen

Unter dem Namen '^acutidens*' geht in Skandinavien auch
vielfach A. obtusa Bus., deren Behaarungsverhältnisse so ziemlich
vergleichbar sind, die aber durch die Beobachtung der Stengelblätter,
der Zahnung der Hochsommerblätter leicht unterschieden werden
kann.
Bot. Not. V.KjG.
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will, ebenso weit verbreitet und offenbar vielerorts
mit den beiden andern Arten vergesellschaftefc. Den
Wünschen
einiger Correspondenten nachkommend,
möchte ich hier zu leichterer Trennung der drei Ar¬
ten deren vergleichende Beschreibung zum Abdruck
bringen.
Alchimüla montana Schmidt (Syn. A. conuivens
Bus.).
Subspec. A. Wichurce Bus.
Rhizom ziemlich dünn.
Blätter 9-, bis unvoll¬
kommen 11-lappig, rundlich-nierenförmig bis kreis¬
rund; Endlappen eine schmale Bucht einschliessend
oder bei ausgebreiteter Spreite sich über Stiel i decL—bc Radius, von sehr
kend.
Lappen massig tief,
regelmässiger Form: an den ersten Blättern bogen¬
förmig, fast peripherisch, an den spätem halbrund,
an den letzten halbobovat bis dreieckig-spitz, in der
Bucht durch einen längern, gebogenen Zahn abge¬
grenzt.
Zähne sehr gleichmässig, gedrängt, kurz,
schmal und spitz, gut bewimpert.
Blätter frisch carinat-plicat, trocken härtlich, faltenlos, im Hochsom¬
mer etwas weiiirot überlaufend ; oben matt blaugrün,
kahl oder (besonders letzte) in Falten und am Rand dünn¬
haarig; unten blasser, fein netzadrig gezeichnet (we¬
nig auffällig), auf Rippen und Randfeld, bisweilen
auch auf Lappenspitze, fein behaart, tlimmerndseidig,
gegen Licht gehalten wolkig trübe.
Stipeln mässig
breit, ziemlich locker, hell bräunend und dürr; 0erchen kurz.
Stengel nicht zahlreich (1—3), um ' ^
bis ein mal länger als Blattstiele, sehr gracil, bis
ca. Mitte — Höhe des 1. oder 2. Astes — mässig an¬
liegend behaart, in der Sonne schön weinrot über¬
laufend.
Stengelblätter zu
die obern bis oder
über ^ 2 eingeschnitten, mit ziemlich schmalen, etwas
getrennten
Lappen und etwas zusammenneigender
Zahnung, rasch übergehend in die gross- und spitzzähnigen kragen- bis sternförmigen Stipulien.
Inflo-
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rescenz über den Blättern^ Verzweigung spitzwinklig;
Wickel bald abgerollt, dann Inflorescenz sehr locker,
bald verkürzt, dann Blüten scheindoldig gebüschelt.
Stiele haardünn ; die mittlern = 1 ^ / 2 •2 mal, die obern
= Kelchbecher.
Blüten grünlich, ganz kahl ; (oder
unten mit stachelhaarigem Kelch).
Sepala etwas
kürzer oder gleichlang wie Kelchbecher, meist plan
offen, der langfädige, purpurne Griffel so sichtbar.
AlchimiUa acut idens Bus.
Subspec. Ä. oxyodonta Bus.
Rhizom kräftig, hart, holzig.
Axen dicker, ma¬
stiger.
Blätter 9- bis unvollkommen 11-lappig, schief
rundlich, mit seichter, sehr breiter Lappung.
Endlappen bei ausgebreiteter Spreite sich ziemlich breit
überdeckend.
Lappen wenig tief, = ‘ ^ Radius, die
der untern Blätter flachbogig, die der letzten sehr
breit-dreieckig, ohne längern Zahn in der Bucht.
Zähne gedrängt, an den untern Blättern gleichmässig,
schief eiförmig, spitzlich, an den obern mehr ungleich,
dreieckig, sägeförmig, spitz, an allen in weisse Haar¬
pinsel auslaufend.
Blätter frisch wellig verzogen,
trocken flexibler als bei WicJmrce^ in der Sonne etwas
schwierig, trüb weinrot überfliegend, im Alter ver¬
gilbend; oben grasgrün (frisch etwas glänzend?), am
Rand und in den Faltenlinien flimmernd dünnseidig;
unten subconcolor, auf Rippen und Aussenfeid, oft
auch auf Randzone, dünnseidig, gegen Licht gesehen
wolkig trübe; Nerven trocken, beidseitig weisslinig,
etwas vortretend. Stipeln lang und schmal, anliegend,
Oerchen klein, aufrecht.
Stengel 1—3, um '/2 bis
ein mal länger als Blätter, bis Mitte — gewöhnlich
bis Höhe des 1., zuweilen des 2. Avstes — locker
anliegend behaart, gelblich, in der Sonne etwas schwie¬
rig ziegelrot überlaufend.
Unterste Stengelblätter sehr
klein, kurz gestielt, mit langdütigen Stipeln ; die obern
bis zur V2 eingeschnitten, aber seitlich ohne Keilzahn,
mit spitzer, spreitzend-offener Zahnung;
Stipulien
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imgleicli eingeschnitten-gezähnt.
Inflorescenz wie bei
A. Wichurœ, über den Blättern, aber Verzweigung
offener, schon mehr gabelig, Wickel wenig abgerollt,
aber Stiele ziemlich abstehend, dicklich, kürzer: die
untern = Kelchbecher, obere
so lang; Blüten so
mehr geknäuelt,
Blüten trübgelb, ganz kahl. Sepala
breit eiförmig-dreieckig, spitz, steifiich, kürzer als
Kelchbecher, schief aufgerichtet und den ziemlich
langen Griffel so meist verdeckend.
Verglichen mit typischer acutidens erscheint oxyodonta breiter und seichter lappig, die Endlappen kom¬
men so über dem Stiel zur breiten Deckung, und ist
die Form des Blattes schon fast die biquadratische
der A. implexa und inconcinna ; die Zahnung ist klei¬
ner und weniger tief; das Indûment der Axen hin¬
gegen stärker, allgemeiner, Stiele und Stengel weniger
hart und dünn.
Alchimilla Murbeckiana Bus. sp. nov.
Khizom mässig dick (kräftiger als an Wichuræ),
Blätter bei guter Ausbildung 11 -lappig, meist rundlich¬
nierenförmig, bis rundlich, die Aussenlappen 10 und
11 (besonders and den untern Blättern deutlich) in
Form kleiner Läppchen, bei ausgebreiteter Spreite
sich gewöhnlich nicht erreichend, sondern enge bis
ziemlich offene Bucht lassend, seltener über Stiel sich
berührend.
Lappen mässig tief, V4 — V3 Badius, die
der untern Blätter bogenförmig bis halbrund und meist
mit kleinem Keilzahn in der Bucht; die der obern
halbelliptisch bis parabolisch-dreieckig, seitlich ohne
Keil, im Gegenteil sich etwas überrändernd und beim
Trocknen so kleine Falten ziehend.
Zähne vorge¬
streckt, spitz, an den untern Blättern klein und schmal,
an den obern verlängert, ziemlich ungleich, ± abste¬
hend.
Blätter frisch wohl carinat-plicat, oben trüb
grün (?), völlig kahl, (auch Zähne kahler), unten heller,
mit dünnseidigen Rippen und ± (oft nur schwach)
flimmernd behaartem Randfeld, beiderseits (unten be-
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sonders deutlich) netzig gezeichnet, gegen Licht ge¬
halten hübsch transparent netzadrig.
Äderung (in
sicco) oben etwas eingesenkt.
Untere Blätter rasch
(schon zur Blütezeit) dunkel braunpurpurn sich fär¬
bend (Stiele!, Randzone, Rippen und Zähne), obere
Blätter späterhin sich fleckend. Stipeln ziemlich lang
und breit, anliegend, rasch trüb bräunend ; Oerchen
lang, aufgerichtet, oblong bis oval, grünlich, oben
gut und klein gezähnt.
Stengel oft zahlreich (bis 5
und 6), nur wenig, höchstens um ^/2 länger als Blätter,
im Gras straff aufrecht, bei freiem Wuchs bogig auf¬
steigend, oft schon wenig über Grund verzweigt und
Blütenstand dann zur ^/2 unter Blattniveau, von locker
aufgerichteten Haaren ziemlich hoch — Höhe des 2.,
oder 3. Astes, oft fast der ganzen Länge nach —
anliegend behaart, gegen Fruchtreife wahrscheinlich
intensiv sich bräunend. Untere Stengelblätter ziem¬
lich lang gestielt, Stipeln am Rand mit zahlreichen
spitzen Zähnchen, mit Ausnahme des Nervs kahl, die
obern bis zur ^ /2 eingeschnitten, mit ziemlich schma¬
len, getrennten, seitlich i- ganzrandigen Lappen^ sammt
den breiten Stipeln und den Stipulien tief einge¬
schnitten-gezähnt.
Inflorescenz locker, Verzweigung
spitzwinklig, Blüten etwas gehäuft, Stiele haardünn,
die untern = 2 mal Kelchbecher, die obersten kürzer
als Kelchbecher. Blüten trüb grüngelblich, länger und
haariger als bei voriger (die obersten kahl).
Sepala
verlängert, eiförmig, so lang als Kelchbecher, am Rand
und unter Spitze etwas behaart.
Griffel lang vor¬
gestreckt, purpurn.
Von den drei behandelten Arten hat Ä. Murhecldana die schmälsten Lappen. (Lappen- und Blatt¬
form an Ä. vulifaris L. (= pastoralis Bus.) erinnernd),
das an den Axen am höchsten gehenden Indûment,
(schon an A. gJomerulans gemahnend), so dass die
Sepala der untersten Blüten noch behaart erscheinen,
das ausgesprochenste Sonnencolorit, das am besten

144
netzartig gezeichnete und im Lichte transparente Ader¬
netz der Blätter.
Eine zunächst vergleichbare Art
ist mir aus den Alpen noch nicht vorgekommen.

Reseanslag.

Af prof. Rathkes legat har det
akademiska kollegiet i Kristiana i år tilldelat: 1) 200
kr. åt konservator Ove Dahl till botaniska undersök¬
ningar i inre Ry fylke, 2) 250 kr. åt aman. Thekla
Resvoll för växtbiologiska studier i Nordland, 3) 200
kr. åt assistent J. Holmboe till växtgeografiska och
ekologiska studier i sydliga Norge, 4) 100 kr. åt fil.
dr C. J. Svendsen till mykologiska och växtpathologiska undersökningar i Tromsö och Finmarkens amter,
5) 200 kr. åt med. kand. Id ae Handagaed till fortsatt
insamling af blågröna alger samt af växtnamn västanfjälls och nordanfjälls, 6) 200 kr. åt f. d. öfverläraren
O. Nyhuüs för fortsatt undersökning af Österdalens
flora. — Af statsstipendierna har kollegiet tilldelat
adj. S. O. F. Omang 200 kr. för undersökning af
Hieracierna i Telemarken samt läraren Ande. NotÖ
100 kr. till undersökning af trakter mellan Nordreisens nordsida och Kautokeino.
Lunds botaniska förening har i år tilldelat sitt
stipendium åt stud. Robeet Laesson för undersökning
af vegetationen å Kungsmarken nära Lund.
Fil. stud. Gunnar Samuelsson har tilldelats
Elias Fries’ stipendium (100 kr.) af Naturvetenskap¬
liga studentsällskapet i Upsala för fortsatta hieraciologiska studier i Dalarna.

Vetenskapssocieteten i Upsala d. 6 april. Till
ledamot invaldes prof. H. Juel.

Fysiografiska sällskapet d. 11 apr. Prof.

Aee-

höll föredrag om palissadparenchymets egen¬
skap att under vissa yttre förhållanden minska bla¬
dens transpiration.
scHouG
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lieber die Jungermania barbata-Gruppe.
Von H. WiLH. Arnell.
Eine Durchmusterung meines schwedischen Her¬
barium-Materiales von der Jungermania ôarèa^a-Gruppe
hat einige Resultate gegeben, die ich hiermit mittheilen
will.
Von dieser Gruppe wurde neulich eine neue
Art J. Baiieriana (Schiffn.)
beschrieben und im
prachtvollen Ex’siccatenwerke Hepaticae europeae ex¬
siccatae in den Nummern 93, 106 und 195 ver¬
theilt.
Es intressierte mich dann zu ermitteln, ob
diese Art auch in Schweden vorkomme, wofür grosse
Wahrscheinlichkeit vdrlag, da sie schon von Kuusamo
in Finland (V. F. Brotherus)*'^) und von Opdal in
Norwegen (J. Hagen)
bekannt war.
Meine Un¬
tersuchung ergab bald, dass J. ßaueriana auch in
Schweden vorkommt und sogar dort weit verbreitet
ist, und ausserdem dass diese Art in verschiedener
Hinsicht von grossem Interesse ist.
Die schwedischen Lokalitäten, von welchen ich
Exemplare von J. Baueriana besitze, sind:
Götaland.
Sandhem, Tunarp,
schen Stamm.

Og,
3';

Bamstorp bei Linköping (E. Nyman). Vg.
Ogliinda, Esbjörnsgarden, auf einem mor¬

Svealand. Sell., Vagnshärad, Stensund, çS und gon. Upl.
Dal. Rättvik, am Wege nach Lugnet, (S und gon.
Norrland. Gestr. Hille, an mehreren Stellen, wie Iggö,
gon., Storskommaren, çj, Edskö, Q und gon.. Hillevik, col. Mpd,
Torp, Stumåberget, fr. und gon,. Getberget und Vikklefven. Agi.
Upsala gon.

_

o

Hernön, Hvitmossaberget, fr. und gon., Vårdkasberget und Speckstaberget; Säbrå, Framnäs, çj] Nora, Hornön, gon.; Nordingra,
Binböle und Bergsåkerberget; Skog. Sandsberget, gon., und Fantskog, gon.; Tåsjö, Jakobssvedberget und Lakaviksbäcken, gon. Härj.,
') Von V. Schiffner in Krit. Bemerk, über Jung, collaris
N. ab Es. (Separat aus der Oesterr. bot. Zeitschr., 1900, N;r 8,
p. 6—8) zuerst unter dem Namen J. Floerkei var, Baueriana
Schiffn. beschrieben, später aber in Krit. Bemerk, über die europ,
Leberm, mit Bezug auf die Exemplare des Exsiccatenwerkes Hep.
europ. exsicc,, Serie III (Prag, 1903, p. 9) zum Rang einer Art
unter dem Namen Lophozia Baueriana (Schiffn.) erhoben,.
V. Schiffner, Krit. Bemerk, über J. collaris, p. 8.
V. Schiffner, Hep. europ. exsicc., N:r 93.
10
Bot. Not. me.
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Storsjö
Jtl. Berg, Hofverberget, col. (A, Grape); Mörsil, Ocke,
auf Erde und an Thonschieferfelsen, col,; Undersåker, Ristafallet,
gon.; Ann (H. Enlund).
Lappland. Im Sarjekgebiet an mehreren
Vestergren, C. Jensen und mir gesammelt.

Stellen von T,

An den Stellen, für welche kein anderer Sammler
angegeben ist, habe ich selbst die Art gesammelt.
J. Baueriana wächst in Schweden an ziemlich
trockenen, mehr oder minder schattigen Stellen, am
häufigsten an kieselhaltigen Felsen oder Steinen, sel¬
tener auf Erde; nur einmal habe ich sie auf morschem
Holz gefunden.
In Götaland und Svealand scheint
sie selten zu sein, in Norrland dagegen gemesin; ihre
Verbreitung in Schweden ist somit entschieden nörd¬
lich; die Entscheidung, ob die Art im ganzen schwe¬
dischen Lappland ebenso häufig ist, wie sie sich im
Sarjekgebiet erwiesen hat, muss jedoch weiteren Un¬
tersuchungen überliefert w^erden. Bemerkenswerth ist,
dass die Art im Sarjekgebiet hoch in die Alpenregion
hinauf steigt, und dass die Art in Schweden mit männ¬
lichen Blüthen, Kelche und sogar fruchtend gefunden
ist.
Keimkörner sind bei ihr sehr gemein und ihr
Vorkommen somit für die Art kennzeichnend; sie unter¬
scheidet sich dadurch von der nahe verwandten J. lycopodioides^ bei welcher Art Keimkörner sehr selten sind.
Verf. ist von der Ansicht, dass J. Baueriana eine
gute Art ist, und dass die Aufstellung dieser Art ein
sehr glücklicher Griff war, weil dadurch zahlreiche
früher zweifelhafte Formen der J. harhata-Qcvwp^Q gut
und, wie es dem Verf. erscheint, naturgemäss placiert
werden können.
J. lycopodioides^ J. Flörhei und J.
harhata werden somit von vielen Formen, die man
früher wenn auch widersträubend zu der einen oder
der anderen dieser Arten zu bringen genöthigt war,
befreit; diese Arten sind somit so zu sagen gereiuigt
worden und stellen sich nach dieser Beinigung als
sehr gute und wohl differenzierte Arten dar.
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Das merklichste mit J. Baueriana ist ihre un¬
gewöhnlich grosse Variationsamplitud ; diese Grösse
ihres Variationskreises geht am besten daraus hervor,
dass es Formen derselben giebt, die man nur mit
Vorsicht von der einen oder der anderen der soeben
genannten, in ihren typischen Formen sonst so leicht
erkenntlichen drei Arten scheiden kann. Diese grosse
Variation machte mich auch zuerst ein wenig zweifel¬
haft bei der Identifizierung meiner Exemplare der Art,
warum ich mehrere Formen derselben Herrn Professor
Schiffner zngesandt habe mit der Bitte, dass er sie
gütigst untersuchen wollte und seine Ansicht auszu¬
sprechen, wenn er sie zu seiner neuen Art zu hören
ansah; der Briefwechsel diese Formen betreffend fiel
so aus, dass sich Professor Schiffner mit mir übereins erklärte, ein Paar Formen jedoch zuerst ausge¬
nommen, die J. lycopodioides. von welcher Art J. Bau¬
eriana am schwächsten begrenzt ist, sehr nahe stehen.
Meiner Erfahrung nach lässt sich J. Baueriana am
leichtesten unterscheiden von J, harhata und J. FloerIcei durch die wenigstens theilweiso stachelspitzigen
Blattlappen, von J. harhata ausserdem durch die wohl
entwickelten Nebenblätter, von J. Floerkei durch die
meist vierlappigen Blätter, und von J. lycopodioides
durch das Vorkommen von Keimkörnern und durch
die Blätter, die fast symmetrisch, sehr selten wellig
und ebenso lang wie breit sind.
Die Frage liegt nun nahe, in welchem geneti¬
schen Verhältniss J. Baueriana zu den anderen Ar¬
ten der J.
Gruppe steht.
Es ist dann ein¬
leuchtend, das J. Baueriana nicht aus einer der an¬
deren Arten der Gruppe entstanden sein kann ; es ist
ja gar nicht wahrscheinlich, dass in solcher Weise
eine Art entstehen sollte, die so variabel ist, dass sie
eine Mittelstellung zwischen drei anderen, gut ver¬
schiedenen Arten einnimmt.
Wahrscheinlicher ist
dann, dass J. lycopodioides^ J. Floerkei und J. harhata

K
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sich von der variablen
J'. Baiieriana abgezweigt
haben oder sich, so zu sagen, als Arten auskristalli¬
siert haben.
J. Baiieriana ist somit meiner Ansicht
nach die Urform der Arten der J. harhata-G^vwp^e.
Für die Richtigkeit dieser Ansicht spricht das Verhältniss, dass, wenn man von dieser Annahme aus¬
geht, folgender, wie es mir scheint, sehr plausibler
Stammbaum der europäischen Arten von der J. har/)a^a-Gruppe sich aufstellen lässt:
J. Baueriana

I
,-,
J. lycopodioicles

I

J, quinquedentata

I

J. FloerTcei

J. barbata

-^--

J. atlantica

I

J. exsecta

J. gracilis

J. exsectae formis

J. Binsteadii

J, quadriloba

I

J. Kunzeana
J. obtusa

J. herjedalica
J. polita

Für die Richtigkeit des soeben aufgestelltes Stamm¬
baumes sprechen viele Umstände; ich will in dieser
Hinsicht hier nur das Verhältniss der Nebenblätter
betonen.
Bei den meiner Ansicht nach ältesten Ar¬
ten sind die Nebenblätter gut entwickelt um in den
jüngeren Arten immer mehr reduciert zu werden: in
den jüngsten Arten fehlen sie sogar.
Da die Neben¬
blätter eigentlich eine dritte, in ungünstigen Licht¬
verhältnissen auf der Unterseite des Stammes befind¬
liche Blattreihe, die somit eine Tendenz zu Reduk¬
tion zeigen muss, sind, muss ja die Folge werden,
dass die Nebenblätter in den jüngeren Arten immer
kümmerlicher werden.
Der Stammbaum der J. Z>ar^äf/a-Gruppe oder der
J. Rawerfana-Gruppe, welcher letztere Name mir bes¬
ser entsprechend erscheint, zeigt drei Hauptzweige;
diese Zweiger nenne ich im folgenden nach der äl-
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testen x4rt in jedem Zweige ; die Namen dieser Zweige
werden somit der J. lycopodioides-7i^der J. Floerkei-7iweig und der J. harhata-Tiweig.
Der «7. lycopodioides-TiWQig scheint mir besonders
natürlich zu sein.
Die nahe Verwandschaft von J.
lycopodioides und J. quinqitedentata ist jedem Hepatikolog bekannt.
Eine Vergleichung von den Blättern
von J. quinquedentata einerseits und J. cxsecta und
J. exsectaeformis andererseits, zumal wenn bei den bei¬
den letzteren irrten die Blätter, wie nicht selten der
Fall ist, dreilappig sind, genügt, um die nahe Ver¬
wandschaft dieser Arten klarzulegen; die nahe Ver¬
wandschaft von J. quinquedenta und J. exsecta wird
auch von S. 0. Lindberg wiederholt hervorgehoben
dadurch, dass er diese zwei Arten neben einander
stellt, so z. B. in Musci scand., 1879, p. 7, und
in Musci x4siae bor., 1889, s. 59.
Charakteristisch
für den J. lycopodioides-Tiweig sind die asymmetrischen
Blätter und die wie bei J. Baiieriana stachelspitzigen
Blattlappen.
Einige Bemerkungen über die Arten
dieses Zweiges mögen noch hinzugefügt werden.
J. lycopodioides Wallr. ist in Schweden eine
entschieden nördliche Art, die in Lappland und Norr¬
land (ich habe sie so südlich wie in Gestrikland ge¬
funden) eines der häufigsten Lebermoose ist, in süd¬
licheren Theilen von Schweden sehr selten ist; in
Svealand ist sie jedoch in Rättvik und Boda (Da¬
larne) gemein; von Götaland besitze ich Exemplare
von nur einer Stelle, Teiihult bei Jönköping (A. x4rvén, 1890).
Kelche'sind bei der Art ziemlich selten,
werden aber doch hier und da gefunden; entwickelte
Früchte habe ich im Spätsommer in der Umgegend
von Hernösand gesammelt.
Männliche Pflanzen sind
sehr selten und von mir nur von Rämmeråsen in
Torp (Medelpad) heimgebracht worden.
Keimkörner
habe ich nur an einem Exemplar von Säbrå (Ånger¬
manland) gesehen.
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J. (jiiinqiiedentata Huds. ist über das ganze Schwe¬
den häufig, von Skåne bis Lappland, wo sie hoch in
die Alpenregion hinauf steigt. Kelche sind bei dieser
Art ziemlich häufig und im Spätsommer findet man
hier und da entwickelte Früchte; männliche Planzen
sind gemein, die Keimkörner aber sehr selten.
J. exsecta Schmid, und J. exsectaeformis Breidl.
sind zwei habituell völlig ähnliche, aber sehr gut ver¬
schiedene Arten.
Bei J. exsecta sind die Blattzellen
kleiner,
0,01 X 0,013—0,02 mm.
in Diameter, mit
ringsum stark verdickten Zellvänden ohne vor tretende
Eckenverdickungen und die Keimkörner abgerundet,
elliptisch—kugelförmig, und gewöhnlich zweizeilig,
bei J. exsectaeformis sind die Blattzellen grösser, 0,02
X 0,02 — 0,04 mm. in Diameter, mit den Zellwänden
dünn aber mit starken Eckenverdickungen und die
Keimkörner eckig, häufig sternförmig, und zumeist
einzellig.
Bei der Untersuchung meines Herbarium¬
materials von diesen zwei Arten fand ich zu meiner
Ueberraschung, dass alle meine schwedischen Exem¬
plare zu J, exsectaeformis hörten ; es muss daher
weitere Untersuchungen gemacht werden um zu ent¬
scheiden, ob J. exsecta sich in Schweden vorfindet
oder nicht.
Auch in Russland ist J. exsectaeformis
weit verbreitet; ich besitze russische Exemplare dieser
Art von Archangelsk (E. Zickendrath, 1895) wie
auch von Nikulina, 60^20' n. Br., und Patjanova.
64^5' n. Br,, im Jeniseithal, dabei aber auch ein
Exemplar von J. exsecta von Lebjedevo, 65°5' n. Br.,
im Jeniseithale.
J. exsectaeformis ist in Schweden weit verbreitet,
nirgends aber reichlich.
Sie ist in ihrer Verbreitung
südlich und^ get nördlich meiner Erfahrung nach zu
Tåsjö in Angermanland und Mörsil in Jemtland;
wahrscheinlich beziehen sich auf diese Art auch die
in der Litteratur vorliegenden Angaben von dem
Vorkommen von J. exsecta in Urne Lappmark irnd
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in Pite Lappmark. Keimkörner sind bei der Art in
Schweden wie anderswo häufig und reichlich; fruch¬
tende schwedische Exemplare habe ich nur von Långå
in Härjedalen (J. Persson) gesehen.
Welche von
den zwei Arten, J. exsecta und J. exsectaeformis^ die
genetisch ältere ist, lässt sich wohl kaum mit Sicher¬
heit entscheiden.
Der J. Floerliei-Ti^Qig ist der artenreichste und
steht mit mehreren anderen Jung er mania-in enger
Beziehung.
So scheint mir J. polita eine Brücke zu
J. marchica zu bilden. Von J. Kunseana ist der Schritt
nicht gross zu J. Michauxii und somit zur Untergat¬
tung Sphenolohus.
Die Arten des J. U/oerÄ’c?^Zweiges
haben Blätter ohne Stachelspitzen; die Anzahl der
Blattlappen ist bei den meisten Arten drei.
Einige
Bemerkungen über die einzelnen Arten mögen noch
hinzugefügt werden.
J. FloerJcei W. M. ist in Schweden eine nörd¬
liche Art, die in Lappland und Norrland, die süd¬
lichste Provinz Gestrikland jedoch ausgenommen, häufig
ist; im südlichen Schweden habe ich sie nur auf dem
Småländska Höglandet, Ingatorp und Svinhult, ge¬
sehen.
Auf den Hochgebirgen ist sie besonders reich¬
lich in der Birkenregion, dürfte aber nur selten in
die Alpenregion hinauf steigen.
Kelche, sind ziem¬
lich selten, männliche Pflanzen noch seltener und
Keimkörner scheinen bei der Art nicht zu verkom¬
men; entwickelte Früchte habe ich nur einmal in
Schweden und zwar auf dem Stormoberg in Nora
(Angermanland) gefunden.
J. atlantica Kaal aas in Beiträge zur Lebermoos¬
flora Norwegens (Videnskabsselsk. Skrifter, Mat.-Naturw. Klasse, Kristiania, 1898, N:o 9, p. 11) scheint
mir eine gute Art zu sein; sie nimmt eine Mittel¬
stellung zwischen J. Floerhei und J. gracilis ein, un¬
terscheidet sich aber z. B. von J. FloerJici durch das
Fehlen von Cilien an der Basis der Blätter und der
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Nebenblätter, von J. gracilis durch die Nebenblätter,
welche in den oberen und jüngeren Theilen der Sprosse
gut entwickelt sind, und durch die wechselnde Anzahl
der Blattlappen, die 2—4 sein können am häufigsten
jedoch drei sind. Diese früher nur von der Westküste
des südlichen Norwegens bekannte Art, habe ich auch
in Schweden gesammelt und zwar im Jahre 1892 an
Felsen bei Bossö auf der Insel Orust (Bohuslän).
Die Form von Orust ist üppiger, bis 5 cm. hoch und
hat dicht und grob papillose Blätter, deren Zellwände
etwas dünner sind mit schwächeren Eckenverdickun¬
gen; sie scheint mir eine Varietät, var. asperrima
Arnell nov. var., der Art zu sein.
J. gracilis Schleich, ist in Schweden eine ge¬
meine südliche Art, für welche ich keine nördlichere
Belegsexemplare gesehen habe als von Jämtland und
Angermanland; jedoch ist ihr Vorkommen in Vesterbotten und in den niedrigeren Theilen von Lappland
sehr wahrscheinlich.
Bei dieser Art sind Keimkörner
sehr gemein, Kelche und männliche Planzen nicht
besonders
selten, entwickelte
Früchte aber
sehr
selten.
f
J.
B insteadi i Kaalaas (Beiträge z. Lebermoosflora Norwegens 1898, p. 9), von J. gracilis
besonders durch die rötblichbraune Farbe, das Man¬
geln an fadenförmigen Flagellen und die stärker ver¬
dickten Wände der Blattzellen gekennzeichnet, war
früher nur von Dovre in Norwegen bekannt, ist aber
im Jahre 1902 von 0. Jensen und Verf. auch in
Schweden gefunden und zwar im Sarjekgebiet in Lule
Lappmark, wo die Art in den Regionen der Birken
und Weiden ziemlich häufig war.
J. Jierjedalica Sch if fn er in litt, ist noch nicht
beschrieben worden; die neue Art erinnert habituell
sehr an J. Binsteadii^ von welcher Art sie sich jedoch
unterscheidet durch z. B. das Vorhandensein von dif¬
ferenzierten schmalen Flagellen und die fast doppelt
o

%
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grösseren Blattzellen, deren Längediameter 0,02—0,04
mm. gross ist.
Von mir in einem Sphagnum-^wm^ÏQ
nahe der oberen Grenze der Nadelwälder bei Storsjö
kyrkby (Härjedalen) im Jahre 1904 entdeckt.
Ueber die Verbreitung der J. polita Nees. in
Schweden ist sehr wenig publiciert geworden ; in der
letzten Auflage von Hartman’s Skand. flora, 1871,
wird sie sogar nur für Pite Lappmark angegeben.
Ich theile daher hier unten die mir bekannten schwe¬
dischen Fundorte dieser Art mit :
Svealand.

Dal. Eättvik, Nitsjöbäcken (Am.).
Norrland. Helsl. Alfta, fr. (E. Collinder). 3Ipd. Alnö,
unterhalb G-rönviksber^et (E. Collinder) ; Torp, an vielen Stellen,
wie Eämmerasen, Getberget und auf dem Ufer von Skinnsjö
(Arn.); Hafverö, Finnsjöbäckeu, col. (Arn.). Härj., Hamrafjäll.
in einem Bache, cT, und Sveg, Prestbäcken, 9 (J- Persson); Stor¬
sjö, Högrensvålen (Arn.). Jtl., Oviken, Botåsen u.^s. w. in Kalk¬
sümpfen; Mörsil, Ocke, fr. und Strömvallen rArn.). Agi., Nordingrå,
Norrfällsvik (Arn.); Tasjö, Stortjärn und Lakaviksbäcken (Arn.
und Jens.).
„
Lappland. Um. Lapm. Laxfjäll (J. Ångström). Pit. Lapm.
Arvidsjaur, fr., Käksa und Peljekaise (nach S. O. Lindberg).
Lui. Lapm. Sirkasvare in der Alpenregion, Snjärrak * bei Kvikjokk und Kaddepakte bei Saggatjaur (E. Nyman); im Sarjekgebiet häufig (Arn. und Jens.).
Torn. Lapm. Euontsikuopiovare,
col. (E. V. Ekstrand).

J. polita ist somit im nördlichen Schweden weit
verbreitet; sie steigt aut den Hochgebirgen in die
Alpenregion hinauf und geht im Tieflande zuweilen
bis zur Küste des Bottnischen Meerbusens herunter.
Kelche und männliche Pflanzen werden nicht selten
angetroffen, entwickelte Früchte sehr selten.
Keim¬
körner sind nicht in Schweden gefunden; bei dieser
Art sind Keimkörner überhaupt äusserst selten, ja
sogar, so weit ich weiss, nur einmal beobachtet wor¬
den und zwar bei Mo in Banen (Norwegen) von B.
Kaalaas ^).
J. quadriloba Lindb. ist noch für nur wenige
Stellen im nördlichen Schweden nachgewiesen worden ;
ich kenne sie nur von:
1) B. Kaalaas, Beiträge zur Lebermoosfl. Norw. 1898, p. 17
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Jtl. Ovikens Prästbol, in einem Kalksumpfe (Arn.). ApZ.
Tåsjö, auf dem Ufer des Tasjö-Sees und auf Norrtjärnsklimpen, cf
(Arn. und Jensen). Pit. Lapm. Tjjdtjakk, in der Alpenre^ion
(nach S O. Lindberg). Lid. Lapm. Njuonjis, an feuchten Felsen
(E. Kyman) und an einigen Stellen im Sarjekgebiet (Arn. und
Jens.).

Die Art kommt von dem oberen Tlieil der Na¬
delwaldregion bis hoch in die Alpenregion hinauf vor.
Kelche, die sonst bei dieser Art nicht so selten sind,
habe ich keine an den schwedischen Exemplaren ge¬
sehen; männliche Pflanzen habe ich in Tåsjö gesam¬
melt.
Völlig entwickelte Früchte sind bei dieser Art
sehr selten und, soweit ich weiss, nur einmal gefun¬
den und zwar im Jahre 1892 von C. H. Einstead
bei Kongsvold auf Dovre (Norwegen) ^). Die früher,
so viel ich weiss, unbekannten Keimkörner des Art,
habe ich an Exemplaren von Strömsmo im Bardothale
im nördlichen Norwegen entdeckt; sie waren spärlich
an den Spitzen der oberen Blätter entwickelt, viel¬
gestaltet, meist rhombisch, zuweilen triangulär oder
eiförmig, zweizeilig, gelblich, dickwandig und 0,018—
0,027 mm. in Diameter.
Schon bei der ersten Beschreibung dieser Art in
Musci Asiae borealis, 1889, s. 55—57, hat Lind¬
berg, wie es mir scheint ganz richtig, sie eine Mit¬
telstellung zwischen J. Kimseana und J. Floerlcei ge¬
geben.
Wäre indessen zu gleicher Zeit auch J. Bau¬
er iana Lindberg bekannt und klar gewesen, würde
er gewiss auch diese Art seiner neuen Art so nahe
wie möglich gestellt haben, da es von der wunderbar
vielgestaltigen J. Batieriana Formen giebt, die mit
J. quadrüoba offenbar in sehr enger Beziehung ste¬
hen.
Es kann sogar in Frage gestellt werden, ob
J. cßiadriloha sich nicht direkt ohne Vermittelung von
J. Floerlcei von J. Batieriana entwickelt hat ; die w^echselnde Anzahl von den Blattlappen der J. qtiadriloha

L B. Knalaas Beitr. z. Lebermoosfl. Korw.. 1898, p. 17.

seheint mir für ihr direktes Herstammen von J.
Bmieriana zu sprechen.
J, quadriloba betreffend mag noch bemerkt wer¬
den, dass der Name nicht völlig adéquat ist, da ihre
Blätter gar nicht immer vierlappig sind, sondern 2 —
4-lappig wechseln zuweilen sogar an einem und dem¬
selben Stengel; die vorherrschende Zahl der Blatt¬
lappen wechselt an Exemplaren von verschiedene!)
Lokalitäten.
Für J. Kunzeana Hüben, werden hier unten die
schwedischen Fundorte, von welchen ich Belegsexem¬
plare gesehen habe, angegeben.
Dabei habe ich die
schlanke Hauptform und die bei typischer Entwicke¬
lung viel gröbere var. 'plicata Hartm. nicht getrennt
gehalten, da es meiner Erfahrung nach zwischen die¬
sen extremen Formen so viele Mittelformen giebt,
dass es öfters fast unmöglich ist zu entscheiden, unter
welche von den beiden Formen eine Form am rich¬
tigsten untergebracht werden soll.
Götaland. Sk. Hessleholm
Persson). Sm. Barkeryd,
Boarp, gon. (Arn.).
Vg. Sandhem, Härstorp, gon. (Arn.); Bil¬
lingen, Bjärsjö (Arn. und Jens.).
Svealand. Ner. Brefvens bruk, Svartbäcken (C. Hartm an).
Sdl. Huddinge (A. Ar v én). JJpl. Lidingö, Gångsätra, Ç, gon.
(C. J. Hartman). Dal. Mora (J. Persson); Eättvik, Lugnet
und Boda, Osmundsberget, col. und gon. (Arn.).
Norrland. Gestr. Oslättfors, Gisselmuren, 9? gon. (C. J.
Har t man); Iggö (Arn.). Helsl. Färila, Lassekrogen (E. Collinder); Hemstanäs, Ç (E. Hart man). Mpd. gemein, z.. B. Eödön
(E. Collinder); Norbyknöl (N. Bryhn); Torp, an manchen Stel¬
len, fr., gon.; Borgsjö; Hafverö (Arn.). Agi. gemein, z. B. Hernö;
Säbrå an manchen Stellen, (A, col., auf Konvaljholmen fr.: Nora, (jNordingrå; Skog; (Arn.) Tåsjö, (S, col,, gon, (Arn. und Jens.,
E. Tolf). Herj. Hamrafjâll (K. F. Thedenius); Storsjö, Själfbackshån, ci, gon. (Arn.).
Ljungå; Myssjö, Hofvermo; Oviken,
Sölfbacken Ç; Mörsil, Strömvallen, gon. (Arn.).
Lappland.
Um. Lapm.
Lycksele (J. Ångström).
Pit.
Lapm. Peljekaise und Arvidsjaur (nach S. O. Lindberg). Ltd.
Lapm. Kaddepakte bei Saggatjaur (E, Nyman); im Sarjekgebiet
häufig (Arn. und Jens).

J. Kunzeana ist über ganz Schweden verbreitet,
in ihrer Verbreitung aber jedoch entschieden nördlich
da sie, wie aus dem hier oben angeführten erscheint,
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in Götaland und Svealand sehr selten ist, um nörd¬
licher immer häufiger und reichlicher zu werden; so
ist sie z. B. im Angermanland und Medelpad, welche
Provinzen ich mehr eingehend untersucht habe, gerade¬
zu eines der häufigsten Lebermoose.
Kelche und
männliche Pflanzen sind ziemlich selten, Keimkörner
etwas häufiger wenn auch nicht gemein; Früchte habe
ich an nur zwei Stellen, in Torp und Säbrå, gefunden.
J. Kunzeana weist in einer Hinsicht eine Eigenthümlichkeit auf, die ich bei keinem anderen Leber¬
moos gesehen habe.
Wie bekannt ist, sind bei ver¬
schiedenen Lebermoosen die weiblichen Hüllblätter von
den anderen, rein vegetativen Blättern in ungleich
hohem Grade verschieden.
Bei einigen wenigen Le¬
bermoosen, wie z. B. J. polita und J. lanceolata^ sind
die Hüllblätter nicht oder doch sehr wenig von den
anderen Blättern verschieden; bei der grossen Mehr¬
zahl der Lebermoosarten ist die Differezierung der
Hüllblätter grösser, ja zuweilen sehr gross.
Diese
Differenzierung beschränkt sich doch gewöhnlich nur
oder fast nur auf die eigentlichen Hüllblätter.
Das
eigenthümliche mit den weiblichen Pflanzen von J.
Krmzeana ist nun, dass die Differenzierung der Blätter
sich nicht auf die eigentlichen Hüllblätter beschränkt
sondern sich in den Stengel weit herab streckt. Da¬
bei werden die Blätter 2—3-lappig und stark gibbös
und übrigens so ungleich den Blättern der sterilen
Pflanzen, dass man die Zusammengehörigkeit der wei¬
blichen und der sterilen Pflanzen sogar zuerst zu be¬
zweifeln geneigt ist.
Es ist indessen soeben haupt¬
sächlich die so transformirten Blätter der weiblichen
Pflanzen, welche die nahe Vervandtschaft zwischen
J, Kunzeana und J. quadriJoha weisen, indem diese
Blätter, mit den Blättern der J. quadriloha sehr grosse
Ähnlichkeit zeigen.
J. ohtiisa Lindb. betreffend werden hiermit ei¬
nige neuen Fundorte mitgetheilt:
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Svealand,

Sdl.

Stockholm, Siklaö, Elinsvik, (5 (J. Pers¬
son). Dal. Mora, am Wege nach Risaberg (J. Persson); Boda,
Styggforsen, auf kalkhaltiger Unterlage (Arn. und Jens.).
Norrland. Gestr. Osi ättfors (C. Hartman), Härj. Storsjö,
Högrensvålen (Arn,). Jtl. Myssjö, Svedjeberget; Mörsil, Ocké,
col., gon. (Arn.).
Lappland. Lul. Lajyyn. im Sarjekgebiet (Arn. und Jens.).

Diese Arfc erweist sich immer mehr als in Schwe¬
den in ihrer Verbreitung nördlich; in den Hochge¬
birgen geht sie bis zur oberen Grenze der Birken¬
region hinauf. Kelche, männliche Pflanzen und Keim¬
körner sind ziemlich selten und entwickelte Früchte,
so viel ich weiss, noch nicht gefunden. Die Art tritt
meistens in andere Moose spärlich eingesprengt auf;
zuweilen findet man jedoch reine Bestände, so z. B.
bei Ocke, wo sie völlig rein einen grossen, alten
Ameisenhügel bekleidete.
Ueber den dritten Zweig des Stammbaumes der
J. Baueriana-(j(V\r^^Q kann ich mich kurz fassen, da
dieser Zweig nur aus einer Art, der allen Hepatikologen bekannten J. barbata Schmid, besteht.
Diese
Art unterscheidet sich, wie, Prof. Schiffner (in Krit.
Bemerk., 1901, s. 45) betont hat, durch die normal
stumpfen^ niemals stachelspitzigen Blattlappen von
J. Baueriana.
J. barbata ist in Schweden südlich
und wenigstens so nördlich wie in Angermanland und
Jämtland noch gemein; nördlich geht sie wenigstens
zu Lule Lappmark.
Kelche sind häufig; Früchte,
männliche Pflanzen und Keimkörner sind meiner Er¬
fahrung nach in Schweden selten.
o

Blytt, A., Haandbog i Norges Flora.

Efter for¬
fatterens död afsluttede og udgivet ved Ove Dahl.
Med 661 illustrationer. Kristiania 1902 — 6. XI + 780
sid. liten 8:o. — Alb. Cammermeyers forlag.
Första häftet af denna flora hafva vi anmält
1902.
Nu har arbetet afslutats med det åttonde häf¬
tet och som en hel del af de norska växterna icke
finnas upptagna i de senaste svenska flororna, har
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man här en god hjälpreda vid studerandet af nämnda
växter. Flera specialister hafva hjälpt utgifvaren, men
man kan icke hafva anspråk att här få beskrifning
å alla små former af Hieracier.
Vi finna här t. ex.
Silene tatarica från Ostfinmarken och Callitriche pedunculata från Söndfjord, men icke Älchemilla pratensis
Schmidt, af hvilken Baser skulle ha sett ex. från
Bergen (enl. Bot. Not. 1899 p. 53).

Fernald,

M.

L.,

The North American species
of Eriophorum. (E-hodora 1905 p. 81—92, 129—136).
De nordiska Eriophora hafva varit bearbetade af
fiera svenska botanister, ss. bland de äldre : Fries,
Nylander, N. J. Andersson, Björnström; och nomen¬
klaturen har undergått åtskilliga förändringar.
Se
här Fernalds åsikter om några.
Eriophorum Chamissonis Meyer uppgafs från första
början förekomma både i Kamtschatka och Unalaschka
samt i Altai.
Ex. från Altai hafva visat sig tillhöra
E, callitlirix Cham.
Men både Ledebour och Meyer
grundade den nya arten på ”E. intermedium Chamisso
in litt.” och Meyers beskrifning och figg. visa tydligt
att det var fråga om den senare beskrifna E. russeo¬
lum Fr. Förf. anser att Meyers namn bör bibehållas.
Var. alhidum Nyl. 1852 är ett äldre namn än v. can¬
didum Norm.
Den äkta E. callithrix Chaaa. är en gröfre växt
med i kanten sträfva blad och äggrundt-lansettlika
axfjäll samt bör ej förväxlas med den spensligare E.
vaginafum v. opacum^ som förf. anser för egen art.
De skiljas af förf. i korthet på följande sätt:
E. callithrix.
Upper sheaths distinctly inflated,
culm trigonous and (under the lens) scabrous at tip;
pits of the receptacle with obtusely angled lower walls.
E. opacum.
Upper sheaths close or scarcely
inflated; culm terete, glabrous at tip; pits of the
receptacle with rounded walls.
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Exkursioner pâ området af botanisk litteratur
rörande Västergötland.
Af Aug.

Rudberg.

(Forts. fr. s. 9^).
Näs anfördt såsom växeställe torde oftast afse
den socken, som nu heter Vänersnäs.
Rammene (Humulus m. fl. LsR s. 215) troligen
— Rånnum.
,1
Ribhingslms (Erodium moschatum i BN 1855 s.
68 och i Hn 7—9 uppl.) = Ubi?
Roxtorp (Genista i Wng 1—2 uppl.) = Rogstorp.
SJcule (Hypochæris glabra f. erostris i NA) — Ubi?
Stora Lundby (Viscum i Hn 8—9 uppl.) ligger
ej i Bohuslän utan, såsom i 11 uppl. rätt angifves,
i Västergötland.
Torrarpsgrotta (Acer campestre i Ag) = Tarras^
grotta enl. rättelse i BN 1840 s. 19.
Fjärsta (Astragalus glycy phy Ilus i Wng 2 uppl.)
ligger ej i Västergötland utan, såsom i 1 uppl. rätt
angifves, i Östergötland.
Lritsta (Galium saxatile i Hn 9 uppl ) — Frisla,
förr skrifvet Fritsla.
Vasshotten (Isoëtes lacustre i BN 1863 s. 102:
^Wassbotten i Bohuslän” och i Hn 9 uppl.) månne ej
= Vassbotten vid Vänersborg?
Vassända i Rg ~ de förenade socknarne Vassända och Naglum.
Ving (Rumex x crispus X hydrolapathum i BN
1899 s. 22) afser troligare Norra Ving än det mindre
undersökta Södra Ving.
Åkerström (Anthemis tinctoria i BN 1863 s. 14)
uppgifves för Västergötland, men kan möjligen vara i Bo¬
huslän, ty stället ligger alldeles vid gränsen, och växten,
som dock gifvetvis kan förekomma på båda sidor om länsgränsen, angifves i BN 1843 s. 95 för Boh. (Akers sluss).
Asaka ensamt torde oftast afse det floristiskt
o

o
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' afseende intressanta Vartofta Àsaka, men utom detta
finnas i Västergötland socknarne Barne-, Kållands-,
o
Skånings- och Väne Asaka.
Ofvendal i Sn och Rg heter, såsom i Zt och på
officiela kartor angifves, Öfverdalen.
IV.

För Västergötland uppgifna^ men felbestämda
eller osäkra växter.

Växter, som oriktigt uppgifvits för viss lokah
men finnas på andra ställen inom landskapet, hafva
här ej medtagits.
Senecio paludosus: Vartofta Asaka i Wng 1—2
uppl., i Hn 2—3 uppl. och i Hg.
Misstaget, påvisadt af J. Mathesius i BN 1854 s. 12, torde bero
på förväxling med Cineraria palustris.
Inula hritanica: Odensåker i Rg enl. randanteck¬
ning i en flora.
Torde afse I. helenium.
Aster tripolium: Kinnekulle i Pm I s. 255 utan
kritik och i Wng 1 uppl. med reservationen ”saltem
olim”, ej i 2 uppl.
Misstaget, uppkommet genom ut¬
trycken ”Aster (Flor 622)” och ”Aster 694” i LsR s.
25 och 31, har undanröjts af Linné själf, som i rät¬
telser till LsR ändrat uttrycken till ”Aster 696”, så¬
ledes Inula saliciua.
Fetasites albus: Trollhättan i Sn ocn Ln.
Upp¬
giften har ej bekräftats.
Cirsium X lanceolatum X oleraceum: Hvarf (Ekedalen)
i Rg enl. vf.
Ar troligen felbestämning.
Cirsium x acaule X lanceolatum: Mösseberg 1867
i Rg enl. vf.
Ar troligen felbestämning.
lîieracium stoloniflorum: Billingen i BN 1863 s.
138, Kinnekulle i BN 1865 s. 175, i Nn I s. 63
och i Hn 6—9 uppl.
Uppfattas väl nu på annat
vsätt.
(I Wm s. 638 nämnes en H. stoloniferum Kock
från Mällby (Katrineberg).
*) Ekedalen ligger
Hvarf.

dock i

Acklinga,

men på gränsen till
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Hieracium alpimim: Mariestad i Rg enl. vf.
Af
växtgeografiska skäl måste uppgiftens riktighet betviflas.
Hieracium sahaudum: Alingsås i LsF och i Rs
samt upptagen för Västergötland i Ld 1—3 uppl.
Anses i Nn I s. 58 vara H. rigidum, i Hn 1—2
uppl. vara H. Friesii och i BN 1887 s. 50 vara ’’H.
genuinum Lindeb.”
Betonica officinalis: Alingsås i Rg enl. vf. ”På¬
stods af lektor Lindeberg vara vild”.
Uppgiften be¬
ror väl på missminne.
Galeopsis pubescens ß carthus ianor um: Skara (Djur¬
gården 1873) i Rg enl. vf.
Ar säkerligen felbe¬
stämning.
”Gentiana germanica
Hg.

Uppgiften

beror

Willd?'':

helt

Kring Billingen i

säkert på felbestämning.

Verbascum x nigrum X thapsiforme: Björsäter i Rg
enl. muntlig uppgift.
Ar felbestämning.
Bartsia alpina: Hunneberg i Hn 2 —11 uppl., i
Ln och i Nn I s. 172 samt Bartschia i Västergötland
i KA och NA.
Förgäfves eftersökt å Hunneberg enl.
Sn och ej uppgifven från annat ställe i landskapet.
Carum carvi f. atrorubens: Kinnekulle i Rg enl.
vf.
Ar blott en form med starkt rosenröda blommor
enl. BN 1902 s. 277.
Banunculus cassubicus: Björka och Gustaf Adolf
i Rg enl. vf.
Uppgiften tarfvar bekräftelse.
Banunculus acris ^Steveni: Bergjum i BN 1885
s. 204.
Månne odlad?
Batrachkim fluitans a Baudotii f .marinum: Hornborgasjön i Rg enl. vf. Uppgiften tarfvar bekräftelse.
Gorydalis solida: Eggby i Rg enl. vf. Uppgiften
tarfvar bekräftelse.
Polygala amar ellum ß alpestre: Mösseberg i Wng
1—2
uppl.
Är ej därifrån omnämnd i nyare växtförteckningar.
••
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Viola umbrosa: Möllfcorp (Vaberget) i Rg enl. vf.
Är troligen felbestämning.
(Hybriderna mirabilis X
riviniana, mirabilis X silvestris och riviniana X silve¬
stria, som enl. muntlig uppgift finnas på Kinnekulle,
böra undersökas af specialist).
Viscaria alpina: Kinnekulle
troligen felbestämning.

i Rg enl. vf.

Är

Stellaria nemorum *glochidosperma: Lindö i Wättern i Rg.
”Zweifelhafte Exemplare” enl. BN 1899
s. 200.
Saxifraga umbrosa: Billingen norr om Sköfde i
Hn 8—9 uppl.
Är förgäfves eftersökt enl. ÖV 1867
Exemplaret lär varit ditplanteradt.
Sorbus fennica: Hemsjö i BN 1887 s. 55.
Är
troligen hybrid.
(En liten steril buske af S. x aucuparia X scandica lär anträffats på Älleberg 1887
enl. C. P. O. Nordstedt).
Cotoneaster vulgaris /. lutea. Jämte *nigra: Domsö
i Wng 1 — 2 uppl., i Hn 2 uppl. lutea: Domsö och
*nigra Varberg och i Hn 3—9 uppl.: ^nigra Domsö
och lutea Varberg.
Det senare torde vara rätt.
Rosa graveolens v. inodora: Kinnekulle i BN 1852
s. 68, i Hn 8—9 nppl., i Sz s. 19 och i Sm s. 159.
Är förgäfves eftersökt enl. BN 1891 s. 116.
Upp¬
giften är ”säkerligen misstag” enl. L. P. R. Matsson.
Rubus arcticus : Hofva i Rg enl. vf.
Månne
odlad?
Potentilla collina: Falköping i Rg enl. vf. Ehuru
enl. NA ”*hybridogen kollektivart”, hvari argentea
ingår, torde uppgiften bero på felbestämning.
Ononis repens: Götaälf i Rg enl. vf. Är troligen
misstag, åtminstone beträffande älfvens västgötasida.
Rumex limosus: Mellan Lidköping och Skofteby
i BN 1842 s. 52 och Wm s. 635. Är R. maritimus.
Asarum europceum : Hornborgasjön i Wng 2 uppl.
och i Hn 2 —11 uppl. samt för Västergötland i Ld
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3 uppl.
Blad af Viola mirabilis anses hafva vållat
misstaget.
TJrtica dioica f. holosericea: Göteborg. ”Urtica . . .
caule toto folioso’’ i Bromelii Chloris förklaras i BN
1849 s. 121 vara nämnde form, som för öfrigt ej
anföres från Västergötland.
Salix X fragilis X pentandra: Mariestad i BN
1897 s. 199.
Ar säkerligen folbestämning.
Salix X cinerea X viminalis: Hassle i BN 1902
s. 280.
Torde böra närmare undersökas.
Salix X aurita X hastata: Hjo i Rg.
Är S.
aurita f. vegetior enl. K. A. Stalin.
Salix X nigricans X pjhylicifolia: Sandhem i Rg
enl. vf.
Bestämningen bör väl anses osäker tills vi¬
dare enl. C. F. O. Nordstedt.
Betula verrucosa y dalecarlica: Hömb i Rg enl.
vf.
Är ß lobulata enl. T. O. B. N. Kr ok.
Alnus incana: Kinnekulle i Km s. 35 : ”Alnus
[775 a. ßl\ Ahl, Arre”.
Måtte bero på felminne, ty
A. incana är i Västergötland ej funnen västligare än
i Sörbodalen nära Lundsbrunn, hvilket äfven torde
gälla om A. X glutinosa X incana ”Källby” i Rg
enl. vf.
Alnus incana ß lohata: Härja (Grimmestorp) i Hn
11 uppl.
Ett träd fordom enl. C. F. O. Nordstedt.
Orchis morio: Rackeby i BN 1843 s. 2.
Är
felbestämning.
Orchis mascula: Husaby i Hn 11—12 uppl. och
Sm s. 160.
Är ej återfunnen enl. BN 1891 s. 117
och torde nu vara utgången.
Orchis laxiflora: Värnhem i BN 1843 s. 3: ”an¬
ledning att förmoda” dess förekomst där. Denna för¬
modan har ej bekräftats.
Vallisneria spiralis: Alingsås, Säfvelången och
Hunneberg (Lillsjön 1781 af L. Gyllenhaal). Växten
lär först omnämnas . af A. Afzelius i VH 1787 och
upptages sedan med svagare eller starkare reservation
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i Ld 2—3 uppL, i Rs, i Wng 1—2 uppl.^ i Hn 2
—9 uppl., i Hg, i Dn 1—2 uppl., i As 3—5 uppL,
i An (Lärobok III 1852), i Bn samt af F. W. Hy¬
man (Alingsås Omgifningar).
Såsom orsak till miss¬
taget har man gissat på förväxling med Sagittaria,
Sparganium natans, Stratiotes eller sannolikare Lo¬
belia, som på djupare vatten kan hafva stängeln spi¬
ral vriden.
Allium carinatum: Göteborg i Wg: ”in mariti¬
mis”.
Ar ej annanstades uppgifven för Västergötland.
Alisma ranunculoides: Ulricehamn enl. D. E. Hæzén i A. Winboms Diss. De Ulriceh. Ar felbestämniug.
Fotamogeton fluitans: Alingsås i BN 1876, s. 100,
Seglora och Kinnarumma i Hn 11 uppl.
Ar felbe¬
stämning enl. BN 1887 s. 37 och 261.
Fotamogeton colorata: Friel i Rg enl. vf.
Ar
osäker.
Fotamogeton lucens ß Zizii\ Dalum och Sexdräga
i Rg enl. vf.
Ar troligen P. X graminea X perfoliata.
Scirpus rufus: Västra Frölunda i Ag. Ar ej annanstädes uppgifven för Västergötland.
Carex extensa: Kinnekulle i Rg enl. vf. Af växt¬
geografiska skäl måste uppgiftens riktighet betviflas.
Carex aquatilis: Skara i Rg enl. vf. Ar troligen
inflyttad.
Brogårdsdammen är nu nästan torrlagd.
Carex X cœspitosa X gooäenoughi ß juncella: Kors¬
berga i vf. Uppgiften tarfvar bekräftelse.
Carex Schreberi Higerica: Göteborg i Hn 11 uppl.
Ar felbestämning.
Schedonorus sterilis: Odensåker i BN 1885 s. 196.
Ar troligen S. tectorum.
Glyceria capillaris: Göteborg i Hn 2 — 3 uppl.,
i Wg och i Ag.
Ar ej senare uppgifven för Väster¬
götland.
Fsamma arenaria: x41ingsås. Norra Wånga i VH
1824.
Ar utgången.
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Calamagrostis epigejos "^rigens: Rackeby i BN 1845
s. 57, i Hn 5 —11 iippL, i An och i Fs. s. 240. I
senare tid ej återfunnen enl. NA.
Calamagrostis X epigejos X lanceo!ata: Korsberga
i Rg enl. vf. Uppgiften tarfvar bekräftelse.
Botrychium hmaria "^simplex: Berg i Rg enl. vf.
Ar sedan ej återfunnen enl. G. Y. F. Carlson.
Y.

Yäxter anförda för Taster götland utan
angifvande af växeställen.

Hieracium glomeratum "^acradeninm i BN 1902
s. 104.
Hieracium silvaticum ciliatum i BN 1902 s. 107 ^).
Hieracium silvaticum Hacerifolium i NA ^).
Hieracium murorum "^porrigens i BN 1902 s. 102 ^).
Salvia pratensis i NA.
Fraxinus excelsior ß diversifolia (spontan) i NA.
Pulsatilla pratensis i Hn 8—11 uppl. och i NA.
Fumaria Borcei i NA.
Erysimum hieraciifolium f. strictum i Hn 8—9 uppl.
Caxdaminc amara /. minor i NA.
Dianthus armcria i LsF, i Rs, i TYng 1—2 uppl.
och i Nn I. (Senare funnen i Trollhättan 1860).
Gypsopliila muralis i Hn 2 —11 uppl. (Senare
funnen i Mariestad).
EpiJohium X adnatum X roseum i NA.
Bosa glauca v. nitida ”torde förekomma flerestädes” enl. L. P. R. Matsson.
Bosa coriifolia v. neglecta ”sannolikt flerestädes”
enl. L. P. R. Matsson.
Quercus robur ß hrevipes i NA.
Juncus X alpinus X biglumis (eller triglumis) f.
nanus i NA.
Sesleria coertdea i Wng 1—2 uppl.: ”per . . .
Y estergothiam”.
*) Betraktas nu som själfständig art.

Vierhapper,

F., Monographie der alpinen Eri-

geron-Arten Europas und Vorderasiens (Beih. Bot.
Centralblatt. Bd. 19, 2, 1906, p. 385—560 + 6 t. + 2
kart.)
Förf. har följt Cassini i att ur Erigeron utbryta
släktet Trimorpha^ bestående af de arter som haf va
3 slags blommor: rörformiga^ tvåkönade diskblommor
samt smalt rörformiga .honliga strålblr, hvaraf de yttre,
men ej de inre, äro tunglika.
Till Erigeron höra da
arter med 2 slags blr: tvåkönade i midten och hon¬
liga rörformiga i kanten.
Trimorplia horcalis Vierh. är den nordliga form,
som i allmänhet kallats Erigeron alpinus, hvilket senare
namn förf. reserverar för den ras, som finnes söderut
och i Asien.
Förf. sjelf fattar artbegreppet mycket
trångt och säger att den, som fattar det vidt, får
betrakta flera af förf:s arter som underarter eller raser,
så t. ex. Tr. horealis soui en nordlig ras af Tr. alpina.
Den senare har de flesta rosettbladen tillspetsade, ej
trubbiga såsom vanligen hos T. horealis.
’^Trimorpha alpina Vierhapper hoc loco, non J. E.
Gray, Nat. Arr. Brit. pl. II, p. 467 (1821)” skrifver
förf., men då Gray är den förste, som har denna
namnkombination, så borde väl förf. — enligt refis
åsikt — påvisat hvad som menas med Grays namn.
Visserligen citerar Gray som synonym Erig. alpinus
Lin. S. P. (som L. kände endast från Alperna), men
beskrifningen är ej hämtad från Linné, utan synes
afse engelska exemplar och uttrycken ”leaves blunt —
— stems many, mostly without branches” tyder ju
något mer på T. borealis, som också finnes i Eng¬
land, än på alpina.
Anser man sig ej kunna använda
Grays namn T. alpina för T. horealis^ så bör det
enligt refis åsikt anses som ett kollektivnamn och,
när det användes i samma omfattning som Vierhapper
gjort, bör det skrifvas T. nljnna (L.) Gray ex. p. ;
Vierh. emend.
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T, borealis liar en tid ansetts vara identisk med
E. neglectus Kern., men förf, anser dem som skilda
arter.
Hos den förra äro korgarne ensamma eller,
om de äro flera, sitta de på långa skaft, rosettbladen
äro relativt tunna och smala.
Hos den senare äro
korgarne ensamma eller 2 och då på korta skaft,
rosettbladen äro täml. tjocka.
Från E. uniflorus har förf. afsöndrat v. pulchellus
Fr. och kallar den E. JJnalaschensis {E. pulchellus ß
ÏJnal. DC. 1836).
Som synonym upptages E. humile
Graham in Edinb. N. Ph. Journ. 1828 med tvekan,
emedan arten grundats på en abnorm form.
Den är
en arktisk art, som kanske dock är funnen i Graubünden.
Från Skandinavien omnämnas 2 hybrider, båda
från Dovre: Trimorpha borealis
polita (?) samt Tr,
borealis X Erigeron uniflorus (?) med E. alpinus y leucocephalus Blytt K. Fl. som synonym.
Lind, J., lieber einige neue bekannte Pilze.
(Annales mycologici, Bd. 3, 1905, p. 427—432).
Några arter anföres för Stockholm: Rosellinia sangtiinolenta (Wallr.) Sacc. och Jlamularia Butomi Lind.

Sylvén, N.,

Om de svenska dikotyledonernas
första förstärkningsstadium eller utveckling från frö
till blomning.
Den allmänna delen har publicerats i
K. Sv. Vet. Akademiens Handl, och den speciella
delen (75 sid. 4:o) har i dagarne utgifvits i Uppsala
som akademisk afhandling.

THI våra. medhjälpare!
T)å tryckningskostnaderna i senaste tid betydligt
ökats, måste vi tillse att afgifter för korrigering ej
onödigtvis utbetalas.
Vi komma därför i högre grad
än förut debitera författarne för gjorda manuskript¬
ändringar.
Som sådana räknas äfven de korrige¬
ringar, som måste göras, emedan manuskriptet var
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otydligt skrifvet, sä att sättaren ej kunde se, hvilka
Bokstafver, som afsågos.
Skrif därför tydligt! Tänk på att sättaren helt
säkert ej förut känner till de termer, namn och utländ¬
ska ord, som Ni använder!
Man bör ej kunna
taga miste på n och u, a och o, g och y, etc.
Läs igenom manuskriptet en gång extra med sär¬
skild uppmärksamhet fäst på kommateringen! Till¬
satta skiljetecken debiteras som manuskriptändringar.
Se noga efter att beteckning för olika stilsorter
öfverallt blifoit gjord, där sådan behöfs! Begagna
helst 1 understrykning för kursiv stil, 2 för fetare
stil, en vågig linje för versaler och en af flere kortare
linjer bestående understrykning för spärrad stil! Spär¬
rad stil eller versaler (och ej kapitäler) böra användas
för personnamn, när man särskildt vill framhålla dem.
Auktorsnamn efter växtnamn böra ej utmärkas med
särskild stilsort.

Utg, af Botaniska Notiser,

Hos

Frans Svan ström & 0:o
Stockholm Myntgatan 1

kan erhållas:
Hvitt blompressningspapperformat 360x445mm. Pris pr ris 10,—
Herbarieomslag
400x484 „
„ „ ,, 4,—
Herbariepapper N:o 8, hvit färgton 240x400 „
,, ,, „ 4,50
„
„ 11, blå
„
285x465 „
„ „ 7,75
„
„
„ 13, hvlt
„
285x465 „
„ „ „ 9,—
Obs. De båda sistnämnda sorterna användas vid Riksmusei Botaniska
afdelning.
An^ionspris: 5 öre pf. inillini. i höjd.
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—, Om björkens tjocklekstillväxt i Jämtlands fjälltrakter. —
Skogsvärdsför.-ns tidskr. 3 (1905): s. 417—422 (-[- 3
textfig.).
Areschoug, F. W. C., Botanikens Elementer. Lärobok för
de allmänna läroverkens högre klasser.
4:e uppl. be¬
arbetad af L. M. Neiiman,
Med 251 bilder.
Lund
1901. 8:o [IV; 226 s.].
—, Untersuchungen über den Blattbau der Mangrove-Pflan¬
zen.
Mit 13 Tafeln. Heilbronn 1902. 4:o [2 onum
90-1-2 on. s.J. — Bibi. bot. 56. — Berichtigung i
Flora 92 (1903): s. 301-302.
Utdrag, med titel: Om bladbyggnaden hos Mangroveväxterna. — Bot. Not. 1902: s. 129—140.

—,

Zur Frage der Salzausscheidung der Mangrovepflanzen
und anderer mit ihnen zuzammen wachsender Strand¬
pflanzen. — Flora 93 (1904): s. 155—160.
—, Undersökningar öfver de tropiska växternas bladbyggnad
i jämförelse med de arktiska och boreala växterna. Med
25 taflor.
Uppsala 1905. 4:o [207 s.] — Sv. Vet.-Ak.
handl. 39. N:o 2.

Arnell, H. W., Bryum u. Plagiobryum. — IP. Dusen, Beitr.
z. Laubmoosflora Ostgrönlands u. der Insel Jan Mayen
i Sv. Vet.-Ak. bih. 27. Afd. IIL N:o 1 (1901): s. 2545 (+ 7 textfig. o. Taf. II-IV).
—, Dorcadion microblephare (Schimp.) Lindb. — Bot. Not.
1901: s. 249.
—, Novæ species generis Kantiæ. — Bevue Bryol. 29 (1902):
s. 26—32 (-}- 3 texttafl.). — Referat af förf. i Bot. Not.
1902: s. 153—158 (-f- 3 textpL).
—, Martinellia calcicola Arneil et Persson nova sp. — Revue
Bryol. 30 (1903): s. 97-98.
—, (a) Om dominerande blomningsföreteelser i södra Sverige.
— Arkiv f. bot. 1 (1903): s. 287—376.
(b) Om dominerande blomningsföreteelser i Trosa skär¬
gård. — Bot. Not. 1903: s. 269—275.
(c) Om dominerande blomningsföreteelser i Oviken (Jämt¬
land). - Bot. Not. 1905: s. 219-236.
—, Om svenska växtnamn. — Tidning f. Sveriges lärov.
1904: s. 29-30.
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Arnell, H. W., Martinellia obliqua Arneil nov. spec. — Revue
Bryol. 32 (1905); s. 1-2 (+ 6 textfig.).
—, Phænological observations on mosses. — The Phytologist
1905; s. 41-44.
—, Martinellia Massalongii (C. Müller), Ein Bürger der
Schwedischen Moosflora. — Bot. Not. 1905: s. 315—316.
f Artedi, (från 1733; förut Arctœdius el. Arctædï), Petrus,
Kårt Förtekning På de Träen^ Buskar åg Orter, såmm
wäxa sponté wid Nordmalings Prästebord aller i när¬
maste byar där åmmkring After Dänn Alldra-simplaste
åg Klaraste Methoden i årdning satte av Petro Arctœdio
A;o 1729 in Februario. — E. Lönnberg, Peter Artedi
— ett tvåhundraårsminne, Bilaga (Upsala 1905 8:o): s.
38-52 (—56).
Aulin, F.
Glyceria reptans Kr., funnen i Sverige. —
Bot. Not. 1901; s. 235—236.
Parthel, Chr., Bidrag till kännedom om mjölksyrebakteriernas förekomst och utbredning utom mjölken. — Landtbr.
ak. handl. o. tidskr. 44 (1905); s. 403—421.
Berg^ Hjalmar, o. Lindén, And., Lärobok i naturkunnighet.
5:e uppl.
Fjerde tryckningen 1901. Femte tryckningen
1903.
Stockholm. 8:o [IV; 247; 1 s.].
Växterna: s. 82—118.
Bergman, Arvid M., Rennthierpest und Rennthierpestbacillen.
Mit 8 Figuren u. 3 Tafeln.
Jena 1901. 8;o [2 on.;
55
1 s.] — Ur Zeitschr. f. Thiermedicin 1901.
Beobachtungen über die Morphologie und Biologie des
Rennthierbacillus: s. 7—12 -[- Taf. 1—3.
f Berlin, N. J., Lärobok i naturlära — — omarbetad af
Sv. Leonli. Törnquist. 14 uppl. Med 341 bilder. Lund
1904.
Liten 8:o [4; 240 s.].
Växterna; s. 101 —139.
Birger, Selim, Vegetationen och floran i Pajala socken med
Muonio kapellag i arktiska Norrbotten.
Med 7 taflor
och 1 figur i texten.
Stockholm 1904. 8:o [117 s.]. —
Arkiv f. botanik 3. N:o 4.
—, De 1882—1886 nybildade Hjälmaröarnas vegetation. Med
14 figurer i texten, 11 taflor och 1 karta. Uppsala 1905.
8:o [152 s.J. — Sammast. 5. N;o 1.
—, En sammanväxning mellan tvenne furor. — Skogsvårdsförrns tidskr. 1905; s. 445—446 (+ 1 textfig.).
Björlcman, Erik, Die Pflanzennamen der althochdeutschen
Glossen [I-] II. — Zeitschr. f. deutsche Wortforschung
2 (1902): s. 202-233; 3 (1902); s. 263—307; 6 (1904);
s. 174-198.
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Bohlin^ Knut, Två zoocecidier på Laurus canariensis Watson
var. azorica Seubert & Höchst. — Entomol. Tidskr. 22
(1901): s. 81-91.
Botan. afd. : s. 86—91 -[- textfig. A—F.

—,

—,

—,

—,
—,

Utkast till de gröna algernas och arkegoniaternas fytogeni.
Akad. afh. i Upsala . . för vinnande af filos,
doktorsgrad . . 11 maj 1901.
Upsala 1901. 8:o [tit.;
43 -I- IV s.
1 skema].
Etude sur la flore algologique d’eau douce des Açores.
(Avec une planche).
Stockholm 1901. 8:o [85 s.]. —
Sv. Vet.-Ak. bihang 27.
Afd. III.
N:o 4.
De Vries’ mutationsteori. — Ljus 4 (1902): s. 253—259
(-f 9 textfig.).
Centronella Voigt und Phæodactylon Bohlin. Mit Figuren.
— Hedwigia 41 (1902), Beibl. s. 209—210.
Om en enhetlig plan för den naturvetenskapliga under¬
visningen i de allmänna läroverken, [på omslaget;] Stock¬
holm 1904. 8:o [21 s.].

Bolin, Pehr, Våra vanligaste åkerogräs samt medlen att dem
utrota.
Med bilaga;
Tvenne ogrästaflor
af Jakoh
Eriksson. Stockholm 1903. 8;o [2 on.; 98 s. -j- 2 on.;
tafl. färgtryckta i fol.]. — Småskrifter i landtbruk XIV.

Boman, Erik^ Deux Stipa de l’Amerique du Sud développant
de l’acide cyanhydrique. — Bull, du Muséum d’hist.
nat. 1905; s. 337-343.
Borge, 0., Süsswasseralgen aus Süd-Patagonien. Mit 2 Tafeln.
Stockholm 1901. 8;o [40 s.J. — Sv. Vet.-Ak. bihang
27. Afd. m. N:o 10.
—, Algologische Notizen. 5. Schweizerische Algen. — Ber. d.
Schweizer, bot. Ges. XI (1901): s. 101—105
3 textfig.
—, Die Algen der ersten Regnell’schen Expedition. II. Desmidiaceen.
Mit 5 Doppeltafeln. III. Zygnemaceen und
Mesocarpaceen.
Mit 1 Tafel — Arkiv f. bot. 1 (1903);
s. 71-138; 277-285.
Brundin, J. A. Z., Rhizombildning på stängeln hos Anemone
nemorosa L, — Bot. Not. 1903; s. 233—236 (-f- textfigur).
—, Om förekomsten af Moehringia lateriflora L. och Cassan¬
dra calyculata (L.) Don i Sverige. — Sammast. 1903:
s. 236—238.
Billow^ Waldemar, Vår bästa vårsvamp [Tricholoma gam¬
bosum]. — Skånska Trädgårdsför. tidskr. 1904: s. 23—25.
Bågenholm, G., se Sylvén, N.
f ^[äckmaj^j J., Ur växtvärlden. Vilda törnrosbuskar.
Alarna. — Aspen.
Syrenerna.
Popplarna. — Läsning
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för Svenska Folket 1901: s. 61—77 (-]- 3 textbilder);
220-233 + 1 textfig.; 1902: s. 70-78; 145-155.

Carlson^

C.

S., Contribution a l’étude comparée de la flore

du massif Scandinave et du massif central de la France.
Thèse . . à la Faculté des sciences de Clermont-Ferrand
Le (27) Juillet 1905. Pour obtenir le titre de Docteur.
Clermont-Ferrand 1905. 8;o [116 s. -f" 3 -|- 4 pl.].

Carlson,

G.

W.

F.^

Ett par afvikande former af Succisa
pratensis. — Bot. Not. 1901: s. 224—226 (-f- 4 textfig.).
—, Om vegetationen i några småländska sjöar. Med en figur
i texten.
Stockholm 1902. 8:o [40 s.j. — Sv. Vet.-Ak.
bihang 28. Afd. III. N:o 5.

Cleve (sedan 1902: Fjuler-Chelpin)^ Astrid^ Zum Pflanzenleben
in nordschwedischen Hochgebirgen.
Einige ökologische
und phänologische Beiträge.
Mit 5 Tafeln. Stockholm
1901. 8:o [105 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 26. Afd. III.
N:o 15.

f Cleve^

P.

T.,

Plankton from the Indian Ocean and the
Malay Archipelago.
With 8 plates.
Stockholm 1901.
4:o [58 s. + 8]. — Sv. Vet.-Ak. handl. 35. N:o 5.
Växter:

s.

17—32;

54—58 (-[- 2 textfig. -|- pl. VIII}.

—, Postglaciala bildningarnas klassifikation på grund af deras
fossila diatomaceer. — N. O. Holst, Bidrag till känne¬
domen om Östersjöns och Bottniska vikens postglaciala
geologi i Sv. Geol. Unders. Ser. C. N:o 180 (1899—1901):
s. 8—23 etc. 8:o.

—j The seasonal distribution of Atlantic plankton organisms.
Göteborg 1900. 8:o [368 s. -\~ 1]. — Göteb. Vet. o.
Vitt. Samh. handl. Fjärde följden III. (1901).
Diatomaceæ: s. 281—358; Phycochromaceæ: s. 367—68.

—, Additional notes on the seasonal distribution of Atlantic
Planktonorganisms. — Sammast. IV (1902): s. 1—51.
—j The plankton of the North Sea and the Skagerak in 1900.
Stockholm 1902. 4;o [49 s.]. — Sv. Vet.-Akad. handl.
35. N:o 7.
—,
—,

Plankton-researches in 1901 and 1902. — Stockholm
1903. 4:o [53 s.] — Sammast. 36. N:o 8.
Report on the Plankton collected by Mr. Thorild Wulff
during a voyage to and from Bombay.
With 4 plates.
— Arkiv f. zoologi 1:3 (1904): s. 329—381.
Växter: s. 335—339.

Dahlstedt,

H.,

Hieracium L. — Neuman
Sveriges flora (1901): s. 67—93.

&

Ahlfvengren,
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Dahlstedt^

H.,

Beiträge zur Kenntniss der Hieracium-Flora
Oesels.
Mit 8 Tafeln.
Stockholm 1901. 8:o [45 s. -|8j. — Sv. Yet.-Ak. bihang 27. Afd. III. N:o 13.

—, Sandhems flora.
Af 0. Nordstedt. 4. Hieracia bestämda
af -. Bot. Not. 1903: s. 35—38; 221—227.
—, The Hieracia from the Færoes. — Botany of the Færoes.
Part II (1903): s. 625-659 (+ PI. XI—XII).
—, Några Hieracier från Lagnö, Ljusterö socken, Upland. —
Bot. Not. 1904: s. 183—191.
—J

Beiträge zur Kenntnis der Hieracium-Flora Islands. I.
Mit 10 Tafeln.
Stockholm 1904. 8;o [74 s.]. — Arkiv
f. bot. 3. N:o 10.
—, Studier öfver arktiska Taraxaca.
Med 9 textfigurer.
Uppsala 1905. 8:o [41 s.]. — Sammast 4. N:o 8.
—j Om skandinaviska Taraxacumformer. (Förutskickadt med¬
delande). — Bot. Not. 1905: s. 145-172 (+ PI. 4-5).

Dusén,

—,

—,

—,
—,

—,

—,
—,

—,

P.,

Beiträge zur Laubmoosflora Ost-Grönlands und
der Insel Jan Mayen. Mit 4 Tafeln. Stockholm 1901.
8:o [71 s.]. - Sv. Yet.-Ak. bihang 27. Afd. III. N:o 1.
Några viktigare växtfynd från nordöstra Grönland. — Bot.
Not. 1901: s. 73—76.
Zur Kenntnis der Gefässpflanzen Ost-Grönlands. Mit einer
Karte und 5 Tafeln.
Stockholm 1901. 8:o [70 s.
2
textfig.]. — Sv. Yet.-Ak. bihang 27. Afd. III. N;o 3.
Om en ny varietet af Saxifraga oppositifolia L. [var.
elongata]. — Bot. Not. 1892: s, 181—185 (-[- textfig.).
Zur Kenntnis der Gefässpflanzen des südlichen Patagoniens.
— Sv. Yet.-Ak. Öfvers. 58 (1901): s. 229—263.
Part I.
The vegetation of western Patagonia. — Reports
of the Princeton University Expeditions to Patogonia,
1896—1899 edited by W. B. Scott. 8. Botany (1903):
s. 1—33 -|- 1 (-f 2 pL).
Part III.
Patagonian and Fuegian mosses. — Sammast.
8 (1903): s. 63—126 -f 6 (-f- 26 textfig. + PI. YII-XI).
Beiträge zur Bryologie der Mageliansländer, von West¬
patagonien und Südchiles. 1—3. — Arkiv f. bot.: 1.
Mit
11 Tafeln. Sammast. 1. (1903): s. 441—465: 2.
Mit 11 Tafeln. Sammast. 4. N:o 1 (1905) 45 s.;
3.
Mit 8 Tafeln. Sammast 4. N:o 13 (1905) 24 s. Stock¬
holm (1) o. Uppsala (2—3).
Sulla la flore de la Serra do Itatiaya au Brésil.
Rio
de Janeiro 1903. 4:o [tit.; 119 s.]. — Archiv, do Museo
Nacional do Rio de Janeiro 13.
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Dusén^ P,, Über die tertiäre Flora der Mageliansländer. II.
— Svenska Exped. tili Magellansländerna 1: 2 (1905):
s. 241-248.
—, Die
Pflanzenvereine der Mageliansländer nebst einem
. Beitrage zur Ökologie der inagellaniscben Vegetation.
Mit Taf. XIX-XXX. - Sammast. 3: 2 (1905): N:o 10
= s. 351 — 523 (-j- 9 textfig.).
—, Musci nonnulli novi e Fuegia et Patagonia reportati. —
Bot. Not. 1905: s. 299-310.

Echerhom,

A.

K.,

De odlade växternas lifsföreteelser och
lefnadsvilkor, i korthet framställda.
Med ett förord
af . . H. Juhlin-Dannfelt. Upsala 1903. 8:o [5; 62 s.).

Edivall,

Gruslaf (Gustavo), A

guaxuma e outras Malvaceas
fibrosas de S. Paulo.
(Com 2 estampas). — Boletim da
Agricultura Ser. II. N:o 4 (1901): s. 243—254. 8:o.
—, 0 Jaborandi (— Pilocarpus etc), do Estado de S. Paulo.
— Sammast. 4 (1901): s. 508—519 (-|- 2 textfig.).
—, Plantas Paulistas novas ou menos conhecidas I. — Revista
do Centro de Scienc as etc. de Campinos 1903 N. 4
[4 s. A- estamp. 2—4]. 8:o—, Flora Paulista. IV. Familia Myrsinaceæ. — Commissao
geogr. e geol. de Såo Paulo-Boletim N:o 15 (1905):
45 s. 8:o.

Ehle

(från 1901)^ Herman Nilsson —Om några af våra
vigtigaste växtsjukdomar och deras ekonomiska betydelse
för landtbruket. — Sv. Utsädesför:ns tidskr. 1904: s.
163-174.

Eisen,

Gustaf,

The Fig. : Its History, Culture, and Curing
with a descriptive catalogue of the known varieties of
figs. Washington 1901. 8:o [317 s.
93 textfig., 1
försättspl. med 1 s. text
XV pi.]. — Unit. St. Departm. of agriculture, div. of pomology, Bulletin N:o 9.

Ekman, Sven, Fjällens djurlif och växtlif. — Svenska Turistför:ns årsskr. f. 1901: s. 173—196.

Erikson, Johan, Bidrag till det Öländska Alfvarets floristik.
— Bot. Not. 1901: s. 201—207.
—, Om bokens förekomst på Öland. — Sammast. 1903. s.
219. — Jfr Nilsson, Alb,
—, Några hybrider och andra anmärkningsvärda former
från östra Skåne. — Sammast. 1903: s. 239 — 246.
—, (a) En studie öfver Jungfruns fanerogamvegetation. Stock¬
holm 1904. 8:o [14 s.]. — Arkiv f. bot. 2. N:o 3.
(b) Jungfrun_, ett geografiskt utkast. — Svenska Turist-
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förrns årsskr. f. 1905; s. 154—171. — Jungfruns växtlif: s. 164-165, 170.
Erikson, Johan^ Tvänne för Sveriges flora nya Violahybrider,
V. uliginosa Bess. X canina L. och Y. uliginosa Bess.
X Riviniana Rchb. — Bot. Not. 1904; s. 237—242.
—, Några växtfynd från Blekinge. — Samniast. 1905: s.
317—322.

Eriksson, Jakoh, Sur 1’origine et la propagation de la rouille

—,
—,
—,

—,

—,

—,

—,
—,
—,

des céréales par la semence. — Ann. sc. nat. sér. 8.
Botanique 14 (1901): s. 1—124 -f- pl. 1—2; 15 (1902):
s. 1-160 + pl. 1-5.
På svenska i sammandrag med titel: Om uppkomst
och. spridning af sädesrost ur och genom utsädeskorn. Stockholm 1902. 8:o [tit.; 51 s. -|- 6 textfig.
3 pl.].
Landtbruksbotanisk berättelse af år 1902. — Landtbr.Ak. handl. o. tidskr. 1902; s. 112—134.
1st der Timotheengrasrost eine selbständige Rostart oder
nicht? — Sv. Vet.-Ak. Öfvers. 59 (1902); s. 189—198.
Om kolfsjuka å timotej. — Landtmannen 1902: s. 524—
526 (-f- 1 illustr. — kolfsvamp, Epichloë typhina). —
Utförligare i Landtbruksbotanisk berättelse af år 1904.
Om fruktträds-skorf och fruktträdsmögel samt medlen
till dessa sjukdomars bekämpande.
Med 10 textfigurer
och 2 taflor. — Landtbr.-Ak. handl. o. tidskr. 1903;
s. 53—71.
Några studier öfver morotens rotfiltsjuka, med särskildt
afseende på dess spridningsförmåga.
Med 4 textfigurer
o. 1 tafla. — Sammast. 1903: s. 309—354.
På tyska i'Centralbi. f. Bakteriologie etc. 2. Abt. 10
(1903): s. 721—738; 766—775 (+ 4 textfig. + 1 t.).
The researches of Professor H. Marshall Ward on the
Brown Rust on the Bromes and the Mycoplasm Hy¬
pothesis. — Arkiv f. hot. 1 (1903); s. 139—146.
Sur Tappareil végétatif de la rouille jaune des Céréales.
— Compt. rend. Acad. sc. Paris 137 (1903); s. 578—580.
Nouvelles recherches sur Tappareil végétatif de-certaines
Urédinées. — Sammast. 139 (1904): s. 85 — 88.
Landtbruksbotanisk berättelse af år 1904. — Landtbr.Ak. handl. o. tidskr. 1904: s. 233 — 252.

—, über

A. Abnorma väderleksförhållandens inflytande på vege¬
tationen (s. 233—234); B. Nya studier öfver sädesgulrostens vegetativa lif (s. 234—246 -)- textflg.
1—5); C. Kolfsjuka å timotej (s. 246 —250 -|-text¬
fig. 6-8).
das vegetative Leben der Getreiderostpilze. I—IV.
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I.
Puccinia glumarum (Schm.) Eriks. & Henn. in der
Heranwachsenden Weizenpflanze von J. Eriksson und
Georg Tischler. Mit 3 Tafeln. Stockholm 1904. [19
s. -h 4]. — Sv. Vet.-Ak. handl. 37. N:o 6.
Peferat häraf är: Eriksson J., On the vegetative life
of some TJredineæ. — Annals of Botany 19 (1905):
s. 55—59.

—,

—,

—,

—-J
—,

II—III. Puccinia dispersa Eriks, in der Heranwachsenden
Roggenpflanze
P. glumarum (Schm.) Eriks. & Henn.
in der Heranwachsenden Gerstenpflanze.
Mit 3 Tafeln.
Stockholm 1904. [18 s. -j- 4]. — Sammast. 38. N:o 3.
lY.
Puccinia graminis Pers. in der Heranwachsenden
Getreidepflanze.
Mit 2 Tafeln.
Uppsala 1905. [41 s.].
— Sammast. 39. N:o 5.
Zur Frage der Entstehung und Verbreitung der Rost¬
krankheiten
der
Pflanzen.
Kritische Bemerkungen.
Uppsala, 1905. 8;o [54 s.]. — Arkiv f. bot. 5. N:o 3.
Landthruksbotaniskt försöksväsen utomlands, dess orga¬
nisation och arbetsriktningar. Reseberättelse. — Landtbr.Ak. handl. o. tidskr. 1905: s. 196—237.
Den amerikanska krusbärsmjöldaggen på svensk mark. —
Sammast. 1905: s. 273—288 (+ 8 textflg. -f- 1 kol.
tafla = Spærotheca mors uvæ]. I sammandrag: Ameri¬
kanska krusbärsmjöldaggen i Sverige. — Landtbr.-Ak.
Flygblad N:r 1 juli 1905.
Stockholm 1905. 8:o [4 s.
-j- 3 textflg.J. — Omtryck i Göteborgs och Bohusläns
Qvartalskrift 1905.
se Bolin, P.
Tillägg:
Botaniska väggtaflor.
Ny serie.
Tafl. 21—25. [Stock¬
holm 1900]. Lit. o. tr. i Gen. Stab. Lit. Anst. Fol.
Tafl. 21. Sockerbeta. 22. Tufstarr. 23. Smörranunkel.
24. Lingon. 25. Fläckigt Nyckelblomster.

Euler-Chelpin,

Hans^

Ueber den Einfluss der Elektrizität
auf den Sauerstoffgehalt der Gewässer. — Biol. Centralbl. 21 (1901): s. 1—6.

(Familjebok, Nordisk. Ny, reviderad och rikt illustrerad
upplaga. Bd. 1—5 (1903—1905). Däri förekommande
botaniska uppsatser beröras i litteraturfört. för 1906.)
f Forssell, K. B. J., Inledning till Botaniken jämte ett bihang innehållande förklaring öfver botaniska termer.
Femte uppl. utgifven af J. A. 0. Skärman. Med 19
taflor och talrika [— 114] träsnitt.
Stockholm 1902.
8:o [VI; 157 s.]. — Sjette uppl. etc.
Sammast. 1905.
[2 on. + 157 s.].
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Forssell —

Skårman,

Lärobok i botanik för de allmänna
läroverkens högre klasser. Tredje uppl. utgifven af J. A.
O. Skärman. Med 172 i texten intryckta figurer och 11
färgtryckta taflor.
Stockholm 1902. 8:o [4; 240 s.J.
Fredenherg, Karl, Angående törskatsvampens [Peridermium
1. Aecidium pini] skadlighet. — Skogsvännen 1902: s.
114-118.
f Fredrikson, A. Th., Ett litet bidrag till kännedomen om
västra Medelpads flora. — Bot. Not. 1902; s. 235—239.
Freidenfelt, T., Studien über die Wurzeln krautiger Pflanzen.
(Mit Tafel XVI-XIX und 20 Textfiguren) [I]. - Flora
91 (1902): Ergänzungsband: s. 115—208.
—, Der anatomische Bau der Wurzel in seinem Zusammen¬
hänge mit dem Wassergehalt des Bodens (Studien über
die Wurzeln krautiger Pflanzen II).
Mit 5 Tafeln und
7 Textfiguren. Heilbronn a. N. 4;o [lY; 118 s.]. —
Bibliotheca botanica.
Heft. 61 (1904).
Fries, Roh. A?., Myxomyceten von Argentinien und Bolivia.
Gesammelt und bestimmt von —. — Arkiv f. bot. 1
(1903); s. 57-60.
—, Beiträge zur Kenntnis der Ornithophilie in der südameri¬
kanischen Flora. Mit 1 Tafel. — Sammast. 1 (1903):
s. 389-440.
—, Eine Leguminose mit trimorphen Blüten und Früchten
[Neocracca Kuntzei (Harms) OK.].
Mit zwei Tafeln.
Stockholm 1904. 8;o [10 s.]. — Arkiv f^ bot. 3. N;o 9.
—, Anonaceæ [paraguayenses] determ. —. — R. Chodat et
E. Hassler^ Plantæ Hasslerianæ i Bull. I’herb. Boissier
ser. 2: 4 (1904): s. 1170 (506)-1172 (508).
—, Zur Kenntnis der alpinen Flora im nördlichen Argen¬
tinien.
Upsala 1905. 4:o [2; 205 s. + 1 karta -j- Taf.
I—IX]. — Upsala reg. soc. scient, nova acta ser. lY.
vol. LI.
Afven använd ss.: Inaugural-Dissertation zur Erlang¬
ung der Doktorwürde zu Upsala . . d. 18 März
1905.

—, Die Anonaceen der zweiten RegnelPschen Reise. Uppsala
1905. 8:o [30 s. + 4 Taf.]. - Arkiv f. bot. 4. N;o 19.
—, Studien in der Riedel’schen Anonaceen-Sammlung.
Mit
3 Tafeln.
Uppsala 1905. 8:o [24 s.]. — Sammast. 5.
N:o 4.
Fries, Th. M., Lichenes antarctici. Determinavit —. Nyt
Mag. f. Naturvid. 40 (1902): s. 208-209.
—, Svenska växtnamn. 1. Under medeltiden.
Stockholm
1904. 8:o [60 s.]. — Arkiv f. bot. 3. N:o 14.

t
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FrieSj Th. M.. se Biografier.
—, se Kjeliman, F. B.; Nathorst, A. G.
jF[ristedt J,
uppl.

(7.,
Herbariekatalog för skolungdom.
Tredje
Stockholm 1904. Liten 8:o [94 s.].
Gavelin, Axel O., Om förekomsten af stubbar på bottnen
af några sjöar på det småländska höglandet. — Geol.
för:ns förh. 27 (1905): s. 417—418. — Diskussion härom:
s. 418—420.
Gertz, O. D., Tvenne fall af blomanomali. — Bot. Not. 1902:
s. 193-213 + Tafl. 1.
Giöbel, Tredrik.^ Några bilder från en svensk löfäng [Ostanå
i Roslagen]. — Skogsvårdsförins tidskr. 1905: s. 390—
397 (+ 7 textfig.).
Grevillius^ A. T., Zur Kenntnis der Biologie des Goldafters
(Euproctis chrysorrhoea (L.) Hb) und der durch den¬
selben verursachten Beschädigungen. Mit 8 Abbildungen
im Text. — Beihefte 18 (1905) zu Bot. Centralbl.: s.
222-322.
Gustafson, Thore, Bidrag till Hökensåsbygdens [i Väster¬
götland] mossflora.
Uppsala 1905. 8:o [32 s.]. — Arkiv
f. bot. 4. N:o 11.
Gustafsson, I. P., Fynd af vattenväxter i klippfördjupningar.
— Bot. Not. 1901: s. 215—216.
Haglu7id, Fmil, Några bidrag till den skandinaviska fjällfiorans spridningsbiologi.
(Förelöpande meddelande). —
Bot. Not. 1901: s. 262—272.
—, Ett nytt höj dmaximum för några ruderat- och kultur¬
växters förekomst i nordliga Norge. — Nyt Magazin f.
Naturvid. 39 (1901): s. 117—128.
—, Om Eriophorum aquatile Norm. och dess förhållande till
öfriga arter inom gruppen vaginatum L. sp. pl. — Bot.
Not. 1902: s. 146—152 (-j- 2 textfig.).
—Ur de högnordiska vedväxternas ekologi.
Akad. afh. i
Uppsala för filos, doktorsgrads vinnande . . 27 maj
1905.
Uppsala 1905.
Stor 8:o [1; 77 s. -f- 20 text¬
fig. F

Hagström,

I—II]-

O., Potamogeton lingulatus Hagstr. n. sp. — PDusén, Zur Kenntnis der Gefässpfl. des südl. Patagoniens
i Sv. Vet.-Ak. Öfvers. 58 (1901): s. 259—262 (-j- 5
textfig. -f 1 pl.).
—, Potamogeton Tourn. — Neuman & Ahlfvengren, Sveriges
flora (1901): s. 790—803.
—, Potamogetonaceæ from Asia. — Bot. Not. 1905: s. 141—
142.
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o

(r., Om ormgranen. — Arsskr. från fören. för
skogsvård i Norrland 1904: s. 67—70 (-[- 1 textfig.).

Hamner^ J.

W.^

Resberättelse [om orchideernas utbredning
på Gottland'i från . . — Sv. Farmac. tidskr. 1905: s.
378-384.

Hartman^

C.

Villi., Växtnomenclatur innefattande de i Sve¬

rige vilda och odlade växternas släkt- och artnamn samt
vanligare botaniska termer, deras betydelse och be¬
toning, jämte förklaring af förkortade autorsnamn.
Andra tillökade uppl.
Norrköping 1903. 8:o [2; 198
s.].
— Utgör: Handbok i svenska trädgårdsskötseln.
Nionde afdelningen. (Tilläggshäfte).
Denna uppl. är redigerad af H. Dahlstedt.

Hedlund, T., Om Ribes rubrum L. s. 1. — Bot. Not. 1901:
s. 33—72; 83-106; 155—158.
—, Om fjällens byggnad och deras förhållande till klyföppningarne
hos en del Bromeliaceer.
(Förelöpande
meddelande). — Sammast. 1901: s. 217—224 (-|- 4 textfig.).
—Monographie der Gattung Sorbus.
Stockholm 1901. 4:o
[147 s. -j- 36 textfig.] — Sv. Vet.—Ak. handl. 35. N.o 1.
—, Om frukten hos Geranium bohemicum. — Bot. Not. 1902:
s. 1—39 (-]- 4 textfig.).

Hemberg, Hug., Tallens degenerationszoner i södra och västra
Sverige. Studie. — Skogsvårdsför:ns tidskr. 1904: s. 121—
136 ; 169—194 (-]- 13 textfig.).

Hemmendorff,

—

Ernst,

Über die vegetative Vermehrung in
der floralen Region bei Epidendrum elongatum Jacq.
Mit 2 Tafeln. — Arkiv f. bot. 1: 4 (1904): s. 515—520.
& Moreira, Carlos, Relatorio das Excursöes efFectuadas na
margen esquerda do Rio Branco em S. Paulo e no
Itatiaya na serra da Mantiqueira. — Archiv, do Museu
Nacional do Rio de Janeiro 12 (1903); s. 159—168
Estampas I—III.

Hennig,

Anders,

trädgårdar.
Redogörelse

Henning,

Ernst,

En biologisk afdelning i botaniska skol¬
Ett förslag.
Lund 1905. 4:o [12 s.]. —
för Lunds h allm. läroverk 1904—1905.

Bakteriesjukdomar hos kulturväxter —.
Landtmannen 1900: s. 25—29.
—, Om växtsjukdomarnes spridning och några i utlandet
vidtagna åtgärder deremot. — Sammast. 1901: s. 179—
183; 196-199; 217—221.
—, Naturlära för Landtmän III. Botanik. Stockholm 1901.
8:o [4; 158 s. -f- 161 textfig.].
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Henning, Ernst,

Parasitsvampar å fruktträd. Med 14 fig,
i texten.
Stockholm 1903. 12:o [54 s.].
—, Några anteckningar om gulrostens och svartrostens upp¬
trädande å Ultuna försöksfält sommaren 1903. — Sv.
Utsädesför:ns tidskr. 1903: s. 175 —181.
—, Iakttagelser öfver kornets blomning.
(Föregående med¬
delande). — Bot. Not. 1905: s. 57—68.
—, se Nathorst, A. G.

Henriksson, J., Bolmörten dess odling och drog.

Stockholm
1902. 8:0 [16 s.; på omslaget färglagd pl. af Bolmörten],
Hesselman, Henrik, Botanik |= Botanikens historia i Sve¬
rige]. — Sveriges land och folk 1 (1901): s. 417—420.
På engelska i: Sweden its people and its industry
(1904): s. 465—470. Stockholm 8:o. — Jfr Litte¬
raturfört. f. 1900.
—, Om tallens höjdtillväxt och skottbildning somrarne 1900—
1903. — Skogsvårdsför:ns tidskr. 1904: s. 79—95 (-{- 2
textfig.). — Jfr Örtenhlad, Th.
Omtryck med dubb. pag. och tillagd Resumé på tyska
i: Meddel, från statens skogsförsöksanstalt. Häft.
1 (1904): s. 25—43.
—,

Om tallens diametertillväxt under de sista tio åren. —
Sammast. 2 (1904): s. 489—496.
Omtryckt med dubb. pag. och tillagd Resumé i: Med¬
del. från statens skogsförsöksanstalt. Häft. 1
(1904): s. 45-53.

—, Zur Kenntnis der Pflanzenlebens schwedischer Laubwiesen.
Eine physiologisch-biologische und pfianzengeographische
Studie.
Mit Tafel. IV—VIII und 29 Abbildungen im
Text. — Beihefte 17 (1904) zu Bot. Centralbl. : s. 311—
460.
Äfven använd ss. akad. afh. i Upsala för filos, graden
. . d. 11 maj 1904. — Referat och tillägg är:

—, Svenska

löfängar. — Skogsvårdsför.ms tidskr. 3 (1905):
s. 1—23 (-f- 10 textbilder).
—, Ett exemplar af fiikbladig gråal — Alnus incana (L.) Willd.
V. laciniata Gallier — i Dalarne. — Sammast. 3 (1905):
s. 150—153 (-}- 2 textfig.).
—, se Stenström, K. 0. E.

Hollgren, C. A., Barrträdens supponerade framtid. — Tidskr.

—,

f. Skogshushålln. 29 (1901): s. 208 —235. — Följdskrift,
se Hemberg, E.
Boken i Halland. — Sammast. 31 (1903): s. 65—77. -Jfr Nilsson, Alh.
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Hollgren, C- Ä., Om själfbesåningen i skogarna.
föredrag.
Skogsvårdsför:ns
(—283) + 10 textfig.

Holmberg,

Otto

tidskr.

1904:

Inledande
s. 264—282

R., G-lyceria fluitans (L.) R. Br. X plicata

Fr. — Bot. Not. 1904: s. 181—182.

Holmgren, And.,

Skogsbiologiska studier inom Arjepluogs
och Jockmocks lappmarker, — Skogsvårdsför:ns tidskr.
1904: s. 1—23
11 textfig.).
—, En insektshärjning och dess inflytande på vegetationen.
— Sammast 1905: s. 385—389.
f Holmgren, Aug. Hmil, Vägledning i Naturalhistoria^
närmast afsedd för skogs- och landtbruksskolor samt
för kronojägare, skogvaktare m. fl.
Med 123 bilder i
texten.
Andra oförändrade uppl.
Stockholm 1903. 8:o
[4; 292 s.].
Läran om växterna: s. 194—271 (-|- bild. 121—123).
Holmström, Leonard, Naturlära. — Kort lärobok i Fysik,
Kemi, Botanik, Zoologi och Geologi.
Tredje upplagan.
Med 315 figurer.
Lund 1901. 8:o [tit.; 2; 276 s.].
Botanik: s. 132—202 (-|- fig. 58—209).
Halting, J., Omkullfallen gran med grenar som antagit träd¬
form. — Skogsvårdsför:ns tidskr. 1904: s. 470—472
(-]- 2 textfig.).
—, Gran med tre till träd utvuxna grenar. — Sammast.
1904: s. 472—473 (-f- 1 textfig.).
—, se Or sted, A. S. (Bihang).
Huss, Harald, Kvantitativ bestämning af vegetabiliska pul¬
ver medels mikroskop. — Farmac. förenins tidskr. 1903:
s. 441-446; 457-461.
—, Nyare undersökningar öfver växternas assimilation af
koldioxid. — Sv. Farmac. tidskr. 1904: s. 1—7.
Högrell, B., Träden i de olika klimatzonerna och om växt¬
riket i allmänhet samt beskrifning på skogar och en
del olika slag af skoglös mark och några öfriga märk¬
värdigheter på jorden.
Göteborg 1904, 8:o [72 s.].

Ingvarson, Fredrilc, Om drifveden i norra ishafvet.

Med 7
4:o [84 s.]. — Sv. Vet.-

textfigurer.
Stockholm 1903.
Ak. handl. 37. N:o 1.
Iverus, J. E. D.son, Förteckning öfver några i Lovisa-trakten iakttagna anmärkningsvärda växter. — Meddel, af
soc. pro Fauna et Flora fenn. 24 (1900— på omslaget:
1901): s. 20-21.
—, Anmärkningsvärda växter i Lovisa-trakten. — Sammast.
29 (1904) s. 95-96.
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Iverus^ J. E. l)\son, Einige Wirkungen der excessiven Som¬
mervarme 1899. — Nord. Naturf-, o. Läkaremötet i
Helsingfors förh. . . . 1902 VII: s. 32—33.

Johansson,

JC, Archieracium-floran inom Dalarnes silurområdé i Siljanstrakten.
Med 12 taflor. Stockholm 1902.
8:o [156 s.]. - Sv. Vet.-Ak. bihang 28. Afd. III. N:o 7.
—, Några bidrag till kännedomen om Hieracium-floran i
södra Sverige.
(Med 3 planscher). — Bot. Not. 1905:
s. 97-128.
—Beiträge zur Kenntnis des Forraenkreises der Potentilla
verna (L. ex. p.) Lehm, et auct. plur., mit besonderer
Berüchsichtigung der Gottländischen Formen.
Mit 4
Tafeln.
Upsala 1905. 8:o [18 s.]. — Arkiv f. bot. 4.
N:o 2.
—, Till frågan om de svenska hapaxanternas lifslängd. —
Bot. Not. 1905; s. 311—313. — Jfr Sylvén, N,

Juel,

H.

0., Pyrrhosorus, eine neue marine Pilzgattung.
Mit einer Tafel.
Stockholm 1901. 8:o [16 s.]. — Sv.
Vet.-Ak. bihang 26. Afd. III. N:o 14.

—,

Contributions à la flore mycologique de PAlgérie et de
la Tunisie. — Bull. soc. myc. de France 17 (1901): s.
257—273 (4- 12 textfig.).
—, Ueber Zellinhalt, Befruchtung und Sporenbildung bei
Dipodascus.
(Mit Tafel VII und VIII). - Flora 91
(1902), Ergänzungsband: s. 47—55.
—, Taphridium Lagerh. & Juel eine neue Gattung der Protomycetaceen.
Mit 7 Textfiguren und 1 Doppeltafel.
Stockholm 1902. 8:o [29 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang
27. Afd. Ili. N;o 16.
—Ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Samenan¬
lage von Casuarina.
a) i Nord. Naturf.- o. Läkareraötet i Helsingfors förh.
1902. VII: s. 4-6 [kortfattad redogörelse].
b) i Flora 92 (1903): s. 284-293 (fl- Tafel VIII und
einer Textfigur).
—, Zur Entwickelungsgeschichte des Samens von Cynomorium. Mit 5 Abbildungen im Texte. — Beihefte 13
(1902) z.
Bot. Centralbl. s. 194—202.
—, Über den Pollenschlauch von Cupressus.
Hierzu Tafel
—,

III. - Flora 93 (1903): s. 56—62.
(a) Die Tetradenteilung in der Samenlage von Taraxa¬
cum.
Vorläufige Mitteilung. — Arkiv f. bot. 2. N:o 4
(1904): 9 s.
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b) Die Tetradenteilungen bei Taraxacum und anderen
Cicborieen.
Mit 3 Tafeln.
Uppsala & Stockholm 1905.
4:o [21 s.]. — Sv. Yet.-Akad. handl. 39. N:o 4.

Juel, TL 0., Mykologische Beiträge YII.

Das Aecidium auf
Ranunculus
auricomus
und seine
Teleutosporenform.
Mit 1 Textfigur.
Uppsala 1905. 8:o [5 s.]. — Arkiv
f. bot. 4. N:o 16.
Jungncr, J. H., Uber die Frostbeschädigung des Getreides
im
vergangenen Winter und die begleitende Pilzbe¬
schädigung desselben. — Zeitschr. f. Pflanzenkrankh.
11 (1901): s. 343-344.
Jäderholm^ E/of^ Beiträge zur Kenntnis der Laubmoosflora
Novaja Semljas. — Sv. Vet.-Ak. öfvers. 58 (1901): s.
515—524.
—,
Einige Beiträge zur Kenntniss der transkaukasischen
Moosflora. — Hedwigia 41 (1903): s. 84—88.
Jönsson, E., Ytterligare bidrag till kännedomen om masurbildningarne hos Myrtaceerna, särskildt hos slägtet
Eucalyptus^ Lehr, (mit deutschem Resumé). — Bot. Not.
1901: s. 181-200.
—, Zur Kenntnis des Baues und der Entwicklung des Thallus
bei den Desmarestieen.
Lund 1901. 4:o [tit.; 38 s.; 3
-f- Taf. I—III]. — Lunds univ. årsskr. 37. Andra afd.
N:o 6.
—, Die ersten Entwicklungsstadien der Keimpflanze bei den
Succulenten.
Lund 1902. 4:o [tit.; 34 s. -j- Taf. I—III].
— Sammast. 38. Andra afd. N:o 1.
—, Zur Kenntnis des anatomischen Baues der Wüstenpflanzen.
Lund 1902. 4:o [tit.; 61 s. -j- 5 Taf.J. — Sammast. 38,
Andra afd. N:o 6.
—
Färgbestämningar för klorofyllet hos skilda växtformer.
Med 1 tafla.
Stockholm 1902. 8:o [30 s.]. — Sv. Yet.Ak. bihang 28. Afd 3. N:o 8.
—, Assimilationsversuche bei verschiedener Meertiefen. —
Nyt Mag. f. naturvid. 41 (1903): s. 1—22 (-]- 2 textfig. + Taf. 1).
f
Pehr, Resa till Norra Amerika ånyo utgifven af Fredr.
Elfving och Georg Schuman. Del. 1. Med en inledning
af Georg Schuman.
Helsingfors 1904. 8:o [LI
400 sj.
Kellgren, A. G., De i Sverige i stort odlade kulturväxterna.
Kort öfversikt af växtodlingen.
Stockholm 1904. 8:o
[36 s.]. — Studentföreningen Yerdandis småskrifter. 126.
Kindberg, N. C-, Notices bryologiques. — Revue bryo log.
28 (1901): s. 18-19.
Bot. Kot. mo.
13
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Kindberg,
—,

—,
—,
—.
—,
—,
—,
—,
—,
—,

N.

O., Contributions à la flore [bryolog.] de
l’Amérique du Sud. — Sammast. 28 (1901): s. 54—56.
Ostgöta flora.
Beskrifning öfver Östergötlands fanerogamer och ormbunkar. Fjärde uppl. Norrköping 1901.
8;o [2 on.; 326 s.].
Gründzüge einer Monographie über die Laubmoos-Familie
Hypopterygaceæ. — Hedwigia 40 (1901): s. 275—303.
Gründzüge
einer Monographie der Laubmoos-Gattung
Thamnium. — Sammast. 41 (1902): s. 203—268.
Bemerkungen über den Namen der Laubmoos-Gattung
Thamnium. — Sammast. 42 (1903), Beibl.: s. 169—171.
Bemerkungen über nordamerikanische Laubmoose. —
Sammast. 42 (1903), Beibl.: s. 14—17.
Skandinavisk bladmossflora i kort öfversigt framstäld.
Uppsala 1903. 8:o [4^* 200 s.].
Note sur l’Anomodon Toccoæ. — Bevue bryolog. 30 (1903):
s. 43-44.
Note sur l’espèces Scandinaves du genre Bryum. — Sam¬
mast. 31 (1904): s. 13—14.
New Northamerican Bryineæ proposed by —. Sammast.
32 (1905): s. 33-38.
Svenska namn på våra inhemska kärlväxter.
Stockholm
1905. 8:o [49 s.].

Kjellman, F. K., Botaniska institutionen. — K. Univ. i Upp¬
sala redogörelse 1900—1904 i Uppsala Univ. årsskr.
1901: s. 84-91; 1902: s. 77-85; 1903: s. 79-85;
1904: s. 92-104; 1905: s. 95—104.
—, Om arten och omfattningen af det uppbyggande arbete,
som under groningsåret utföres af svenska vårgroende,
pollakantiska växter särskildt örter. — Bot. Not. 1901:
s. 251-260.
—, De nordiska trädens arkitektonik.
Stockholm 1902 8;o
[32 s. + 10 textflg.]. — Fören. Heimdals folkskrifter. 77.
Omtryckt ur Nordisk Tidskr. 1900.
—j

Om
Algvegetationen i Skelderviken och angränsande
Kattegatsområde.
Upsala 1903. 8:o [s. 71—81]. —
Tillägg till: Lönnberg, Einar, Undersökningar rörande
Skeldervikens och angränsande Kattegats områdes djurlif. [2; 81 s.] i K. Landtbruksstyrelsens Meddel. 1902
N:o 2 (=.80).
—, Über die Meeresalgen-Vegetation von Beeren-Eiland. —
Arkiv f. bot. 1 (1903): s. 1—6.
—, Om pollen-expositionen hos några svenska Campanula-arter. — Bot. Not. 1904: s. 27—35.
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Kjelhnan^ F. JR., (a) “Linnéminnen som lefvat — och dödats”.
— Sammast. 1904: s. 130—132.
Jfr Fries, Th. il4.,
193-194.

Anhållan.

—

Sammast.

1904: s.

(b) Linnéminnen i Uppsala botaniska trädgård. Kritisk
undersökning.
Med 3 taflor och 8 bilder i texten.
Stockholm 1904. '8:0 [33 s.]. — Arkiv f. bot. 3. N:o 7.
Följdskrift:
8;o

Fries,, Th. JM., Antikritik.

Upsala 1905.

[45 s.]. — Sammast. 4. K:o 5.

Kristoffersson, Olof, Om några skånska hängbokar. — Skån¬
ska Trädgårdsför. tidskr. 1903: s. 98—99 (-{- 1 textfig.
s. 97 — där äfven notiser om motsv. former af Quercus
pedunc. o. sessilifl).

Kr oh,

Th.

O.

JB. JSf.,

Svensk botanisk litteratur 1900. —
Bot. Not. 1901: s. 237—248.
—, och Almquist, N., Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.
Stockholm. Liten 8:o. Uppl. 8 (1901): 271 s.;
uppl. 9 (1903): 286 s. ; uppl. 10 (1905): 2; 286 s.
Kiirch, Clas, Om kalktuffer vid Benestad. Stockholm 1901.
8:0 [79 s.J. — Sv. Vet.-Ak. bihang 26. Afd. II. N:r 1.
—Studier öfver några skånska kalktuffer. Stockholm 1904.
— Arkiv f. kemi, mineral, o. geol. 1: s. 277—330.
Kuylenstjerna., K. Gr., Sporbildningen hos mjältbrandsbacillen
vid anaërikos. — Sv. Farmac. tidskr. 1901: Meddel,
fr. Farmac. för. (tr. 1902): s. 106—158.
Lagerberg,
Torsten, Organografiska studier öfver Adoxa
Moschatellina L.
Med 20 figurer i texten.
Stockholm
1904. 8;o [28 s.]. — Arkiv f. bot. 3. N:o 2.
Lagerlieim, G., Om användning af jodmjölksyra vid mikro¬
skopisk undersökning af droger samt närings- och njut¬
ningsmedel. — Sv. Farmac. tidskr. 1901: s. 65—69 (-}2 textfig. -|- tysk resumé).
—, Om den mikroskopiska undersökningen af marmelad. —
Sammast. 1901: s. 193—197 (-|- 3 textfig.).
—^ Om lämningar af Rhizopoder^ Heliozoer och Tintinnnider
i Sveriges och Finlands lakustrina kvartäraflagringar.
— Geol. För. förh. 1901: s. 469—520.
Äfven uppgifter om några lägre alger.

—, Bidrag till kännedomen om kärlkryptogamernas forna ut¬

1

1

bredning i Sverige och Finland. — Sammast. 1902: s.
37-43.
Untersuchungen über fossile Algen. — Sammast, 1902:
s. 475—500 (-}- 6 textfig.).
Metoder för pollenundersökning. — Bot. Not. 1902; s.
75-78.

t
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Lagerlieim,

G.,

Om den mikroskopiska undersökningen af
kakao och chokolad. — Sv. Farmac. tidskr. 1902; s.
133—140 (-|- 5 texfcfig. -|- tysk resumé).
—Några nya korkreagens. — Sammast. 1902; s. 313—315.
—, Om af svamp angripna fikon och dadlar. — Sammast.
1903; s. 293—298 (-[- 6 textfig.
tysk resumé).
—, Zur Kenntnis der Bulgaria globosa (Schmid.) Fr. (Sarcosoma globosum et S. platydiscus auct.).
(Hierzu Tafel
4). — Bot. Not. 1903: s. 249-267 (+ 1 textfig.).
—, Zoocecidien vom Feldberg. — Mitteil. d. Badisch, botan.
Vereins 1903: s. 337—344 (-]- 2 textfig.).
—, Baltiska zoocecidier.
Med en tafla.
Uppsala 1905. 8:o
[27 s.]. — Arkiv f. bot. 4 N:o 10.
—^ se Juel, H. 0. Taphridium (1902), Munthe, H.
— & Wagner, 6r., Bladfläcksjuka å potatis [Cercospora con¬
cors (Gasp.) Sacc.]. — Landtbr.-Ak. handl. o. tidskr.
1903: s. 6 — 13.
*f Laurell, Fr.^ se Nathorst^ A, G.

Laurell, J. G., Florenbild von Oeregrund und Umgegend in
Schweden. — Allg. Bot. Zeitschrift 1904; s. 72—76.
Lénström, Carl A. E., Enafors i Jämtland, betraktadt ur
turistsynpunkt. — Sv. Turistför:ns arsskr. f. 1903: s.
202-218.

Lidforss,

Sällsyntare växter i Enaforstrakten; s. 216—217.
Fengt, Några fall af psykroklini. — Bot. Not.

1901: s.

1-20.

—, Batalogiska iakttagelser II. — Sv. Vet.-Ak. öfvers. 1901:
s. 59—90.
—^ Studier öfver pollenslangarnes irritationsroreiser. I. Lund
1901. 4;o [tit.; 28 s. -j- 1 on.]. — Lunds univ. årsskr.
37. Andra afd. N:r 4.
—, Ueber den Geotropismus einiger Frühjabrspflanzen.
Mit
Tafel IV—VI und 1 Textfigur. — Jahrb. f. wiss. Bot.
38 (1902): s. 343-376.
—, Uber die Beizbewegungen der Marchantia-spermatozoiden.
— Sammast. 41 (1904): s. 65 — 87.
—, Studier öfver artbildningen inom släktet Rubus.
Upp¬
sala 1905. 8;o [41 s.]. — Arkiv f. bot. 4. N:o 6.
—, Uber die Chemotaxis der Equisetum-spermatozoiden. Vor¬
läufige Mitteilung.
— Deutsche bot. Ges, Ber. 23
(1905): s. 314-316.

Lindhlad,

M.

A.,

Svampbok bearbetad af Lars Romell
jämte anvisningar om svampars insamling, förvaring
och anrättning af Herman Sandeherg.
Boken åtföljes
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af 4
8:o

färgtryckta planscher [i folio].
Stockholm 1902.
6 on. + 166 s.].
Lindén, And.^ se Berg,, Hj.
Lindman, C. A. M., Bilder ur Nordens Flora efter Palmstruch m. fl.
Svensk Botanik med text af —.
Stock¬
holm 1901—1905. 8:o [5; 420 -}- 8 -}- 9 s. -h 519 pL].
—, Einige Beiträge zu den Aristolochiaceen.
(Hierzu Tafel
VII und VIII). — Bull, de l’herbier Boissier, 2 sér.. 1
(1901): s. 522-528 (1—7).
—, Die Blüteneinrichtungen einiger südamerikanischer Pflanzen
I. Leguminosæ. Mit 19 Textfiguren.
Stockholm 1902.
8:o [63 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 27. Afd. III. N:o 14.
—, Remarks on some American species of Trichomanes Sm.
sect. Didymoglossum Desv. With 31 illustrations. Stock¬
holm 1903. 8:o. — Arkiv f. hot. 1: s. 7—56.
—, Beiträge zur Kenntnis der tropisch-amerikanischen Farn¬
flora.
Mit 8 Doppeltafeln (Taf. 7—14).
Stockholm
1903. 8:0 — Sammast. 1: s. 187—275.
—, Naturhistoriens ställning såsom skolämne. — Pedag. Tidskr.
1903: s. 120—126.
—, se Nathorst, A. Q.
—, Neue Speziesnamen einiger südamerikanischer Farne. (Mit
Textfigur). — Hedwigia 1904: s. 308—311.
—, Cratægus calycina Peterm. i Sveriges flora. — Bot. Not.
1904: s. 135—137 (-f- textfigur).
—, Polygonum calcatum nov. spec, inter avicularia. — Sam¬
mast. 1904: s. 139—144 (-f textfig.).
—Regnellidium
novum genus Marsiliacearum.
Mit 10
Textfiguren.
Stockholm 1904. 8:o [14 s.]. — Arkiv f.
bot. 3. N:o 6.
—, Lärobok i botanik för realskolan och gymnasiets första
stadium.
Med 20 färgplanscher
och 212 textfigurer.
Stockholm 1904. Stor 8:o [IV; 152 s.j.
—Ett fall af dimorf gestaltändring hos Platanthera bifolia
Rchb. — Bot. Not. 1905: s. 69—72 (-j- 2 textfig.).
—, Poa irrigata, en ny nordisk art af pratensis-typen. Med
6 textfigurer. — Sammast. 1905: s. 73—90.

Lindmarh, Gunnar, Bidrag till kännedomen om de svenska

—,

Saxifraga-arternas yttre byggnad och individbildning.
Med 5 taflor.
Stockholm 1902. 8;o [84 s.] — Sv. Vet.Ak. bihang 28. Afd. III. N;o 2.
Om adventiv lökbildning på stjälken hos Lilium candi¬
dum L. Med en tafla.
Sammast. 1902. 8:o [9 s.]. —
Sammast. N:o 3.
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Lindström, A. Å.^ Melampyrum silvaticum L. f. versicolor
nova f. — Bot. Not. 1903: s. 276.
f Linné, Karl von, Västgöta resa i utdrag utgifven af . .
N. Beckman. Stockholm 1904. 16:o [79 s. j. — För
skola och hem Svensk Bokskatt 25.
Lundberg, C. F., Om (Difteriantitoxin^ samt om) differen¬
tial-diagnos mellan difteri- och pseudo-difteribacillen. —
Sv. Farmac. tidskr. 1901: s. 32—52.
Botan. afd. s. 32, 50—52.
f Lundström, A. N., Sveriges skogar (och skogsbruk). —
Ljus 1901: s. 157—216
fig. 1 — 34.
Om biologiska förhållandens inflytande : s. 184—207.
Lundström, Vilh.^ Neophytos Prodromenos’ botaniska namn¬
förteckning. — Eranos 5 (1904): s. 129—155.
Lyttkens, Aug., Svenska växtnamn. Häft. 1—2. Stockholm
1904-05; 8:o [s. 1—320].
Löfgren, Alh., Relatorio da Secçao Botanica — 1901. S.
Paulo 1902. 8:o [127 s.]. — Commissao geogr. e geol.
de S. Paulo.
Malme, Gust. 0. Am, Beiträge zur Xyridaceen-Flora Süd¬
amerikas. Mit einer Tafel. Stockholm 1901. 8:o [18
s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 26. Afd. III. N:o 19.
—, Ex herbario Regnelliano. Adjumenta ad floram phanerogamicam Brasiliæ terrarumque adjacentium cognoscen¬
dam. Partie. 4—5. Stockholm 1901. 8:o [25 s. o. 8
textfig. -j- 38 s., 2 tafl. o, 5 textfig.]. — Sammast.
27. Afd. III. N:o 5 -f 11. — Jfr litteraturfört. för
1898-1900.
—-, Asclepiadaceæ paraguayenses a d:re E. Hassier collectæ.
Cum una tabula. Stockholm 1901. 8:o [40 s.]. — Sam¬
mast. 27. Afd. III. N:o 8.
, Beiträge zur Kenntnis der südamerikanischen Arten der
Gattung Pterocaulon Eli. Mit vier Tafeln. Stockholm
1901. 8:o [25 s. + 2 on.]. — Sammast. 27. Afd. III.
N:o 12.
—, Några drag af lafvarnes inbördes kamp för tillvaron. —
Bot. Not. 1901: s. 163-179.
—, Tillgodoses, såsom sig bör, vid undervisningen i botanik
kännedomen om inhemska och utländska kulturväxter?
— Berätt. om det 7:e allm. Flickskolemötet: s. 207—
209 -f- diskussion: s. 209—210. Stockholm 1902. 8:o.
—, Die Flechten der ersten RegnelPschen Expedition. II.
Die Gattung Rinodina (Ach.) Stiz. Mit 2 Figuren im
Texte. Stockholm 1902. 8:o [53 s.]. — Sv. Vet.-Ak.
bihang 28. Afd. III. N:o 1. — Jfr litteraturfört. för 1897.
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Malme, Gust. O. A:n.^ Asclepiadaceæ [paraguayenses]

deter¬
Pherb.

min.
— Plantæ Hasslerianæ etc. i Bull, de
Boissier sér. 2: 3 (1903): s. 62—66.
—. Apocynaceæ fparaguayensesl determ. — Sammast. sér. 2:
4 (1904): s. 194-196.
—^ Beiträge zur Kenntnis der südamerikanischen Aristolochiaceen.
Mit drei Tafeln und 4 Textfiguren. — Arkiv
_f. bot. 1; 4 (1904): s. 521-551.
—, Über die Asclepiadaceen-Gattung Tweedia Hooker & Arnott. Mit einer Tafel und vier Textfiguren. Stockholm
1904. 8:o [18 s. -j- 2 on.]. — Sammast. 2. N:o 7.
—, Über die Asclepiadaceen-Gattungen Mitostigma Decaisne
und Amblystigma Bentham.
Mit einer Tafel und zwei
Textfiguren.
Stockholm 1904. 8:o [24 s.]. — Sammast.
3. N:o 1.
—Oxypetali species novæ vel ab auctoribus sæpe confusæ.
Cum una tabula et 2 figuris.
Stockholm 1904. 8:o
[19 s.]. — Sammast. 3. N:o 8.
—, Die Gentianaceen der zweiter Regnell’schen Reise. Mit
zwei Tafeln.
Stockholm 1904. 8:o [23 s.]. — Sammast.
3. N:o 12.
—j Die Umbelliferen der zweiter RegnelBschen Reise. Mit
drei Tafeln.
Stockholm 1904. 8:o [22 s.]. — Sammast.
3. N:o 13.
—, Om förgrenade årsskott hos träd och buskar.
Med 12
textfigurer.
Stockholm 1904. 8:o [19 s.j. — Sammast.
3. N;o 15.
—, Reseberättelse . . för åren 1901—1903. — Sv. Vet.-Ak.
årsbok 1904; s. 105—115.
—, Några ord om de moderna nomenklaturreformatorernas
arbete. — Bot. Not. 1904: s. 275—285.
—, Asclepiadaceæ paranenses a D:re P. Dusén collectæ. Cum
una tabula.
Upsala 1905. 8:o [14 s.]. — Arkiv f. bot.
4. N:o 3.
—, Om papilionaceer med resupinerade blommor.
Med 5
textfigurer.
Uppsala 1905. 8:o [22 s.]. — Sammast. 4.
N:o 7.
—, Dahlstedtia, eine neue Leguminosen-Gattung.
Mit einer
Tafel.
Uppsala 1905. 8:o [6 s.]. — Sammast. 4. N:o 9.
—, Adnotationes de nonnullis Asclepiadaceis austroamericanis.
Cum duabus tabulis.
Upsala 1905. 8:o [19 s.]. —
Sammast. 4. N:o 14.
—,

Die Bauhinien von Matto Grosso.
ri6 S.J — Sammast. 5. N:o 5.

Uppsala, 1905. 8:o
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Malme,

Gtist.

O.

Å\n,

Die Vochysiaceen Matto Grossos.
Uppsala 1905. 8:o [12 s.J. — Sammast. 5. iSTio 6.
—, Lektor C. A. M. Lindmans Vegetationen i Rio Grande
do Sul. Några kritiska anmärkningar, Stockholm 1905.
8:o [18 s.].
Malte, M. 0., Untersuchungen über eigenartige Inhaltskörper
bei den Orchideen.
Stockholm 1902. 8:o [40 s.]. —
Sv. Vet.-Ak. bihang 27. Afd. III. N:o 15.
—, Epilobium hirsutum L. X luontanum L. — Bot. Not.
1903: s. 277—286 (-[- 8 textfig.).
Maisson, L. P. RemJioId, Rosa caryophyllacea Bess.^ en ny
art för Sveriges flora. —• Bot. Not. 1901: s. 115—122.
—, Rosa Tourn. — Neuman & Ahlfvengren, Sveriges flora
(1901): s. 348-372.
Meves, J., En märklig annbok. — Skogsvårdsför:ns tidskr.
1904; s. 509—510 (-]- 2 textfig.).
Munthe, Henr., Om den submoräna Hernögyttjan och dess
ålder. — Geol. Forms förh. 26 (1904): s. 317—346.
Växtlämningar: s. 329—345.
Afven i: Sveriges geol. undersökning. Ser. C. N:o
196. Stockholm 1904. 8:o [dubb. pag.—32 s.J. —
Växtlämningar: s. 15—31.
Murhech, Sv., Parthenogenetische Embryobildung in der
Gattung Alchemilla.
Lund 1901. 4:o [tit.; 41 s., 2 on.
-J- Taf. I—VI]. — Lunds univ. årsskr. 36. Andra afd.
N:o 7.
—, Ueber das Verhalten des Pollenschlauches bei Alchemilla
arvensis (L.) Scop, und das Wesen der Chalazogamie.
Mit 2 Tafeln.
Lund 1901. 4:o [18 s. + 2 on.]. —
Sammast. 36, Andra afd. N;o 9.
—, Några för Skandinaviens flora nya hybrider. 3. Ranun¬
culus auricomus L. X sulphureus Soland.
Nova hybr.
Tafl. 6. — Bot. Not. 1901: s. 211-214.
—, Om Galeopsis Carthusianorum Neum. (G. pubescens Fries,
Hartm.), dess systematiska värde och dess förmenta
hybrid med G. Tetrahit L . — Sammast 1901: s.
279-286.
Följdskrift: Neuman, L. M., Galeopsis carthusianorum
(Briquet), ett genmäle. — Sammast. 19()2: s. 41—45.
—, Über einige amphicarpe nordwestafrikanische Pflanzen. —
Sv. Vet.-Ak. öfvers. 58 (1901): s. 549—571 + 7 textfig.
—, Über Anomalien im Baue des Nucleus und des Embryo¬
sackes bei parthenogenetischen Arten der Gattung Al¬
chemilla.
Mit 1 Tafel.
Lund 1902. 4:o [1; 10 s. -f1 on.]. — Lunds univ. årsskr. 38. Andra afd. N:o 2.
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MurhecTc,

Sv.,

Über die Embryologie von Ruppia rostellata
Koch. Mit 3 Tafeln.
Stockholm 1902.
4:o [21 s.]. —
Sv. Vet.-Ak. handl. 36. No 5.
—Parthenogenese bei den Gattungen Taraxacum und Hieracium. - Bot. Not. 1904: s. 285-296.
—, Contributions à la connaissance de la flore du Nord-Ouestde PAfrique et plus spécialement de la Tunisie. Deuxi¬
ème série.
Lund 1905. 4;o [83 s. + t. 1—20]. —
Lunds univ. årsskr. Ny följd. 1. N:r 4 o. 2. N:r 1.

Möller, Hjalmar, Bidrag till Bornholms fossila flora^ Pteridofyter.
Akad. afh. . . för vinnande af filos. doktors¬
grad vid Lunds univ. . . d. 6 dec. 1902.
Lund 1902.
4:o [tit.; 63 s.
5 on. -f- VI tafl.]. — Ur Lunds univ.
årsskr. 38. Andra Afd. N:r 5.
—, Bidrag till Bornholms fossila flora (Rhät och Lias)
Gymnospermer.
Med
7 taflor.
Stockholm 1903. 4:o
[56 s.]. — Sv. Vet.-Ak. handl. 36. N:o 6.
Nathorst, A. 6r., Forntida kärlkryptogamer och gymnosper¬
mer.
Stockholm 1902. 8:o [20 s.]. — Ur Stockholms
Dagblad 1902.
—, Zur oberdevonischen Flora der Bären-Insel.
Mit 14
Tafeln und 5 Textfiguren.
Stockholm 1902. 4:o [60 s.].
— Sv. Vet.-Ak. handl. 36. N:o 3. — Afven med titel:
Zur fossilen Flora der Polarländer. Erster Theil. Dritte
Lieferung: zur oberdevonischen Flora der Bären-Insel.
etc.
Förutgående meddelande är; Über die oherdevonische
Flora (die ”Ursalflora”) der Bären Insel. — Bull,
of the geol. instit. of the univ. of Uppsala 4: 2
(1899): s. 152—156 -f Taf. V-VI.

—, Beiträge zur Kenntnis einiger mesozoischen Cycadophyten.
Mit 8 Tafeln und 1 Textfigur.
Stockholm 1902. 4:o
[28 s.]. — Sv. Vet.-Ak. handl. 36. N:o 4.
—, Svenska växtnamn. 1—5.
Stockholm. 8:o.
1 (a) Historisk öfversikt, kritiska anmärkningar, förslag
till metod. 1903. [72 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 28.
Afd. III. N:o 9. — Beriktigande (ang. svenskt namn
på Ranunculus repens) i Bot. Not. 1903: s. 98.
Följdskrifter :

Neuman, L. M., Om svenska växtnamn. — Tidning
för Sveriges Läroverk 1903: s. 34—35.

Neuman, L. M., De svenska växtnamnen.

Ett genmäle mot C. L(ind)m(a)ns anmälan i Pedag. tidskr.
1903 s. 265 o. f. — Pedag, tidskr. 1903: s. 401—406.
Nathorst, A. G., De svenska växtnamnen. Genmäle.
Sammast. 1904: s. 41—42.
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Laurell, Fr., Svenska växtnamn och binär nomen¬
klatur.
Undersökning och antikritik. Uppsala
1904. 8:0 [2 on.; 8l s. -j- l on.]. — Anm. Denna
skrift berör äfven de svenska växtnamnen af A.
G. Nathorst i Krok & Almquist, Svensk flora för
skolor I. 9 e U23pl. (1903).
i^[ries, Th. M ], Anmälan af Fr. Laurell, Svenska växt¬
namn etc. — Pedag. tidskr. 1904: s. 123—131.

Nathorst, A. G., Genmäle. — Sammast. 1904: s. 173 —
176.

Laurell, Fr., De svenska växtnamnen ännu en gång.
Svar på genmäle . . — Sammast. 1904: s. 325—328.
A. G., Ännu en gång de svenska växt¬
namnen. Genmäle på . . Fr. Laurells svar. —
Sammast. 1904: s. 428—430.

Nathorst,

Laurell, Fr., Slutligt svar, — Sammast. 1905: s. 90—
92.

Nathorst, A.

G., De svenska växtnamnen.

Ett gen¬

mäle [med anledning af E. Hennings anmälan af
F. Laurell, Om svenska växtnamn etc. i Landtmannen 1904: s. 202—207]. — Landtmannen 1904:
s. 287—290.
Henning, E., De svenska växtnamnen. Genmäle. —
Sammast. 1904: s. 303—B04.

(1 b) Låt oss behålla våra svenska växtnamn.
Stockholm
1905. 8:o [30 s.]
2.
Komplettering af historik och diskussion. 1903. — Arkiv
f. bot. 1: s. 497—513.
3.
Specialförteckning med tillhörande anmärkningar. 1904.
— Sammast. 2; s. 1 —179
1.
Ny reviderad upplaga med titel: Svenska växtnamn.
Förteckning på Sveriges viktigaste kärlväxter
med svenska namn ptl arter, släkten, familjer och
klasser. Stockholm 1905. Liten 8:o [IV; 112 s.].

4.

Linnés ställning till namnfrågan. 1904. [ 12 s.]. — Arkiv
f. bot. 2. N:o 8.
5.
Äldre litteratur.
Strödda anteckningar. 1904 [31 s.]. —
Sammast. 2. N:o 9.
—, Svenska växtnamnen. — Krok & Almquist, Svensk flora
för skolor I. 9:e uppl. (1903).
(—), Skydd för ^hiaturminnesmärken“. — Ymer 1903: s. 141
—142 (undert.: A. G. N.).
—, [Skånska] Växtfossil. — Törnebohm & Hennig, Beskrifning till blad 1 & 2 omfattande topografiska kartbladen
Landskrona, Lund, Kristianstad, Malmö, Ystad, Simris¬
hamn i Sv. geol. unders. Ser. A 1, A sid. 102 —108
-\~ fig. 24—33. Stockholm 1904. 8:o.
—, Die oberdevonische Flora des Ellesmeere-Landes.
Mit 7
Tafeln und 4 Figuren im Texte. Kristiania 1904. Stor
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8;o [22 s.]. — Report of the Second Norwegian Arctic
Expedition in the Fram 1898—1902. Nio 1.
—, se Andersson^ 6r., v. Fost, T.
Neumarij L. M., Sveriges flora (fanerogamerna) utgifven af
—.
Med biträde af Fr. Ahlfvengren.
Lund, 19 */3
1901. Liten 8:o [XXXVI; 832 s.].
Följdskrifter; se Almquist, S.
Neuman^ L. AT., G-enmäle• [med anledning af A. T.
F[redriksons] recension s. 237—239], — Pedag.
tidskr. 1901: s. 395—398.
—Herbarium suecicum. — Förteckning öfver Sveriges fanerogamer i enlighet med Sveriges flora utgifven af ~.
Med biträde af Fr. Ahlfvengren.
Lund 1901.
Liten
8:o [tit.; 71 s.].
—, Om innehållsfördelningen i våra botaniska läroböcker. —
Tidn. f. Sveriges lärov. 1901: s. 74—75.
—, Anteckningar till Möens flora från tvenne exkursioner
den 10—12 juni 1898 och 20—22 Maj 1899. — Bot.
Not. 1902: s. 187—191 (-f- 6 textflg.).
—, Rubus Sprengelii Whe var. pronatus nov. var. — Sammast. 1903: s. 103—105.
—, Bidrag till kännedomen af floran vid Saltenfjord och på
Sulitälma-området i Norge. — Sammast. 1905: s. 251 —
282; 323—327 (-|- 9 textflg.).
—Kort lärobok i botanik för realskolor^ samskolor och
motsvarande klasser i flickskolorna. 1 häftet. 2 uppl.
Ystad 1905. 8:o [47 s.].
—, se Areschoug, F. W. C., Murhech, S-, Nathorst, A. GNilson^ Birger, Peltigera spuria (Ach.) DC och dess art¬
rättighet. — Bot. Not. 1902: s. 283—286.
—, Zur Entwickelungsgeschichte, Morphologie und Systematik
der Flechten. — Sammast. 1903: s. 1—33.
—, Die Flechtenvegetation von Kullen. Stockholm 1903.
8:o. — Arkiv f. bot. 1: 4: s. 467—496.
Nilson, Elis, I Lärkträdsfrågan. — Tidskr. f. Skogshushålln. 1903: s. 231-269.
f Nilsson.^ All)., Växtgeografi. — Sveriges land och folk 1
(1901): s. 48-57.
—, Sydsvenska ljunghedar. — Tidskr. f. skogshushålln. 1901:
8. 22-41.
— , Om sträfvan efter enhet i den växtgeograflska nomen¬
klaturen, — Bot. Not. 1901: s. 227—234.
—, Xyridaceæ. — Engler, Bot. Jahrb. 30 (1901): s. 271.
—, Svenska växtsamhällen. — Tidskr. f. skogshushålln. 1902:
s. 127-147.
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Utdrag, med titel: Zur Ernährungsoekonomie der
Pflanzen^ i Förh. vid Nord. Naturf.- o. Läkaremötet i Helsingfors. 1902. VII: s. 2—4.
f Nilsson, Alb., Om bokens utbredning och förekomstsätt i
Sverige. — Tidskr. f. skogshusbålln. 1902: s. 238—256.
• — Jfr.
Erikson, «/., o. Hollgren, C. A.
—, Anteckningar om svenska flygsandsfält [oafslutade]. (Här¬
till tafl. 3—6). — Geol. Förrns förh. 27 (1905): s. 313
—335
7 textfig.
Nilsson, Hj., Scirpus Tourn. — Neuman & Ahlfvengren,
Sveriges flora (1901): s. 671—76.
Nordstedt, C. F. O., se Notiser^ Botaniska.
—, se Erenner, M., (Bihang).
—Sandhems flora 4[—5]^ se Dahlstedt^ H., Lemmermann, E.
(Bihang).
Nordström, Karl E., Erigeron acris L. X canadensis L. in
Pommern. — Deutsche Bot. Monatschrift 1902: s. 123 —
124.
—, Lobelia Dortmanna L. f. ramosa Murb.j Pulsatilla vul¬
garis Mill. var. glabra Nordst. i Blekinge. — Bot. Not.
1903: s. 48.
—, Bidrag till kännedomen om Sveriges ruderatflora. — Sammast 1903: s. 113—122.
—, Sonchus oleraceus L. f. albescens Neum. — Sammast.
1904: s. 147.
Nordwall, J. F., Om Sveriges skogar. Bilder ur vår växt¬
värld.
Med [8] illustrationer och [3j kartor.
Stock¬
holm 1902. 8:o [59 s. -f 1 on.] — Föron. Heimdals
Folkskrifter N:r 75.
Norén, C- 0., Orobanche alba Stephan *rubra Hooker funnen
på Gotska Sandön. — Bot. Not. 1903: s. 287—291.
—, Über die Befruchtung bei Juniperus communis.
Vor¬
läufige Mitteilung. Mit 8 Textfiguren. Stockholm 1904.
8:o (11 s.]. — Arkiv f. bot. 3. N:o 11.
— och Hernfrid Witte, Några bidrag till kännedomen om
de svenska vinterståndarne. — Bot. Not. 1904: s. 67—74.
Notiser, Botaniska^ för år 1901—1905 . . . utgifne af C. F.
0. Nordsfedt. Lund. 8;o.
För år 19i>l. Med 8 figurer i texten och sex taflor.
[tit,; IV: 288 s.]; för år 1902. Med 13 figurer i
texten och 2 tafior. [tit.; IV; 290 s.]; for år 1903.
Med 9 figurer i texten och 14 taflor. [tit.; V; 292
s.]; för år 1904. Med flere [== 7] figurer i texten,
[tit. ; IV ; 298 s.] ; för år 1905. Med 5 taflor och
flere figurer i texten, [tit.; IV; 328 s.].

Olsson, P., Hassel i Jämtland. — Bot. Not. 1902: s. 47.
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'Pleijcl^ Carl, Geum hispidum Fr. X urbanum. L. —^ Bot. Not.
1903: s. 97-98.
Post, L. von. En profil genom högsta Litorinavallen på södra
Gotland.
(Härtill tafl. 10—11). — Geol. För:ns förh.
25 (1903); s. 339—372. — Äfven i Sveriges geol. unders.
Ser. C. N:o 195.
Stockholm 1903. 8:o [dubb. pag. —
36 s. 4“ 2 tafl.].
Innehåller åtskilliga uppgifter om fossila växter o. d,
Post^ Tom von. Lexicon generum phanerogamarum inde ab
anno MDCCXXXVII cum nomenclatura legitima internationali et systemate inter recentia medio auctore —
Opus revisum et auctum ab Otto Kuntze.
Stuttgart
1904. 8:o [XLVIII; 744 s. -f~ ^ on.].
Följdskrift: Nathorst, A. G., De fossila växterna i
T. v. Post & O. Kuntzes Lexicon generum phanero¬
gamarum. — Bot. Not. 1904: s. 613—66.
Rhodin, Sigurd^ Sumppotatis. Solanum Cdmmersonii Dunal.
En ny Potatissbrt. Referat [ efter M. Labergerie i Revue
horticole 1904]. — Landtbr.-Ak. handl. o. tidskr. 1904:
s. 414-416 (-420).
Romell, L., Hymenomycetes austro-americani in itinere Regnelliano primo collecti I. Cum tribus tabulis.
Stock¬
holm 1901. 8:o [61 s.] — Sv. Vet.-Ak. bihang 26. Afd.
■ III. N:o 16.
—, se Lindblad, M. A.
Rosenberg, 0., Ueber die Embryologie von Zostera marina
L.
Mit zwei Tafeln.
Stockholm 1901. 8:o [24 s. -j- 6
textfig.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 27. Afd. III. N:o 6.
—, Ueber die Pollenbildung von Zostera.
Upsala 1901. 8:o
[21 s. -f- 9 textfig.]. — Meddel, fr. Stockholms Hög¬
skolas Botan. Institution 4; 11.
—, Das Verhalten der Chromosomen in einer hybriden Pflan¬
zen.
Mit Tafel VII. — Ber. d. deutsch, bot. Ges. 21
(1903j: s. 110-119.
—, Ueber die Befruchtung von Plasmopara alpina (Johans.).
Mit 2 Tafeln.
Stockholm 1903. 8:o [20 s.] — Sv. Vet.Ak. bihang 28. Afd. ITI. N:o 10.
—, Über die Tetradenteilung eines Drosera-Bastardes.
Mit
Tafel IV. — Ber. d. deutsch, bot. Ges. 22 (1904): s.
47-53.
—Über die Reduktionsteilung in Drosera. Stockholm 1904.
8:o [13 s. -f 20 textfig.]. — Meddel, fr. Stockholms
Högskolas Botan. Instit.
—, Über die Individualität der Chromosomen in Pflanzenreich
— Flora 93 (1904): s. 251—259 (+ 7 textfig.).
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Bosenherg, O., Zur Kenntnis der Reduktionsteilung in Pflan¬
zen. — Bot. Not. 1905: s. 1—24 (-]- 14 textflg.).

Bosendahl.

H.

V., Lärobok i botanik.

Med öfver 600 och
däribland 6 färgtryckta illustrationer i texten. Stock¬
holm (1902—)1903, 8:o [4 on.; 542 s ].
Budberg^ Äug.., Förteckning öfver Västergötlands fanerogamer
och kärlkryptogamer med uppgift om växtställen och
frekvens efter kollega Ernst Linnarsson och lektor Bror
Forssells med fleres anteckningar ordnad af —. Mariestad 1902. 8:o [XV; 129 s.].
—Några ord om min bok: ”Förteckning öfver Västergötlands
fanerogamer och kärlkryptogamer” etc. — Bot. Not.
1903; s. 51—53. — Jfr Sammast. 1906: s. 85—92; 159
—165; Exkursioner på området af botanisk litteratur
rörande Västergötland.
Tillägg: se Witte, H., Westerlund. C. G.

By dberg,

P.

A., Further

studies on the Potentilleæ. —
Torrey bot. club bull. 28 (1901): s. 173—183. — Jfr
litteraturfört. f. 1899.
—Studies on the Rocky Mountaian Flora. IV—XV. —
Sammast. 28 (1901): s. 20-38; 266—284, 499 — 513;
29 (1902): s. 145—160, 232—246, 680-693; 30 (1903):
s. 247-262; 31 (1904): s. 399-410, 555-575, 631655; 32 (1905): s. 597—610. — Jfr litteraturfört. f.
1900.
—, The North American Twinflowers. — Sammast. 28 (1901):
s. 52-54.
—, The American species of Limnorchis and Piperia, north
of Mexico. — Sammast. 28 (1901); s. 605—643 (4- 34
textfig.),
—Some generic segregations. — Sammast. 30 (1903): s.
271-581 4- pi. 13—14.
—, The oaks of the Continental Divide north of Mexico. —
New York Botan. Garden bull. 2. N:o 6 (1901): s. 187
-233 -f pi. 25 -33.
—, Bidrag i Small, Flora Southeast. United States (1903).

Britten,

N.

L.

& Bydberg, P. A., An Enumeration of the
Flowering Plants Collected by R. S. Williams and by
J.
B. Tareloton [i Yukon Territory]. — New York
Botan. Garden bull. 2. N:o 6 (1901): s. 149-187.
Anm. Ofvanstaende uppgifter om R:s förf. verksamhet
ofullständiga, enär ref. ej haft tillgång till tidskr.
Torreya m. il.

Bydströni, A.

J.,

Våra naturparker (Föredrag). — Sällsk.
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Hortikulturens Vänners i Göteborg öfvers. 1901 (tr.
1902): s. 21-24.
Samuelsson, Gunnar, Corydalis laxa Fr. X intermedia (L.)
P. M. E. — Bot. Not. 1905: s. 91—93.
Samzelius, Hugo, Björken i fjällmarken. — Skogsvännen
1903: s. 40-49.
—, Islands skogar. — Sammast. 1903: s. 87—90.
—, Några iakttagelser rörande skogsförliållanden vid Stora
Lule vatten. — Skogsvårdsför:ns Tidskr. 1 (1903): s.
346-349.
Sanfesson, C. G., Om körtelhårens förhållande till fjällen
(paleæ) hos Rhizoma Filicis.
Meddelande . . genom —.
Sv. Farmac. tidskr. 1903: s. 17—21 (-[- 3 textfig.).
f Schlegel, L., Ruppia L. o. Zannichellia Mich. — Neuman
& Ahlfvengren, Sveriges flora (1901): s. 803—805.
Schölte, Anna (gift med Gunnar Schotte), En fridlyst ek. —
Skogsvårdsför.ms tidskr. 3 (1905): s. 30—31 (4- 2 textflg).
Schotte, Gunnar, Kurraboken å Hallandsås. — Sammast. 3
(1905): s. 353-355 (+ 2 textflg.).
f Segerstedt, AlhreM^ Naturlära för folkskolor och nybegynnare.
Tolfte uppl. utgifven af J. Bäckman.
Stock¬
holm 1903. 8:o [4 on.; 204 s.].
Växterna: s. 72 —113.

Sernander, Rutger, Om de buskartade lafvarnes hapterer. —
Bot. Not. 1901: s. 21-32; 107—114.
—Zostera marina funnen i Roslagen. — Sammast. 1901: s.
‘275-277.
Växtvärlden. — I Upland^ skildring af land och folk I
(1901): s. 79-118 (+ fig. 8-19).
Om fyndet af ett lerkärl i Vifvelsta-mossen^ Markims
socken_, Uppland. — Vitt. Hist. o. Antiqv. Akad:s månads¬
blad 1900 (tr. 1901): s. 38-49.
•)

Växter, s. 39-41, 42—44, 45.
1

)

}

Den skandinaviska vegetationens spridningsbiologi — Zur
Verbreitungsbiologie der skandinavischen Pflanzenwelt.
Mit einem deutschen Resumé.
Med 32 afbildningar.
Upsala 1901. 8:o [IV; 459 s/J.
Bidrag till västskandinaviska vegetationens historia i rela¬
tion till nivåförändringarna. — Geol. För:ns förh. 24
(1902): s. 125-144; 415—466.
Om de växtlemningsförande aflagringarna på rullstens¬
åsen vid Enköping. — Sveriges geol. undersökn. Ser.
C. N:o 193.
Stockholm 1903. 8:o [24 s. -F 5 textfig.
Flytjord i svenska fjälltrakter.
En botanisk-geologis
undersökning. — Geol. För:ns förh. 27 (1905) s. 42—84.
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Sernander, Muiger^

Våra torfraossar^ deras sammansättning
och utvecklingshistoria samt deras betydelse för känne¬
domen om nordens fornvärld. 2:a genomsedda uppl.
Stockholm 1905. 8;o [39 s.l. — Studentför. Verdandis
småskrifter. 64.

—, se Munthe^ H.

Simmons,

—,

Herm.

G.,

Preliminary report on the botanical
work of the second Norwegian polarexpedition 1898—
1902. — Nyt Magaz. f. Naturvid. 1903; s, 223—238.
De ökologiska enhe erna i den färöiska hafsalgvegetationen. — Bot. Not. 1904; s. 170—180; 197—236.
Följdskrifter : Børgesen, F., Et Gensvar. 2. — Sammast. 1905; s. 25—56.

Simmons, H. G., Ytterligare om Färöarnes hafsalgvegetation och om hafsalgernas spridning. — Sammast.
1905: s. 193-208.

—^ Notes on some rare or dubious Danish Greenland plants. —
Meddel, om Grønland 26 (1904): s. 467—473. Kjøbenhavn. 8:o.
—, Remarks about the Relations of the Floras of the North¬
ern Atlantic^ the Polar Sea_, and the Northern Pacific.
— Beihefte z. Botan. Centralblatt. 9: 2, 1 (1905) s.
149_194.

Sjögren, H, Om mikroskopisk undersökning af mandlar och
nötter. —
textfig.).

Sv. Farmac. tidskr. 1904: s. 85 — 94 (-f- 20

Slcoitsherg,

Carl,

u. Vestergren, Tycho, Zur Kenntnis der
Vegetation der Insel Oesel.
Mit einer Karte.
Stock¬
holm 1901. 8:o [97 s.] — Sv. Vet.-Ak. bihang 27.
Afd. III. N:o 7.

Skotisherg,

Carl, Einige blütenbiologische Beobachtungen in

arktischen Teil von schwedisch Lappland 1900.
Mit
zwei Tafeln.
Stockholm 1901. 8:o [19 s.]. — Sv. Vet.Ak. bih. 27. Afd. III. N:o 2.
—,

—,

Die Malpighiaceen des Regnellschen Herbars.
Mit acht
Tafeln.
Stockholm 1901. 4:o [41 s.
^ on.J. — Sv.
Vet.-Ak. handl. 35. N:o 6.
fa) Några ord om Sydgeorgiens vegetation. — Bot. Not.
1902; s. 216-224 + Tafl. 2:a.
(b) The geographical distribution of vegetation in South
Georgia. — London^ The geograph. Journal 20 (1902):
s. 498-502.
(c) Die Gefässpflanzen Südgeorgiens.
Mit zwei Tafeln
und einer Karte.
Stockholm 1905. 4;o [12 s ]. —
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Wissenscli. Ergehn, d. schwedisch. Südpolarexp. 1901—
1903. Bd. 4: 3.

Skottsberg, Carl, Några ord om Macrocystis pyrifera (Turn.)
Ag. — Bot. Not. 1903; s. 40—44 (-[- 1 habitusbild).
—, (a) On the Zonal Distribution of South Atlantic_, and
Antarctic Vegetation. Preliminary Report. — London, The
geograph. Journal 24 (1904): s. 655—663 (-{- 1 Sketchmap).
(b) Some remarks upon the geographical distribution of
the vegetation in the colder Southern Hemisphere. With
2 maps, tabl. 8 and 9 [-•= 7—8]. — Ymer 1905: s.
402—427.
—, Till frågan om det färgade hyllets betydelse såsom skyl¬
tande medel. — Bot. Not. 1905: s. 182—188.
—, Feuerländische Blüten. Einige Aufzeichnungen und Beo¬
bachtungen. Stockholm 1905. 4;o [75 s. -f- 89 textfig.].
— Wiss. Ergehn, d. schwedisch. Südpolarexp. 1901—
1903. Bd. 4: 2.

Skårman, J. A. 0., se Forssell, K. B. J.
-f Banks, Joseph and Solander, Daniel, Illustrations of the
Botany of Captain Cook’s Voyage Round the World in
H. M. S. ^^Endeavour” in 1768—71.
With Determina¬
tions by James Brillen.
Australian plants Part II—
III. London 1901, 1905. Fol. [s. 35—75, 76—102 -pi. 101—243, 244—318 -f- 45 A -f- 122
3 maps .
— Jfr litteraturfört. f. 1900,
Med Part. Ill nytt titelblad: Illustrations of Austra¬
lian Plants collected in 1770 during Captain Cook’s
Voyage round the World etc. — ”Introduction”
[4 on. s.] Hied titel: The collections of Banks and
Solander omtryckt i Journal of Botany 1905: s.
284—290.

Starbäck, Karl, Ascomyceten der ersten Regnell’schen Expe¬
dition. II—III. Stockholm 1901, 1905, 8:o [II = mit 1
Tafel F 26 s.; III — mit 2 Tafeln -j- 22 s.]. — Sv. Vet.Ak. bih. Afd. III. N:o 9 -j- Arkiv f. bot. 2. N:o 5.
— Jfr litteraturfört. f. 1899.
—, Ür de djurfångande växternas lif. Med 25 figurer i
texten. Stockholm. 1901. 8:o [28 s.). — Studentför.
Verdandis småskrifter. 97.
—, Ascomyceten der schwedischen Chaco-Cordilleren-Expedition. Mit 1 Tafel. Uppsala 1905. 8:o [35 s.]. — Arkiv
f. botanik 5. N:o 7.
f Stenström, K. 0. F., Studier öfver expositionens inflytande
på vegetationen, redigerade af Henrik Hesselman. Med
Bot. Not. 1906.
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en tafla. Mit einem deutschen Resumé. Uppsala 1905..
8:o 154 s.]. — Arkiv f. bot. 4. N:o 4.

f Svanlund^ F., Bidrag till kännedomen om Blekinges Hieraciumflora. — Bot. Not. 1902: s. 97—112.
Sivanlund, Julius^ Klorofyllfria kroraatoforers förmåga att
assimilera koldioxid. — Sv. Farmac. tidskr. 1904: s.
33-35.
—, Zymotekniska arbetsmoder. — Sammast. 1904: s. 325—
328; 358-361.
Svedelius^ Nils, Studier öfver Östersjöns hafsalgflora. Akad.
afh. . i Upsala . . för filos, gradens erhåll, d. 10 maj
1901. Upsala 1901. Stor 8:o [2 on. ; 140 s.
26 textfig.J*
—, Hafsalger från Dagö. — Bot. Not. 1902; s. 225—227.
—, Zur Kentnis der saprophytischen Gentianaceen. Mit 11
Textfiguren. Stockholm 1902. 8:o [16 s.]. — Sv. Vet.Ak. bihang 28. Afd. III. N:o 4.
—, (a) Om Enalus acoroides (L.) Steud. Ett bidrag till hydrofilernas biologi.
(Förelöpande meddelande). — Bot.
Not. 1904: s. 75—81.
Utförligare;
(b) On the Life-History of Enalus acoroides. (A Contri¬
bution to the Ecology of the Hydrophilous Plants, with
Plate XXIV, A and B, and seven figures in the Text).
— Annals of the Royal Botan. Gardens, Paradeniya
[Ceylon] 2 [1904]: s. 267—297.
—, Nyare undersökningar öfver inflytandet af olikfärgadt lju&
på algernas färgförändringar (referat). — Bot. Not.
1905; s. 181.
Svenonius, Herman^ Botanisk undersökning af en opiumdrog.
— Farmac. Fören;ns tidskr. 1903: s. 309—312.
Sylvén^ N. och Bågenholm, G., Ruderatväxter, antecknade
från Lule Lappmark sommaren 1901. — Bot. Not. 1902:
s. 269-270.
Sylvén, N., Studier öfver organisationen och lefnadssättet hos
Lobelia Dortmanna. — Arkiv f. bot. 1 (1903): s. 377
-388.
—, Studier öfver vegetationen i Torne Lappmarks björkre¬
gion.
Med 6 figurer i texten. Stockholm 1904. 8:o
[28 s.]. — Sammast. 3. N:o 3.
—, Ruderatfloran i Torne Lappmark. — Bot. Not, 1904; s,
117-128.
—, Om enhjärtbladiga dikotylodoner. — Sammast. 1905; s.
134—140 (-f- 5 textfig.).
—, Om de svenska hapaxanthernas lifslängd. — Sammast.
1905: s. 173—180. — Jmf. Johansson, K.-, Sylvén, N.,
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Ytterligare några ord om de svenska hapaxanthernas
lifslängd. — Sammast. 1906: s, 41—43.
—y Sveriges nordligaste bokbestånd. — Skogsvårdsför:ns tidskr. 3 (1905): s. 205—211 (4- 6 textfig.).
Söderhaum, H. G.., se Stefansson^ S. (Bihang).
Tedin, H., Förgreningsförhållandena hos vickern (Vicia sa¬
tiva L.) och deras praktiska betydelse. — Sv. Utsädesför:ns tidskr. 1903: s. 168—173 (— 178) -f- 4 textfig.
—, Fyra nya ärtsorter. — Sammast. 1905: s. 78—80.
Theorin, P. G. E,, Bidrag till kännedomen om växttrichomerna i synnerhet rörande deras föränderlighet. Med
taflan 6. — Arkiv f. bot. 1 (1903): s. 147—185.
—y Nya bidrag till kännedomen om växttrichomerna. Med
1 tafla. Stockholm 1904. 8:o [31 s.) — Sammast. 3.
N:o 5.
—, Tillägg till kännedomen om växttrichomerna. Med 1 tafla.
Uppsala 1905. 8:o [24 s.l. — Sammast 4. N:o 18.
f Tolf, Robert, Om sätten för växternas spridning. Några
ord för vallodlare att beakta. — Sv. Mossknlturför:ns
tidskr. 1901: s. 291—296.
—, Ogräsen på Flahults försöksfält. — Sammast. 1901: s.
358-367.
—, Torfmossundersökningar i Halland. — Sammast. 1902: s.
103-124.
Växter; s. 105—107, 110—112 etc.
—y Några ord om diatomaceer. — Sammast. 1902: s. 285—
287 (-f- 3 textfig.).
—, Några egendomliga torfbildare [Grimmia hypnoides (L.)
Lindb., Stereodon imponens (Brid.)^ Cetraria nivalis L ]
— Sammast. 1903: s. 322—323.
- -j Den chilensiska klöfversnärjan [Cuscuta chilensis Ker].
— Sammast. 1903: s. 385—389 (-|- 1 textfig.).
—, Ogräsen på mellersta och södra Sveriges mossodlingar. —
Sammast. 1903: s. 428—440.
—y Hufvuddragen af de svenska torfmarkernas uppkomstsätt,
beskaffenhet och användbarhet. Jönköping 1903. 8:o
[32 s. f 4 fig.J.
I. De torfbildande växterna och torfmarkernas indel¬
ning efter deras växtlighet: s. 5—12.
Trail i-Peter sson y Gerda, Untersuchungen über das Vorkom¬
men und die Vermehrung der Tyrothrixbacillen in Ernmenthalerkäsen. Stor 8:o (7 s.] — Ur Landwirtschaft!.
Jahrbuch der Schweiz 1901.
—, Undersökningar öfver bakterierna i svensk herrgårdsost.
Landtrnannen 1902; s. 641—664.
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Troili-Peter sson,

Gerda,

Studien über die Mikroorganismen
des schwedischen Güterkäses, Mit 3 Tafeln. — Centrabi. f.
Bakteriel, etc. 2 Abt. 11 (1903): s. 120—143; 207—215.
—, se Almquist, E.
Tryhom, Filip^ Bexhedasjön^ Norrasjön och Näsbysjön i Jön¬
köpings län. Norrköping 1901. 8:o [3 on.; 67 s. -j- 1
karta]. — Meddel, fr. Landtbruksstyrelsen N:o 76.
Växter: s. 12—17, 18—22.
Wahlgren, A., I lärkträdsfrågan. — Skogsvännen 1902; s.
25—30. — Jfr Nilson, Elis.
(—), Svampen Cæoma pinitorquum å tallåterväxterna. —
Sammast. 1904: s. 86 -87 (undert.: A. W—n),
Wahlstedt.^ L. J., Folkskolans naturlära. N:o 1 . . . 10:e uppl.
Kristianstad 1905. 8:o [208 s.J
Om växterna: s. 89—128.
Velander, P. O., Lärkträdet i Norrbotten. — Tidskr. f. Skogshushålln. 1903: s. 36—37.
Wennersten, OsJcar VilJi., Teratologiska iakttagelser å got¬
ländska exemplar af Juglans regia L. Med 12 textfigu¬
rer. Stockholm 1902. 8:o [12 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bih.
28. Afd. III. N:o 6.
Vestergren, Tycho, se SJcottsherg, C.
—, Till kännedom om fri oxalsyras förekomst inom växtriket.
Af C. Th. Mörner och Tycho Vestergren. — Sv. Vet.Ak. öfvers. 58 (1901): s. 661—668. — Den botaniska
delen (s. 666—668) af V.
—, Om den olikforraiga snöbetäckningens inflytande på vege¬
tationen i Sarjekfjällen. — Bot. Not. 1902: s. 241—268
(4- 2 textfig.).
Besiimé på tyska i Förh. vid Nord. Naturf.- o. Läka¬
remötet i Helsingfors 1902: s. 36—38.
—Zur Pilzflora der Insel Oesel. (Mit Tafel III). — Hedwigia 42 (1903): s. 76—117.
[—], Läran om växterna (botanik). — Kunskap för alla etc.
1905: s. 393—460 (-f- textfig. 1—169).
— , Monographie der auf der Leguminosen-Gattung Bauhinia
vorkommenden Uromyces-Arten. Mit swei Tafeln und
einer Textfigur. Uppsala 1905. 8:o [34 s.]. — Arkiv f.
bot. 4. N:o 15.
Westerlund.^ Carl Gustaf, Strödda bidrag till Sveriges flora.
IL — Bot. Not. 1903: s. 49—50 (-f- rättelse: s. V).
—, Växtnamn på folkspråket i Lena socken i Uppland. —
Sammast. 1903: s. 99—101.
—, Bidrag till Västergötlands flora. — Sammast. 1904: s.
1 — 25.
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Vesterlund,

Otto,

civilisationens utkanter [Lule o. Torne
Lappm.].
Ett reseminne. — Sv. Turistförrns årsskrift
1901: s. 197-216.
Växtgeogr. notiser: s. 199, 204, 208, 209, 210.

(—), Efterblomning.
dert.: O, F.).

I

—

Skogsvännen

1902:

s. 67—68 fun¬

—, Ett bidrag till frågan om naturskydd. — Skogsvårdsför:ns tidskr. 3 (1905): s. 350—352.

Wiström,

P.

W.,

Bidrag till Dalarnes flora. — Bot. Not.
1905: s. 237-242; 283-296 + Rättelse: s. 310.
Witte y Hemfrid^ Några notiser om den fanerogama vinterfloran i Västergötland. — Bot. Not. 1901: s. 273—275.
—Tillägg till Rudberg: Växtförteckning öfver Västergöt¬
land. — Sammast. 1902: s. 271—282.
—, se Norén, C. O.
—, Några bidrag till kännedomen om Sveriges ruderatflora.
— Sammast. 1904: s. 49—62.
—, lieber abweichende Zahlenverhältnisse und einige andere
Anomalien der Blüten der Campanula rotundifoli a L.
Mit 1 Tafel und 8 Textfiguren. Uppsala 1905. 8:o [8 s.].
— Arkiv f. bot. 4. N:o 17.
—Stratiotes aloides L. funnen i Sveriges postglaciala aflagringar. — Geol. Fören.'ns förh. 27 (1905): s. 432—451.
Wittrock, K. J. Henrik, Om missbildade individ af Paris
quadrifolia L. — Bot. Not. 1903: s. 193—195.
—, Några ord om blommans färg hos Orobus tuberosus L.
— Sammast. 1905: s. 129—131.
Wittrock, y. H., Om höstväxter. Stockholm 1901. 12:o
[36 s.].
—, Motion au Congrès international de Botanique Deuxième
Session, Vienne 1905, (undert.:) N. Wille. Y. Wittrock.
— Nyt Mag. f. Naturvid. 42 (1904): s. 217—220.
Wulff, Thorild, Botanische Beobachtungen aus Spitzbergen.
Akad. Afh. . . zur Erlangung der Doctorwürde . . 12
März 1902. Lund 1902. 8:o [2 titelbl.; 115 -f- III s.;
5 on.
IV Tafeln].
På franska. Stockholm 1903. 4:o [2 tit.; 63 s.; 5 on.;
4 textfig. -j- pl. I—IV. — I missions scientif.
pour la mesure d’un arc méridien au Spitzberg
entreprises en 1899—1902. Mission suédoise. Tom.
II. X e sect. Botanique.
—, Plasmodesmastudier. Med en tafla. (Mit deutscher Figuren-Erklârung.) Uppsala 1905. 8:o [20 s.]. — Arkiv f.
bot. 5. N:o 2.
På tyska i Österr. bot. Zeitschr. 1906.
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Ahman^

C,, Anmärkningsvar dt växtsätt å tallen. — Skogs¬
vännen 1904: s. 124—126. — Med tillägg af Th. Örten¬
blad o. K. Fredenherg.
Örtenblad^ Th..^ Anteckningar till trädens biologi. Med 24

p^lanscher.
Stockholm 1902. 8:o f88 s.]. — Bihang till
Årsskrift fr. Föreo. f. skogsvård i Norrland f. år 1901.
—, Om masur björkens (Betula verrucosa Ehrh.) utbredning
i Skandinavien. — Bot. Not. 1902: s. 229—234.
—, Tallens höjdtillväxt åren 1901—1903. — Årsskr. fr.
Fören. f. skogsvård i Norrland f. år 1903 (tr. 1904): s.
33—51. — Jfr Hesselman^ H.
(—), Björkens häxkvastar. — Skogsvännen 1903; s. 113—
115 -j- 1 textfig. (undert. : Th. ö.).
(—), Ormgranen (Picea excelsa f. virgata). — Sammast. 1904:
s. 38—41
1 textfig.
—, Om excentrisk tillväxt hos våra barrträd. — Sammast.
1904: s. 71-80 + 10 textfig.
—^ Jordmånens inflytande på barrträdens fördelning» — Sapimast. 1904: s. 83—86.
(—), Af köld dödade tallskott. — Sammast. 1904: s. 119 —
121 4- 2 textfig.
(—),
Björkrosten (Melampsoridium betulinum). — Årsskr.
fr. Fören. f. skogsvård i Norrland f. år 1904: s. 60 —
64 (undert.: Th. Ö.).
(—), ”Växtgränser i norr”. — Skogsvårdsför:ns tidskr. 2
(1904): s. 420—422 (undert.: Th. Ö.).

(Biografier).
Annerstedt, Claes, Till Olof Rudbecks minne.

Upsala 1902.

8:o [28 s.]. — Upsala univ. årsskr. 1902.
—, Olof Rudbeck den äldre, kort lefnadsteckning. Stockholm
1905. 8:0 [77 s.; 3 on.]. — Fören. Heimdals folkskrifter
85.
Bergendal^ D., Jacob Georg Agardh-minnesteckning. — Nord.
Univ. tidskr. 1901; s. 80—119 (-]- bild.).
Fries, Th. M., Linné lefnadsteckning. Förra o. senare del.
Stockholm, 1903. Stor 8:o [1—2 on.; IV; 364 + 48
s. (Bilag. I-XYII); 2 = 2 on.; 444 + 48 s. (Bilag.
XVIII-XXIII); 3 on.].
Lönnberg, E., Peter Artedi. Ett tvåhundraårsminne. Upp¬
sala 1905.
8:o 156 s.]. — Sv. Vet.-Ak. årsbok.
Itetziiis, 6r., Sven Nilsson. — Vet.-Ak. Lefnadsteckn. 4: 2
(1901): s. 35-89.
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WHtroclî^

Y.

Illustrerad förteckning öfver Bergielunds
botaniska trädgårds samling porträtt af botaniska för¬
fattare; jämte biografiska notiser. — Catalogus illustratus
iconothecæ botanicæ
horti
Bergiani
Stockholmiensis
anno 1903 [-{- 1905] notulis biographicis adjectis. Pars
|I—]II cuin 46 + 151 tabulis.
Stockholm 1903, 1905.
Stor 8:o [I = 1, 198 s.; II = 3; IX—XCIII; 245 s.].
— Acta horti Bergiani. Bd. 3. N;o 2, 3.
Särtryck ur företalet till Pars II, med titel : Botanisk¬
historiska fragment, sid. XYII—XCIII. [på om¬
slaget:] Stockholm 1906. Stor 8:o.

(Exsiccat).
Dahlstcdt^ H., Herbarium Hieraciorum Scandinaviæ curavit —.
Centuria XIII—XVII.
Stockholmiæ 1901 (cent. XIII),
1902 (cent. XIV), 1903 (cent. XV-XVI), 1904 (cent.
XVII).
Fol. [till hvarje cent. 2 on. sid. text, fol.
Linköping (Tryckort ej utsatt för cent. XIV o. XVII)].

Enander,

S. J., Salices Scandinaviæ Exsiccatæ.

Fasciculus
I n.'ris 1—50.
Cum iconibus photographicis 86, magni¬
tudine naturali, in tabulis 70.
Stockholm 1905.
Fol.
[3 on. s.]. — Uppl. endast 10 ex.

Migula,

W.,

siccatæ.

Sydow, P. et Walilstedt, L. J., Characeæ ex¬
Fase. VI. N:o 126—150. 1902.

Vestergren^ Tycho, Micromycetes rariores selecti . . distribuit
—.
Fasc.
XVI—XL. X:o 376—1000.
Upsala (fase.
XVI-XVII 1901), Stockholm (fasc. XVIII—XXV 1902,
XXVI-XXX 1903, XXXI-XXXIV 1904, XXXV-XL
1905). 8:o.
Verzeichnis nebst Diagnosen und kritischen Bemerk¬
ungen zu meinen Exsiccatenwerke “Micromycetes
rariores selecti“, Fasc. 11—17. — Bot. Not. 1902:
s. 113—128; 161—179.

Wittroclc, F., Nordstedt, 0., Lagerheini, G., Algæ aquæ dul¬
cis exsiccatæ præcipue scandinavicæ quas adjectis algis
marinis chloroj)hyllaceis et phycochromaceis distribuerunt
. . . Fasc. 30—34 (N:ris 1401—1612).
Lundæ 19
03. 8;o.
Beskrifningarna på de nya formerna och några an¬
märkningar aftryckta i Bot. Not. 1903: s. 133—141

—, ,,

,,. Fasc. 35.
index generalis
[3 on.; 42 s.].

Descriptiones systematice dispositæ et
fasc. 30—34.
Lundæ 19
03. 8:o
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Bihang.
Utländingars i Sverige tryckta uppsatser 1901—1905.
a) Original.

Brenner^ M., Euphrasia hebecalyx Brenn. — Bot. Not. 1902:
s. 78—79. — Nordstedt, C. F. 0., Några ord till svar. —
Sammast. 1902: s. 79—80.
Briquet, John, Labiatæ et Verbenaceæ austroainericanæ ex
itinere Regnelliano primo. Auctore —. Cum 4 tabulis.
Stockholm 1904. 8:o [27 s.]. — Arkiv f. bot. 2. N:o 10.
Brun, J., Diatomées d’eau douce de l’île Jan Mayen et de
la côte est du Groenland récoltées par l’expédition sué¬
doise de 1899 et examinées par —. Avec 2 planches.
Stockholm 1901. 8;o [22 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 26.
Afd. III. N:o 18.
Børgesen^ F., se Porsild, M. P. o. Simmons, H. G.
Christ, H-, Über die australen Polystichum-Arten. Uppsala
1905. 8:o [5 s.]. — Arkiv f. bot. 4. N;o 12.
Conwentz, H., Om skydd åt det naturliga landskapet jämte
dess växt- och djurvärld, särskildt i Sverige.
Med 7
illustrationer. — Ymer 1904: s. 17—42.
Landmarli, Ä., Nyt norsk Voxested for Stellaria longipes_,
Goldie. — Bot. Not. 1902: s. 141—143.
Lemmermann, F., Beiträge zur Kenntnis der Planktonalgen.
XVI. Phytoplankton von Sandhem (Schweden).
(Aus
der botanischen
Abteilung des Städt.
Museums in
Bremen). — Bot. Not. 1903: s. 65—96 -j- Tab. 3:e.
—, Das Plankton schwedischer Gewässer.
Mit 2 Tafeln.
Stockholm 1904: 8:o [209 s.]. — Arkiv f. bot. 2 N:o. 2.
Lindroth, J. L., Uredineæ novæ. Auctore —. Meddel, fr.
Stockholms Högskolas bot. inst. IV (1901). 9.
JSIontell, Justus E., Ranunculus auricomus subsp. sibiricus i
Sverige. — Bot. Not. 1904: s. 145.
f Norman, J. M., Sedum oppositifolium J. Sims, [i Larvik^
Norge]. — Bot, Not. 1901: s. 288 (notis).
—, Tholurna dissimilis o. Nephroma arcticum [i Larvikstrakten]. — Sammast. 1902: s. 214.
Ostenfeld, C. H., Euphorbia Esula L. og dens Slægtninge. —
Bot. Not. 1903: s. 125-127.
— , Studier over nogle Former af Slægten Alectorolophus. —
Sammast. 1904: s. 83—85; 97—116.
Porsild, Morten P., Den færôske Havalgefloras Oprindelse.
- Bot. Not. 1904: s. 140-169.
Följdskrift: Børgesen, F., Et Gensvar. 1. — Sammast
1904: s. 245—274.
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Solms Laubach, H. zu, Die strukturbietenden Pflanzengesteine
von Franz Josefs Land. Mit 2 Tafeln. Stockholm 1904.
4:o [16 s.; 2 on.]. — Sv. Vet.-Ak. handl, 37. N:o 7.
Stefansson, Stefan och Söderbaum, H. G., Isländska Foderoch Betesväxter. I—II. Stockholm 1902^ 1904. — Meddel,
fr. Landtbr.-Ak. experimentalfält N:o 74, 83. 8:o [I =
1; 50 s.; II i Landtbr.-Ak. handl. o. tidskr. 1904 s.
324—368].
Den botan.-ekon. afd. af S. Stefansson.

Stephani,

F.,

Lebermoose der Magellansländer.
Mit einer
Einleitung [s. 3—7] von P. Lusén.
Stockholm 1901.
8:0 [36 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 26. Afd. III. N:o 17.
Omtryckt i Sv. Exped. tili Magellansländ III. N:o 9.
s. 317—350 [på omslaget: 1905],

—,

Hepaticæ gesammelt von C. Skottsberg während der
Schwedischen Südpolarexpedition 1901—1903. Mit sieben
Textfiguren.
Stockholm 1905. 4:o [11 s.]. — Wiss.
Ergehn, d. Schwed. Südpolarexp. IV. Lief. 1.
Tischler, G,, se Erilisson, Jakob.
Wille, N., Norsk botanisk litteratur 1891—1900. — Bot.
Not. 1902: s. 49-74.
—, Johannes Musæus Norman. — Nordisk Tidskr. 1903: s.
282-290.
—, se Wittrock, Y. B.
Wagner, G., se Lagerheim, G.
b) Ofversättningar.

Aderhold,

Rudolf, Om mjöldrygan och dess bekämpande. —

Mosskulturför:ns tidskr. 1904: s. 142—146
5 textfig.
— Därifrån i Landtmannen 1904: s. 464—467.
Balslev, V., se W^arming, E.
Bernstein., A., Naturvetenskaplig boksamling med omkring
300 illustrationer öfversatt och bearbetad efter femte
rikt illustrerade originalupplagan af 0. H. Lumrath.
4 delar.
Stockholm 1900, 1901. 8:o [1 (1900) med 69
illustr. = 217 s. -f 3 on.; 2 (1900) med 5 illustr. =
6 on.; 242 s.; 3 (1901) med 77 ill. — 201 s. + 3 on.;
4 (19Ö1) med 137 illustr. — 5 on.; 226 s.].
Växternas nervighet: 1: s. 27—29 (-]- fi^- 8—11), blom¬
man o. frukten: 1: s. 70—90 (-[- hg. 25—40): väx¬
ternas (människornas och djurens) lif: 3: s. 45—53
(—56): 4: 59—92; bakterier: 4: s. 196—226.

Fiedler, Max, Vattnets betydelse för växtvärlden. — Sällsk.
Hortikulturens Vänners i Göteborg öfvers. 1900 (tr. 1901):
s. 53-66.
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Uartig, -R., Inre frostsprickor [Ur Forstlich-naturw. Zeitschr.
5]. Ofversättning af H. Nordenadler. — Skogsvårdsfönns
tidskr. 2 (1904); s. 151-156 (+ fig. 1-8).
Iakttagelser rörande befruktningen af fruktträdens blommor,
Nyare. Efter Pomologische Monatshefte af A. P[ihl]. —
Sv. Trädgårdsförins tidskr. 1901: s. 112—116; 146—150.
Müller^ P. E., se Andersson^ G.
Schmeil, O., Lärobok i botanik öfversatt och bearbetad af
Albert Lilius [i Tammerfors]. Stockholm 1905. 8:o
[93 s.; rättelser
s.) A'
färgl. pl. och talrika
textfig.J.
TscMrch. A., Om rabarbern och dess härstamning. Referat
af M. Westling. — Sv. Farmac. tidskr. 1904: s. 365—367.
Wallace, Färgernas betydelse i djur- och växtvärlden. En
framställning enligt — af Gustaf F. Steffen. 2:a genom¬
sedda uppl.
Stockholm 1905. 8:o [32 s.]. — Studentför.
Ver dandis småskrifter 21.
Warming.^ E. o. Balslev, V., Botaniska väggtaflor, hvarje
med ett blad text.
Stockholm 1903—1905. fol. [16
tafl. -h 16 textblad].
Weis, Fr.^ Bakterielifvet i jorden och dess betydelse för
jordbruket (Efter danska trädgårdstidningen ”Haven”).
— Skånska trädgårdsför:ns tidskr. 1905: s. 65—81;
97-107 (+ fig. 1-15).
Örsted.^ A. S.. Bålsporväxterna. En morfologisk och syste¬
matisk öfversikt öfver denna växtgrupp.
Ofversättning
af J. Hnlting.
Med 66 figurer.
Andra, fullständigt
omarbetade uppl.
Stockholm, 1905. 8:o [81 s.J.
*
*

[^Rikli^

Jf., Die Pflanzenwelt des hohen Nordens in ihren
Beziehungen zu Klima und Bodenschaffenheit. Mit zwei

Chromo-Tafeln. St. Gallen. 1903. 8:o [36 s.]. — Jahrb.
d. St. Gallisch. Naturwiss. Ges. ^^”^/1903*
Schulz, August, Über die Entwicklungsgeschichte der gegen¬
wärtigen
Phanerogamenflora und Pflanzendecke der
skandinavischen Halbinsel und der benachbarten schwe¬
dischen und norwegischen Inseln.
Stuttgart 1900. 8:0
[316 s.]. — Ur Abhandl. d. naturf. Ges. zu Halle 22
(1901): s. 57—372.
—, Über die Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke Schwedens. — Ber.
d, deutsch, bot. Ges. 22 (1904): s. 133—143].
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Studentsällskapet i Upsala.
A

. Den 3 april 1906.
1.
Fil. lic. H. Witte ■ föredrog om de svenska
alfvarväxternas ekologi.
2. Docenten R. E. Fries demonstrerade näringsupptagande luftrötter af ett par sydamerikanska lianer.
Den 20 april 1906.
1.
Fil. kand. T. Lagerberg föredrog om reduktionsdelningen i makrospormodercellen hos Adoxa moschatellina.
2.
Lektor E. Henning föredrog om mjöldrygornas lokalisering i kornaxen.
3.
Docenten R. E. Fries redogjorde i korthet
för myxomycetfloran i • de • jämtländska fjälltrakterna.
'

I

•

4.
En

r

Riccia Bischoffii Hübener.
«

för Skandinavien ny lefvermossa.
•

Af

Hernfrid Witte.

-

A

•

Under en exkursion på Borgholms alfvar på
Oland den 9 augusti 1905 påträffade jag c:a 0,5 km.
söder om slottet en mycket förkrympt, nästan obe¬
stämbar lefvermossa. Några af mig insamlade exem¬
plar blefvo på hösten samma'år planterade i kruka
i Upsala botaniska trädgårds frigidarium, där de
under vinterns lopp kraftigt utvecklades; härvid visade
det sig ^), att denna lefvermossa var Riccia Bischoffii
Hübener in Brandes,
Geiger et Liebich Annal, d.
Pharmacie, VII, 1833, p. 68.
Som 'denna art ej
tillförne är anträffad i Skandinavien, vill jag här
meddela dess kännetecken samt i korthet redogöra
för dess utbredning.
*) Enligt bestämning af professor O. Juel.

4
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Riccia

Bischofii karakteriseras

af Heeg
på
följande sätt: ”Zweihäusig. Laub keilförmig, verkehrt
herzförmig oder fast kreisrund, oben blaugrün, unten
bleicher, am Rande gelblich oder bräunlich gesäumt.
Lappen 5—8 mm lang, 3—5 mm breit, meist ein¬
fach, am Ende stumpf ausgerandet, mit dünnhäutigen
aufrechten oder flachen Rändern, der Saum und hie
und da auch die Oberfläche mit langen, hyalinen,
dünnwandigen Cilien; Ventralschuppen farblos. Quer¬
schnitt fast rechteckig, unten flach abgestutzt, oben
vertieft, beiderseits successive in die schmalen hü¬
geligen Ränder verlaufend.
Epidermiszellen papil¬
lenartig vortretend, dünnwandig.
Früchte einzeln,
im Laube zerstreut, Sporen 75 — 90
dunkelbraun
undeutlich genetzt, später schwarz und undurchsichtig
am Rande körnig rauh’h
Hvad utbredningen af Riccia Bischof ii beträffar,
så förekommer den på enstaka ställen i Tyskland,
Österrike, Frankrike och Italien.
Jag vill här med¬
dela de uppgifter om dess förekomst, som jag kunnat
erhålla.
Tyskland. Sachsen: Harz vid Quedlinburg ^),
Rosstrappe^) och Nordhausen ^); — Pfalz (enl. ex.
af Hübener i H. M. U. ^); — Baden: Heidelberg
(enl. ex. af Fr. Arnold och Mettenius i H. M. U.)
vid Schriesheim ^); — Bayern: vid Eichstädt (enl.
ex. af Fr. Arnold i H. M. U.).

*) Heeg, M., Die Lebermoose Hiederösterreichs. Verhandl.
der k. zool.-bot. Gesellscb. in Wien. Bd. 43. Wien 1894, p. 138.
Jfr Waknstoef, C., Bemerkungen über einige im Harz
vorkommende Lebermoose. Schrift, d. Naturw. Ver. des Harzes in
Wernigerode. Bd. 6. Wernigerode 1891.
Jfr Loeske, L., Zweiter' Nachtrag zur ”Moosflora des
Harzes“. Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandb. Bd. 46. Berlin 1905,
p. 164.
Upsala botaniska museums herbarium; alla häri befintliga
exemplar äro granskade af Heeg.
Jfr Limpricht, k. g., Lebermoose i Cohn: KryptogamenFlora von Schlesien. Bd. 1. Breslau 1876, p. 351.
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Österrike. Böhmen: Ohabern vid Prag ^); —
Nieder-Österreich : vid Rothenhof, i Kremsthal nära
Hartenstein och på Hundsheimer Kogel vid Hainburg ^):
— Tyroien : Meran (enl. ex. af Milde i H. M. U.).
Bolzano ^).
Italien. Piemont: Domodossola; — Toscana:
Florens ^); — Korsica ®).
Frankrike: en eller annan lokal i följande
departement '^): Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Alsace,
Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire,
Deux-Sèvres, Vienne
och Corrèze.
Slutligen kan äfven omnämnas att JRiccia Bisclioffii
med tvekan angifvits af Pearson
för England (Bar¬
mouth i Merionetshirej ; i ett af samme författare
senare utgifvet arbete
upptages den emellertid ej.
Den hittills nordligaste lokalen för denna art
synes
vara Quedlinburg
i Harz ; den
upptages
äfvenledes af Drude
bland de arter, hvilkas nord¬
gräns går öfver Harz.
Denna nya fyndort vid
Borgholm är belägen omkring 5 breddgrader nord¬
ligare än Harz.
*) Jfr Dédecek, J., Zur Verbreitung der Lebermoose in
Böhmen sammt einigen speciellen Beobachtungen. Sitz.-Ber. d.
Kön. Böhm. Gesellsch. d. Wiss. in Prag 1880. Prag 1881, p. 109.
2) Jfr Heeg, 1. c., p. 138.
Jfr Massalongo, C., Le Epatiche dell’erbario crittogamico italiano. Ferrara 1903, p. 15.
*) Jfr Gagliardi, G,, Epatiche raccolte nei dintorni del
Calvario di Dornodossola durante I’inverno 1875—76. Atti dell’
Acad. pont. d. Nuovi Lincei. Bd. 36. Eom 1883. (Jfr Just’s bot.
Jahrb. Bd. XI: 1, p. 404).
®) Jfr Levier, E., Die una varietà nuova inermis della
Rieda atromarginata Lev. Nuovo Giorn. bot. it. Florens 1890 (jfr
Just’s bot. Jahrb. Bd, XVIII, p. 315).
®) Jfr Camus, F., Note préliminaire sur un voyage bryologique en Corse. Revue bryol. 1901.
’) Jfr Camus, F., Sur les Ricda Bisclioffii Hüb. et R. no¬
dosa Bouch. Revue bryol. 1892.
*) Pearson, W. H., New British Riccias. The Journ. of
Bot. Vol. VL London 1877, p. 351.
®) Pearson, W. H., The Hepaticæ of the British Isles. Lon¬
don 1902.
^°) Drude, O., Das Hercynische Florenbezirk. Die Vege¬
tation der Erde VI. Leipzig 1902, p. 505.
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- • Riccia Bischof ii synes i mellersta Europa i all¬
mänhet uppträda på granitiskt underlag; jfr LimpRiCHT ^),
Husnot
m. fl.
Yid Borgholm förekom
den däremot på blottad yittringsjord af kalksten.
Häri ligger emellertid ej något märkvärdigt, ty kon¬
tinentala arter uppträda ofta vid sin nordgräns på
kalk, emedan den har förmåga att gifva ett varmt
underlag, ■ hvarigenom således i någon mån ersättning
erhålles för de sämre klimatiska förhållandena ^).
Genom fyndet af Biccia Bischofii på Borgholms
alfvar erhålles åter en tillökning i den säregna grupp
af arter med sydeuropäiskt ursprung, hvilka som en
ingalunda oväsentlig del ingår i den öländska alfvarvegetationen ^).
Limpricht, 1. c., p. 351.
Husnot, T., Hepaticologia gallica. Paris 1881, p. 92.
Blytt, a., Die Theorie der wechselnden kontinentalen

und insularen Klimate. Engl. bot. Jahrb. Bd. 2. Leipzig 1882,
p. 10.
Jfr äfven Witte, H., Till de svenska alfvarväxternas
ekologi. Ak. Afh. Upsala 1906, p. 2, not. 1.

Witte, H., De svenska alfvarväxterna. (Ark.
Bot. 5. 94 s. -f- 10 t.).
—, Till de svenska alfvarväxternas eko¬
logi.
Akad. afh. Upsala 1906. 119 s. 8:o med 21
fig. i texten.
Förf. har i dessa 2 arbeten behandlat floran på
alfvaren å Oland samt å liknande lokaler på Gotland
och i Västergötland från många synpunkter.
I först
nämna arbete uppräknas alla i svensk afvarvegetation
iakttagna characeer, lafvar, mossor, ormbunkar och
fanerogamer.
Af några växtformer har förf. inplanterat exem¬
plar i Upsala botaniska trädgård, å hvilka han blifvit
i tillfälle att undersöka formens beständighet. Festuca
ovina f. oelandica Hack. öfvergick i flere afseenden
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till V. genuina.
Flantago ancolata f. duhia öfvergick
i liufvudformen.
Följande nya former beskrifvas: Alcliemilla ar¬
vensis f. pygmæa^ Daucus carota f. contracta, Brunella
vulgaris f. pygmæa^ CalamintJia acinos f. nana^ Vero¬
nica scutellata f. macra^ Veronica serpyllifolia f. mini¬
ma^ Flantago media subsp. longifolia Gr. Mey f. pygmcea (äfven hufvudformen anmärkt), Chrysanthemum
leuca,nthemum f. suh^idicaule och Hypochœris maculata
f. glabrescens.

Vetenskapsakademien d. 9 maj.

Till införande
i Handlingarne antogs en afhandling af A. Gr. Nat¬
horst: lieber Dictyophyllum und Camptopteris spiralis;
samt i Arkiv för Botanik följande afhandlingar:
1) Undersökning af några växters trichomer, af P.
G. Theorin; 2) Myxomycetfloran i de jämtländska
fjälltrakterna, af E,. E. Fries. — Genom Prof.
O. Pettersson öfverlemnades som gåfva till akademiens
bibliotek af akademiens äldste medlem prof. Hampus
von Post under en lång följd af år (1867—1896)
förda fenologiska anteckningar från Upsalatrakten. —
Från prof. Mårten Sondén hade riksmuseets bota¬
niska afdelning som gåfva bekommit hans väl kon¬
serverade och rikhaltiga skandinaviska herbarium och
beslöt akademien ' till honom aflåta en tacksamhetsskrifvelse för den värdefulla gåfvan och att till honom
skulle öfverlemnas akademiens Linnémedalj i silfver.

Wiström,

P.

W., Växtgeografiska studier

rörande öfvergången mellan den nordsvenska och
mellansvenska kärlväxtfloran. 1906. 47 s. 8:o. Pris
hos förf. (adr. Falun) 1 kr. — Här redogöres för
sydgränsen och för nordgränsen i Dalarne, Hälsing¬
land och Gästrikland beträffande åtskilliga växter
såväl enligt egna iakttagelser som enligt förut publi¬
cerade uppgifter ; äfven en del fenologiska uppgifter
rn. m. meddelas.

%
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Under utgifning:

Tabulæ botanicæ
A. F. BLAKESLEE, Cambridge (Mass)
och A. OUILLIORMOND, Lyon, redigerade af E. BAUER,
Berlin och E. JAHN, Berlin, tecknade af R. EHRLICH,
Berlin. — Pris pr enskild tafla: 7 Mrk. Hvar serie af 5
under medverkan af

tafl. : 25 Mrk. —
Taflorna
historien,

skola omfatta hela anatomien och utvecklings¬

och

uppmärksamheten riktas

äfven

på de lägre

växterna; så t. ex. skola 4 t. egnas åt hvar af Myxomycetæ.
Mucorineæ

och

Lichenes.

I allmänhet blir hvar familj re¬

presenterad af en eller två taflor.
stor.

Formatet 150 X 160 cm

Förstoringen blir mycket
Två serier pr. år.

Gebrüder BORNTRAEGER, Berlin.

Hos Frans Svan ström & 0:o
Stockholm Myntgatan 1
han erhållas:
Hvitt blompressningspapper format 360x445 inm. Pris pr ris 10,—
Herbarieomslag
400x484 „
„ „ „ 4,—
HerbariepapperNro 8, hvit färgton 240x400 ,,
,, ,, „4,50
„
„
„ 11, blå
,,
285x465 „
.. „ „ 7,75
„
„
„ 13, hvlt
„
285x465 ,,
„ ,, „ 9,—
Obs. De båda sistnämnda sorterna användas vid Riksmusei Botaniska
afdelning.
Annonspris: 5 öre pr. inill ni. i höjd.

Innehåll.
Krok, Th., Svensk botanisk litteratur 1901—1905. S. 169.
Witte, H., Riccia Bischoffii Hübener. En för Skandinavien
ny lefvermossa. S. 211.
Smärre notiser. S. 211, 214—215.

Lund. Berlingska Boktryckeriet
#

‘^/9

1906.
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Om Svenskar efter hvilka Växtsläkten blifvit
uppkallade.
Eut tillägg af
Th.

o.

b.

N.

Krok.

Àr 1792 utgaf dåvarajidø botanices demonstratorii
sedermera bibliotekarien ocb estet. prof. A. Lid b eck
i Lund en ”dissertatio de Plantis, in Suecorum me¬
moriam nominatis”, i hvilken uppräknas 43 växt¬
släkten såsom benämnda efter svenskar.
I trenne uppsatser med ofvanstående titel i
Botaniska Notiser 1863 och 1865 lemnar afl. lektor
N. J. W. Scheutz en ny förteckning, upptagande
95 svenskar, efter hvilka växtsläkten uppkallats. Ur
denna namnlista böra emellertid, såsom nedan visas,
utgå: O. J. Hartman, J. Moræus och J. F. Wallenius;
såsom finnar torde böra afskiljas P. J. Bladh, O. N.
Hellenius_,
Joh. Hisinger och E. Laxman,
enligt
nyare uppgifter om födelseort väl äfven P. Forsskåhl ^).
Efterföljande tillägg till Scheutz’ ofvannämnda
förteckning är nog ej fullständigt
men åtminstone
för närvarande är jag ej i tillfälle att komplettera
det.
Däri förekomma 59 nya personnamn. Om fler¬
talet af dessa, särskildt nyligen aflidne eller ännu
lefvande svenskar hafva, enligt föredöme af Lidbeck
och Scheutz, endast mycket kortfattade biografiska
Detta stafnin^çssâtt begagnades af fadern (slutl, kyrko¬
herde i Maria förs. i Stockholm) enl. dennes namnteckning i Maria
församlings räkenskapsbok samt af äldre brodern J. G-. F. (jfr
titelbladet till Linnæi Hospita insectorum flora 1752). En artikel
i ”Stockholms Wekoblad” 1758 p. 64 är dock signerad: ”P. ForsskaP\ Linné skref först ”Forsskålea^’ (Opobals. declaratum—1764),
men sedermera ”Forskohlea” (mant. 1 och syst. nat. ed. 12: 2—1767).
Sannolikt äro t. ex. äfven sl. Heurlinia Paf. o. Trozelia
Paf. benämnda efter svenskar; men det arbete (Sylva tellur. —
1838) af Pafinesque-Schmaltz, hvari dessa släkten först angifvas
förekomma, har icke varit för mig tillgängligt.
Bot. Not. im.

15

218
notiser ansetts böra nu ifråga komma.
Obefogadt
tvifvelsutan vore ett uttalande bär om nedan omförmälda växtsläktens berättigande; men antydningar^
huru i nyaste arbeten en del af dessa släkten betrak¬
tas. ha synts lämpliga och därför intagits.
*

Agardh,

Jacob GeoTg (son af C. A. Agardh);
^1813®|i2 i Lund; student där 1826; fil. dr 1832;
botan. doc. 1834; bot. demonstrator 1836; e. o. prof.
i botanik 1847 ; ord. prof. i samma ämne i Lund
1854—vt. 1879; f 1901
i Lund. — Agardhiella Schmitz, Syst. Uebers. Gatt. d. Florid, i Flora
1889 + Agardhinula De Toni i Chicago Botan.
Gaz. 23 (1897— båda: Florideæ).
Arneil, Hampus Wilhelm] * 1848 ^ i Hernösand: student där 1868: fil. dr o. docent i botanik i
Upsala 1875; slutl. lektor i naturalhistoria o. kemi
vid därvar. h. lärov. 1901. — Arnellia Lindb. i
Meddel, af soc. pro Fauna et Flora fenn. 14 (1888.
— Hepaticæ).
Aspelin, Elias] * 1721 g i Fry eie prästg.,
Småland; student i Upsala 1741; fil. dr 1752; prästv.
1754; kyrkoh. i Långasjö 1772; prost 1783; f 1795
jQ i Långasjö prästg., Småland.
A. responderade
under Linnæi presidium 1748 för Flora oeconomica
och utgaf följande år en svensk upplaga däraf. —
Aspelina H. Cassini i diet. sc. nat. 41 (1826 =
Senecio Aspelina DC., Prodr. 6 (1837). — Compo¬
sitae).
Below, Jacob Fredric; "^ 1669 ^^13 i Stockholm;
med. dr. i Utrecht 1691; med. prof. i Dorpat 1695,
d:o i Lund 1697; fältläkare vid svenska arméen
1706 —1709, därefter prakt, läkare i Moskva; f 1716
3 där.
Utgaf 1700 i Lund ”diss botanico-physica
de vegetabilibus in genere”. — Belowia Moq. i DC.,
Prodr. 13: 2 (1849. = Suædæ spec. — Oleraceæ).
/

/
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Berggren, Sven\ ^ 1837

i Hör, Skåne; stu¬
dent i Lund 1857; fil. dr 1865; docent i botanik
1866; e. o. prof. i samma ämne i Upsala 1881, d:o
i Lund 1883; ord. prof. 1898 —1902. —• Berggrenia Cooke i Grevillea 8 (1879. — Discomycetes).
Berlin, Andreas
Henries son; ^ 1746 . . i Nordo
vik i Nora sn, Ångermanland; student i Upsala 1765;
biträdde J. Banks i London 1770—början af jan.
1773; fl773
^ på Delos i Guineaviken.
Responderade under Linnés presidium 1766 för ”diss. acad.,
usum muscorum, breviter delineatura”. — Berlinia
Solander i Hooker, Niger Flora (1849) + Berliniella Taub. (ss. sect.) i Engl. & Prantl, Pflanz. Fam.
3: 3 (1894. — Leguminosæ).
Bjerkander, CJas\ * 1735
i Bjerka sn vid
Skara; student i Upsala 1758; slutl. kyrkoherde i
Gredbäcks past., Skara stift 1783; prost 1792; f 1795
^ g i Gredbäcks prästg.
”Känd för sitt flitiga sam¬
lande af iakttagelser öfver naturen”. — Bjerkandera
P. A. Karst, i Meddel, af soc. pro Fauna et Flora
fenn. 5 (1880. — Polyporeæ).
Bohlin, Knut Harald; * 1869
i Stockholm;
student där 1887; fil. dr i Upsala 1901; lektor i
naturalhistoria o. kemi vid Södermalms h. lärov. samt
docent i botanik vid Stockholms högskola s. å. —
Bohlinia Lemmerm. i Plön, Forschungsber. 7 (1899.
— Plankton-algæ).
[Såsom född inom Sveriges nuvarande gräns upp¬
tages äfven:

Brahe, Tycho (Tyge);

1546
på Knutstorp
i Skåne; studerade vid Tyska universitet; bosatte sig
på Hven 1576(?)—^97; astronom i Prag 1599; f 1601
i Prag.
Vidt beryktad astronom. — Brahea
Mart., hist. nat. Palmarum 3 (1830)].
Cleve, Per Teodor; * 1840
i Stockholm;
student i Upsala 1858; fil. dr o. docent i organisk
kemi 1863; adjunkt i kemi och kemisk teknologi
^^[2
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vid Teknologiska institutet i Stockholm 1870; prof,
i allmän o. åkerbrukskemi i Upsala 1874; juris
Upsala.
hedersdr i Glasgow 1896; f 1905 1 8
Clevea Lindb, i sallsk. pro Fauna & Flora fenn.
notiser 9 (1868. — Hepaticæ).

Dahlstedt,

Hugo Gustaf Adolf; "^ 1856 ^2 i
Set. Lars sn, Östergötland; student i Upsala 1875;
assistent vid Bergianska trädgården 1890—1905, till¬
lika amanuens vid Biksmusei botan. samlingar sedan
1890. — Uahlstedtia Malme i Arkiv f. botan. 4
(1905. — Leguminosæ).
Dassow, Carl Magnus'^ *1719 . . i Stockholm;
student i Upsala 1741; ”doctor” (enl. Mariæ Magdalenæ kyrkios. begrafningsbok) ; f 1751 ^
i Stockholm.
Besponderade för Linnæi diss. b o va plantarum genera 1747.
— Dassowia (”Dassovia”) Neck,
elem. bot. (1790. — Asclepiadeæ).
Dusén, Fer Karl Hjalmar; * 1855i Vimmerby; civilingeniør 1878; lärare vid norra Kalmarläns folkhögskola
1880,
vid Södermanlands d:o
1893 ; amanuens vid Biksmusei växtpaleontolog. afd.
1899—1900;
assistent vid Brasilianska riksmusei
botan. afd. i Bio de Janeiro 1901—1904
, o 5 vistas
sedan hösten 1905 i Sverio^e för bearbetning: af senast
gjorda sydamerikanska växtsamlingar. — Dusenia
Broth, i Engl. bot. Jahrb. 20 (1894. — Bryaceæ)
f [Dusenia O. Hoffm. i Sv. Exp. till Magellansländ.
3: 1 (1900. —] Duseniella K. Schum, i Just, bot.
Jahresb. 28 (1900. — Compositæ) -(- [Duseniella
Broth, i Engl. & Prantl, Die nat. Pflanzenfam. Lief.
224 (1906. — Bryaceæ)].
Eisen, August Gustaf]
1847 ^ g i Stockholm;
student där 1868 ; fil. kand. o. docent i zoologi i
Upsala 1873; fil. hedersdr där 1893: öfverflyttade
hösten 1873 till Kalifornien; curator i California
Academy i S. Francisco sedan 1892 ; utsedd till verk¬
ställande direktör vid biologiska institutionen där. —
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Eise ni a
deæ).

J.

E. Aresch. i Botan. Not. 1876 (Fucoi-

Eriksson, JaJcoh] - 1848

g i Hyllie sn, Skåne;
student i Malmö 1867 ; fil. dr o. docent i botanik i
Lund 1874; adjunkt vid Nya Elementarskolan i
Stockholm 1875—86, tillika botanist o. växtfysiolog
vid
Landtbruksakademiens
experimentalfålt
sedan
1877; Landtbruksakademiens botanist o. föreståndare
för dess växtfysiologiska anstalt vid Experim. fältet
med professors titel sedan 1886; föreståndare för
afd. för landtbruksbotanik vid centralanstalten för
jordbruksförsök
1906. — Erikssonia Peiizig &
Sacc. i Maipigliia 11 (1898. — Discomycetes).
Ferber, Johan Eberhard ; * 1678 .. i Karlskrona;
apotekare där 1701; assessors titel 1737; f 1761 . .
i Ronneby.
Författare (åtm. delvis) till Hortus Agerumensis . . Secundum Methodum Linnæi Sexualem
Digestus 1739 (företalet af Joh. Rothman). — Ferberia Scop. Introd. (1777 = Lavateræ sp. — Malvaceæ);
Forssell, Karl Bror Jakob; * 1856
i Skara.
student där 1875; fil. dr o. docent i botanik i Up¬
sala 1883; lektor i naturvetenskap o. kemi vid Karl¬
stads h. lärov. 1885 (tilltr. 1887); f 1898
i
Karlstad. Lichenolog och läroboksförfattare. — Forssellia A. Zahlbruckner i Engl. & Prantl, Die nat.
Pflanzenfam. Lief. 225 (1906 — Lichenes).
Fries, Klas llohert Elias (son af Th. M. Fries);
* 1876
I Upsala; student där 1894; fil. dr o.
docent i botanik 1905, tillika amanuens vid Riksmusei brasil. samlingar 1902 — okt. 1903 samt sedan
nov. 1904. — Robertomyces Starb, i Arkiv för
botanik 5. N:o 7 (1905. — Ascomycetes).
Fries, Oskar liohert (son af E. Fries); * 1840
‘'^14 i Upsala; student där* 1858; med. dr o. docent i
praktisk medicin 1868; praktis, läkare i Göteborg
1869—1898, därefter bosatt i Upsala. — Roberto¬
myces (se foreg.).
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Halenius,

Jonas Petri; * 1727
2
i Upland;
student i Upsala 1746; med. dr. 1758; prov. medi¬
cus i Upland 1759—1797; f 1810
i Upsala.
Pesponderade för Linnæi diss.
Plantæ camschatcenses rariores 1750. — Hal en i a Borkh. i Poem. Arch.
I: 1 (1796 = Tetragonanthus S. Gr. Gmel. 1769. —
Gentianeæ).
Hiorth, Johan; * 1729 . . i Kristinehamn; stu¬
dent i Upsala 1749; med. dr 1760; prov. medicus
på Gotland 1759; f 1804 |g på Juvesgård i Sundre
sn^ Gotland.
Pesponderade under Linnæi presidium
för Plantæ esculentæ patriæ 1752, ”med någon Tilökning på Modersmålet framstaldte” af J. Hiorth s.
å. — Hiorthia Keck. elem. bot. (1790 = Matricariæ sect, i DO. prodr. — Compositæ).
Hisinger, Wilhelm] * 1766
2
på Elfstorps
bruk, Västmanland; student i Upsala 1784; bruks¬
patron; f 1852
på Skinskatteberg, Västmanland.
Har utgifvit Anteckningar i physik o. geognosi under
resor uti Sverige och Korrige 1819—40, Lethæa
svecica 1837 — 41 m. m. — Hisingera 'Miquel,
rnonogr. Cycad. (1842 = sect, af Pterophyllum Brongn.
1825. — Cycadeæ, foss.).
Anm. Hisingera Hell, i Sv. Vet.-Ak. handl. 1792, nppkalladt efter
farbrodern bergsrådet Joban H. (* 1727 f 1790 på Fagervik,
Finland), har sål. prioritet; anses i Benth. & Hook. gen. pi.
SS. sect, af Myroxylum Forst. 1776 (Samydaceæ).

Holst,

Nils Olof; ^ 1846 . i Jämshögs sn,
Blekinge ; student i Kristianstad 1865; fil. dr i Lund
1874; docent i mineralogi där 1875—81; geolog
vid Sveriges geol. unders, sedan 1877. — Holstia
O. Hagström i Geol. För. förh. 28 (1906. — Potamogetoneæ ?, subfoss.).
Johanson, Carl Johan; * 1858
i Östra
Thorsås, Småland; student .i Växjö 1879; fil. kand.
i Upsala 1883; fil. lie. 1886; f 1888
i Upsala.
J. har skrifvit om svampsi. Taphrina, om svampar
på Island, i Jämtlands och Härjedalens fjälltrakter.
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— Johansonia Sacc. syll. fang. 8 (1889. — Discomycetes).
Kjellman, Frans Reinliold; * 1846 ^ii påBromö i Torso past., Västergötland; student i Karl¬
stad 1866; 111. dr o. docent i botanik i IJpsala 1872;
e. o. prof, i samma ämne 1883; ord. prof, i botanik
o. prakt. ekonomi där 1899 (efter Th. M. Fries). —
Kjell ma nia Keinke, Ber. d. deutsch, bot. Ges. 6
(1888. — Fucoideæ).

Klase,

Lars Magnus; ^ 1722
2
i Växjö; stu¬
dent i IJpsala 1740; fil. kand. 1746; med. dr 1749;
prov. medicus i Jönköpings län s. å.; f 1766 ^ 2 i
Stockholm. Kesponderade för Linnæi diss. De Betula
nana 1743. — Klasea Cass, i diet. d. sc. nat. 35
(1825) o. 41 (1826 = Sect, af Serratula. — Compositæ).

Kumlien, TJiure Ludwig Theodor ; * 1819 ^ ^,
å Hertorp i Härlunda förs., Västergötland; student i
Upsala 1841; öfverflyttade till Förenta staterna 1843
o. under darvarande första 20 år i V^isconsin far¬
mare och naturaliesamlare ; lärare i naturalhistoria i
Albion, "Wise. 1867 ; konservator vid Milwaukee public museum 1883; f 1888 8
Milwaukee, Wisconsin. — Kumlienia Greene i Bull. Calif, acad. of
sc. 1: 4 (1886. — Kanunculaceæ).
Læstadius, Carl Fetter (brorson till Lars Levi
L.) ; * 1835
i i Piteå; student i Upsala 1853;
fil. dr där och kollega vid Vänersborgs h. lärov.
1860; adjunkt vid Umeå d:o sedan 1861; prästvigd
1862. — [Læstadia Auersw. i Hedwigia 8 (1869) =
Carlia Bonorden 1864 -i ] Læstadites Sacc. syll. fung.
10 (1892 — båda: Pyrenomycetes, sistnämnda fossil).
Anm.

Læstadia Kunth i Less. syn. gen, Composit. (1832) har
prioritet och är benämnd efter L. L. Læstadius).

Lagerheim,

Nils Gustaf; * 1860 ^^|io i Stock¬
holm; student där o. i Upsala 1880, i Berlin 1886,
i Freiburg i Breisgau 1887—88, i Montpellier 1889;
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attaché vid polytekii. skolans i Lissabon botan, labo¬
ratorium s. å.; prof, i kryptogami o. direktor för bot.
trädg. i Quito s. å. ; bot. konservator vid museum i
Tromsö o. fil. hedersdr i Upsala 1893; prof, i botanik vid Stockholms högskola sedan 1895. —— Oocystis subgen. Lagerheimia De Toni, syil. alg. 1 (1889)
= Lagerheimia Ohodat i La nuo va Notarisia 1895
(Chlorophyceæ) -f- [Lagerheimina O. Kuntze, rev.
gen. pi. 2 (1891) = Diploschistes Norm. i Nyt. Mag.
f. Naturvid. 7 (1853) — Lichenes] + Lagerheim a
Sacc. syil. fung. 10 (1892 — Discomycetes).
Lindblom, Alexis Edvard; * 1807
i Lyckeby,
Blekinge; student i Lund 1817; fil. dr 1826; adjunkt
i filosofi 1831—51 (tjänstledig från 1846); f 1853
^^4
i Ronneby.
Förste utgifvare af tidskr. Botaniska
Notiser (årg. 1839—1846), författare af växtgeogra¬
fiska uppsatser om Blekinge, Dovre, Romsdalen etc.,
monografi af Skandinaviens Drabæ m, m. — Lindblomia E. Fries i Bot. Not. 1843 = Habenariæ
spec, i Benth. & Hook. gen. pi. (Orchideæ).
Lindman, Carl Axel Magnus; 1856 *^|4 i Halm¬
stad; student i Växjö 1874; fil. dr i Upsala 1886;
docent i botanik 1884; assistent vid Bergianska träd¬
gården och amanuens vid Riksmuseets brasil. växtsamlingar
1887 ;
lektor i naturalh. o. fysik vid
Stockholms norra latinlärov. s. å. ; intendent o. prof,
vid Riksmuseets botan, afdelning 1905. — Lindmania C. Mez, Bromeliacæ (1896).
Lunt, Carl Johan] *1746
i Frustuna sn,
Södermanland; student i Upsala 1763; fil. kand. . .,
prästvigd 1772; pastor i fiera svenska församlingar i
Pennsylvanien, N. Amerika 1775—börj. 1778; ändtligen kyrkoh. i Torshälla 1816; j 1816 ^^.
San¬
nolikt författare till under Linnés presidium utgifna
Flora Akeröensis [Åkerö i Bettna förs., Södermanland]
1769. — Luutia Neck. elem. bot. 3 (1790; ”Luntia” 1. c. 2 tryckfel = Croton spec. — Euphorbiaceæ).
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Löfgren,

Albert (Alberto);
1854 ^^9 i Stock¬
holm ; åtföljde ss. preparatör Dr Hj. Mosén till Bra¬
silien 1874; chef för den botan, aldeln. af geoiog.geografiska kommissionen i Sao Paolo; svensk vice
konsul där sedan 1891; direktör för (den nybildade)
botan, trädgården där sedan 1898. — Loefgrenia
Gomont hos Wittr., Nordst. & Lagerh., x4.1gæ scand,
exs. fasc. 28 (1896 — Cyanopliyceæ).
Malme, Gustaf Oskar A:n; * 1864
i Stora
Malm, Södermanland; student i Norrköping 1885;
fil. dr i Upsala 1892; amanuens vid Riksmuseets
brasil. växtsamlingar 1895—1901 o. ht. 1903—okt.
1904; t. f. intendent vid dess botan. samlingar nov.
1904—maj 1905; lektor i biologi o. kemi vid h.
latinlärov. på Norrmalm i Stockholm 1905. — Mal¬
in eo myc es Starb, i S v.-Ak. bihang 25. Afd. III
(1899 — Ascomycetes) -f- Malmea Rob. E. Fries i
Arkiv f. bot. 5: 4 (1905 — Anonaceæ).
Mosén, Carl Wilhelm Hjalmar; * 1841 ^^5 i
Stora Tuna sn, Dalarne; student i Upsala 1860; fil.
dr 1875; amanuens vid Riksmuseets brasil. samlingar
1872—en
del 1873 o. 1876—83; f 1887i
Stockholm.
Vistades hos dr A. P. Regnell i Brasi¬
lien i botaniskt syfte 1873 — 76. — Mosenia Lindm.
i Sv. Vet.-Ak. handl., ny följd 24 (1891 = Cani¬
strum spec. Mez, Bromeliaceæ 1896 — Bromeliaceæ)
+ Mosenodendron Rob. E. Fries sammast. 34 (1900
— Anonaceæ).
Munck af Rosenschöld, Eberhard; *1811
i Lund; student där 1825; fil. dr 1835; med. kand.
1839; vistades för naturhistoriska forskningar i La
Platastaterna 1841—1843, sedan dec. 1843 i Para¬
guay; prakt, läkare där, tidtals arméläkare och in¬
spektör öfver lasaretten; f 1868 (1869?) . . i byn
Azcurra, Paraguay . . ”jussu tyranni ferocissimi Lopez
II . . dolose interfectus . . Ejusdem collectiones botanicæ atque zoologicæ, vere admirabiles magnitudine
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ac dispositione, nec non manuscripta aurea voluminosaque in depopulatione urbium guaraniticarum amissa
fuerunt et facile omnia combusta” (Dr C. Spegazzini).
— Munkia Speg. + Munkiella Speg. + Rosenscböld ia (”Rosenscheldia”) Speg., Pungi Guar. pug.
1 ([1885] 1886 — alia: Pyrenom3metes).
Nathorst, Alfred Gabriel; * 1850
på Väder¬
brunn nära Nyköping ; student i Malmö o. Lund
1868, d:o i Upsala 1871; fil. kand. där o. biträdande
geolog vid Sveriges geol. undersökning 1873; fil. dr
o. docent i geologi i Lund 1874; geolog vid Sveriges
geol. unders. 1876; intendent o. prof. vid Riksmuseets
samlingar af arkegoniater o. fossila växter sedan
1884; fil. hedersdr i Greifswald 1906. — Nathorstia- Heer i Sv. Vet.-Ak. bandi., ny följd 18 (1880
— Marattiaceæ, fossil).

Nordenskiöld, Nils Ado// Erik; *1832

181
1 1

Helsingfors; student där 1849; fil. dr 1857: inten¬
dent o. prof. vid Riksmuseets mineralogiska afdelning
1858; friherre 1880; f 1901
g på Dalbyö, Söder¬
manland.
Företog talrika resor i företrädesvis mine¬
ralog.'—geologiskt syfte till arktiska trakter. — Nor¬
denskiöld ia Heer i Sv. Vet.-Ak. bandi.^ ny följd
8 (1870 — Tiliaceæ, fossil).
Nordstedt, Carl Fredrik Otto; * 1838
^ i
Jönköping; student i Lund 1856; med. fil. kand.
1861 ; fil. hedersdr i Lund 1881 ; amanuens vid Lunds
univ. bot. institution 1873; konservator där sedan
1886; professors titel 1903. — Nordste dtia Borzi
i La nuova Notarisia 1892 (Cbloropbyceæ).
Nyman, Carl Fredrik] * 1820 ^^jg i Stockholm;
student i Upsala 1838; med. fil. kand. 1840; ama¬
nuens (”konservator”) vid Riksmuseets botan. afdel¬
ning 1855—1889; t 1893
i Stockholm.
För¬
fattare af läroböcker i botanik, S^dloge fioræ europææ
med supplement. Svenska fanerogamfloror, af hvilka
Utkast till svenska växternas naturhistoria är ett

là
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mycket framstående arbete.
N. besökte i botaniskt
syfte Malta o. Sicilien 1844 m. fl. st. — Ny man i a
Lindb. i sällsk. pro Fauna & Flora fenn. notiser 9
(1868 — Sapindaceæ) + [Ny mania Gandog. ”gen.
nov.” Fl. Europæ 10 (1886 — Umbelliferæ) + Nymanina O. Kuntze, rev. gen. pl. 2 (1891) = Freesia
Benth. & Hook. gen. pl. 1883 enl. O. Kuntze, Lex.
gen. phanerog. 1904].
Nyman, jErt/c Olof August; * J 866 1 3 1 0 Linköping; student där 1885; fil. dr i Upsala 1896;
f 1900
i München.
Företog 1897 — våren 1900
en företrädesvis bryologisk resa till Java och Nya
Guinea. — Nymanomyces P. Hennings i Monsunia
1 (1900 — Oriella Sacc. syll. fung.
(1889) ss.
subgenus) 16 (1902 — Discomycetes) + Ny mania
K. Schum, ap. Schum. & Lauterb., Nachtr. z. Fl.
deutsch. Schutzgeb. Süds. (1905 — Euphorbiaceæ).
Post, Hampus Adolf von; * 1822
på Tisenhult i Skedevi sn, Östergötland; student i Upsala
1840; fil. hedersdr där 1877; slutligen föreståndare
för kemiska försöksstationen vid Ultuna samt lärare
i agrikulturkemi o. geologi där 1869—92; professors
titel 1875. — Postia E. Fries, Hymenomyc. europ.
(1874) p. 586; jfr P. A. Karst, i Pevue mycol.
1881 — Polyporei).
^^7

(8

^^|,2

Anm.

Postia Boiss. & Blanche i Boiss. fl. or. 3 (1875 — Compositæ) är yngre och benämnd efter en Dr Post, ^^qui
plantas plures novas in Syria detexit”.

Regnell,

Anders Fredrik; *1807
i Stock¬
holm ; student i Upsala 1824; med. dr 1837; fil.
hedersdr i Upsaala 1877 ; prakt. läkare i Stockholm
1836—1839; öfverfiyttade till Brasilien 1840; prakt.
läkare i Caldas i Minas Geraes sedan 1841; f 1884
i Caldas.
Växtsamlare och donator. — Reg¬
ii ell ia J. B. Rodrigues, gen. et spec, orchid, nov.
(1877 = Bletia spec. enl. O. ' Kuntze) H- RegnellidiUm
Lindm. i Arkiv f. bot. 3 (1904
Marsiliaceæ).
1
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Romell,

Lars] '^ 1854 ^ ^
i Kumla sn, Närke;
student i Orebro 1876; til. kand. i Upsala 1885;
V.
lektor vid Norrmalms h. latinlärov. i Stockholm
ht. 1886—vt. 1887; extra lärare vid Östermalms 1.
lärov. läsåren 1887 — 90; slutl. innehafvare af patent¬
agentur i Stockholm. — ßomellia Berlese, Ic. fung.
3 (1901 — Pyrenomycetes) -j- [Romellia Murril i
Bull. Torrey bot. club 31 (1904 — Polyporei)].
Rutström, Carl Birger] * 1758 ^2|i, i Stock¬
holm; student i Upsala 1772; fil. dr 1785; med. dr
i Hardervijk 1793; med. adjunkt o. bot. demonstrator
i Abo 1794; Patriotiska sällskapets sekreterare 1799;
Landtbruksakademiens sekreterare 1812; medicinal¬
råds titel 1814; riksantikvarie 1820; f 1826
i
Stockholm.
R. har utgifvit ett par botaniska disser¬
tationer 17-93 o. 1794. — Rutströmia Karst, i
Sällsk. pro Fauna & Flora fenn. notiser 13 (1871 —
Discomycetes).
Rydberg, Ber Axel; ^ 1860 ® i Molla sn, Väster¬
götland;
student i Skara 1881; öfverflyttade till
Förenta staterna 1882 ; lärare vid Luther academy
(skola) i Nebraska 1884—vt. 1890, ht. 1891 — 92;
master of arts vid Lincoln uni v. där 1895; lärare
vid Upsala college 1897—99; fil. dr vid Columbia
univ. New York 1898; assistent curator vid New
York botanical garden sedan juni 1899.
R. har i
nordamerikanska tidskrifter publicerat talrika bota¬
niska afhandlingar mest i deskriptiv botanik. —
Rydbergia Greene i Pittonia 3 (1898 = Actinellæ
spec. enl. O. Hoffman. — Compositæ).
Salberg, Johan; *1741
i Stockholm; stu¬
dent i Upsala 1760; med. dr
768; assessors titel
1782; stadsphysicus i Sundsvall 1770; prov. medicus
i Väster Norrland 1774—83; lektor i logik o. fysik
vid Hernösands gymn. 1783, tillika lasarettsläkare
i Hernösand från 1788 o. prov. medicus i Ånger¬
manlands distr. 1798—1802; f 1811 . . i Hernösand.
^^4

«

7

1

229
Responderade för Linnés diss. Fructus esculenti 1763.
— Salbergia (”Salhbergia”) Neck, elera. bot.
(1790 = Grardeniæ spec, i DC. prodr, — Rubiaceæ).
1

Anm.

Sl. Salbergia hänföres oriktigt (t. ex. Pritz. thés. lit. bot.)
till prof. C. Salilberg i Abo.

Scheele, Carl Wilhelm; * 1742

^|,2

i Stralsund;

slutl. apotekare i Köping 1775; f 1786 ^
^.är.
Berömd kemist. — Scheelea Karst, i Linnæa 28
(1856 — Palmæ).
Scheutz, Nils Johan Wilhelm; 1836 ^ i Ökna
förs., Småland; student i Upsala 1854; fil. dr 1857;
kollega vid Västerviks h. larov. 1859; adjunkt vid
Växjö d:o 1862 ; lektor i naturalhistoria o. latin där
1872; f 1889
i Växjö. S. har utgifvit Smålands
flora,
prodromus monogr. Georum, meddelat flere
uppsatser öfver Skandinaviens Kosa-arter och lemnat
talrika växtgeografiska bidrag till Skandinaviens flora
m.
m. — Scheutzia (sect, af Kosa) Gandoger,
Essai sur une nouv. classif. des Koses (1876; ^'Schentzia” . c. tryckfel).
Sjögren, Sten Anders Hjalmar; * 1856
i
Fernebo, Värmland; student i Örebro 1875; bergsingeniörsex. i Lund 1880; fil. hedersdr i Upsala
1893; hedersdr of science vid univ. i Capetown, Syd¬
afrika 1905; docent i mineralogi o. geologi i Upsala
1882; prof. i samma ämnen där 1889—94; slutl.
intendent
o. prof. vid Kiksmusseets mineralogiska
afd. sedan 1901. — Sjögren ia J. Felix i Zeitschr.
d. deutsch, geol. Ges. 46 (1894 — Kutaceæ, fossil).
4

1

Skottsberg, Carl Johan Fredrik; * 1880^|^.2
i Karlshamn; student i Stockholm 1898; fil. kand.
i Upsala 1901, fil. lic. 1906. — Skottsbergia
J. Cardot i Kevue bryolog. 32 (1905 — Bryaceæ).

Starbäck,

Karl;
* 1863
i Norrköping;
student där 1883; fil. dr i Upsala 1894; docent i
botanik 1895 ; adjunkt vid Hudiksvalls h. lärov.
1897; lektor i naturalhistoria o. kemi vid Gefle d:o
^®|,2
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1902. — Starbäckia Rebm hos Starb, i Sv. Vet.Ak. bihang 16. Afd. III. N:o 3 (1890 — Ascomy¬
cètes)
+ Clypeosphæria subgen.
Starbaeckiella
Sacc. & Sydow i Sacc. syst. fung. 16 (1902 — Pyrenomycetes).
Stickman, Olof\ "*^ 1729 . . i Växjö; student i
Upsala 1749; med. dr 1760; fattigläkare i Stock¬
holm 1763; bruksläkare på Bockshammar 1764—84;
s]uti. landtbrukare i Bomfartuna sn, Västmanland;
*f 1798
Responderade för Linnæi diss. Herba¬
rium amboinense 1754. — Stick ma nia Neck. elem.
bot. 3 (1790 — Commelinaceæ).
Svedenborg, Emanuel; * 1688 ^^1^ i Stockholm;
assessor i bergskolkollegium (1718) 1722—47 ; f 1772
i London.
S. är ”den förste svensk som beskrifvit fossila växter, och den förste svensk, som
utförligt redogjort för lagerföljden inom kolförande
formationen norr om Helsingborg” (Nath.); af till
ringa del botaniskt innehåll är hans arbete Miscel¬
lanea observata circa res naturales etc. 1722. —
Svedenborgia Nath, i Sv. Vet.-Ak. handl., ny följd
14: 1 (1876 •— Coniferæ, fossil).
Torell, Otto Martin;
1828
i Varberg;
student i Lund 1844; fil. dr 1853; med. kand.
1858; adjunkt i zoologi 1860; e. o. prof, i zoologi
o. geologi i Lund 1866; chef f. Sveriges geologiska
undersökning 1871—97; f 1900 ^^|ç, å Charlottendal på Löfholmen nära Stockholm.
Företog zoolo¬
giska o. geologiska 'resor till Spetsbergen 1858 o.
1861. — Torellia Heer i Sv. Vet.-Ak. handl., ny
följd 8. N:o 7 (1870 — Coniferæ, fossil).
Tursénius, Erland Zacharias; *172 . . i Växjö;
student i Lund 1742, d:o i Upsala 1743 ”för att
studera Natural-Historien och Medicinen” ; djurläkare
i Stockholm; f 1777 . . i Stockholm.
Responderade
under Linnæi presidium för diss. botanica de Anan12

^^3
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Tursenia H. Cass, i diet. sc. nat.
dria 1745,
37 (1825 — Baccharis spec. auct. — Compositæ).
Vestergren, Jacob Tycho Conrad; * 1875
1 2
i Bro sn, Gotland ; student i Visby o. Upsala 1895 ;
amanuens vid Stockholms högskolas botaniska institut
sedan 1901. — Vestergrenia Behm i Hedwigia
1901 (Pyrenomycetes).
Widgren, Johan FredriJc] * 1810
At vid,
1 2
Östergötland; student i Upsala 1829; fi. dr 1839
prästvigd 1841 ; kollega vid Hedvig Eleonora apologistskola i Stockholm 1849; rektor där 1855; kyrkoh. i Normlösa o. Härberga past. (1855) 1856;
t 1883
i Normlösa pastorsbost., Östergötland.
Vistades i Brasilien 1841—47 och gjorde där stora
växtsamlingar. — Widgren ia Malme i Sv. Vet.-Ak.
handl., ny följd 34. N:o 7 (1900 — Asclepiadeæ).
Wittrock, Veit Brecher; * 1839
på Skogsbo
i Holm sn, Dalsland; student i Upsala 1857 ; fil. dr
o. docent i botanik 1866; e. o. prof, i botanik i
Upsala 1878; intendent o. prof, vid Hiksmuseets
botan, afdelning 1879—1904, tillika lärare o. före¬
ståndare för Bergianska trädgården (Bergielund) sedan
1879. — Wittrockia Lindm. i Sv. Vet.-Ak. handl.,
ny följd 24. N:o
(1891 — Canistrum subgen. Witt¬
rockia Mez, Bromeliaeeæ 1896 — Bromeliaeeæ).
Ziervogel, Samuel; * 1730 ^ ^ i Stockholm ; stu¬
dent i Upsala 1747; med. dr 1760; prosektor i
anatomi 1759 —1793; e. o. prof, titel 1775; f 1797
^ .
Hesponderade för Linnæi diss. Rhabarbarum
1752. — Ziervogelia (”Ziervoglia”) Neck. elem.
bot. 1 (1790 = Cynanchum spec. — Asclepiadeæ).
^^10

8
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*

Af det föregående framgår, att dels under samma,
efter en svensk uppkalladt släktnamn af olika namngifvare stundom afsetts alldeles olika växter dels till
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s. k. ära för en och samme person någon gång upp¬
ställts under något växlande benämningar två, t. o.
m. flere växtsläkten. Af senare slaget upptagas här
till fullständigande af Scheutz’ förut lemnade upp¬
gifter ytterligare:
Afzeliella
0-ilg hos Engler, Monogr. afrik.
Pflanzenfam. u. Grått. 2 (1898 — Melastomaceæ)^
benämnd efter Adam Afzelius
(biogr. uppgifter,
se Scheutz i Bot. Not. 18Ô3). — Jfr Afzelia J. E.
Sm. i London Linn. Soc. trans. 4 (1798 — Leguminosæ) [4- Afzelia Grnel. syst. nat. 2 (1791 — Gerardiæ spec. — Personatæ) + Afzelia Ehrh. (mossor
till olika släkten)].
Agardhinella Gaillon i Ann. sc. nat. sér. 2,
bot. 1 (1834 — Chlorophyceæ) -f Agardhina Nardo
1835 enl. Menegh. (= Melobesiæ spec. — Florideæ)
ben. efter C. A. Agardh (biogr. uppgifter, se Scheutz
sammast. 1863). — Jfr Agardhia S. E. Gray, Arr.
Brit. pi. (1821
Staurospermum Ktitz. 1843 —
Chlorophyceæ) 4- Agardhia Cabrera i Lunds physiogr.
sällsk. årsber. 1823 (-== Codium Stackh. — Chlorophy¬
ceæ) 4- Agardhia Spreng, syst. veg. 1 (1825 = Qualea
Aubl. 1775 — Onagrarieæ) 4 Agardhia Menegh.
1838 (= Melobesiæ spec. — Florideæ).
Eriesula Speg. i Ann. soc. sc. Argent. (1880
— Hyrnenomycetes) -f Eriesites Karst. i Meddel,
af Soc. Fauna & Flora fenn. 5 (1880 = Bjerkanderæ
spec. Karst. sedermera t. ex. 1889 = Hydnum sect.
Merisma Fr„ sj^st. mycol. 1 (1821), Sacc. syli. fung.
— Hyrnenomycetes) ben. efter E. M. Fries (biogr.
uppgifter, se Scheutz sammast. 1863; f 1878
i
Upsala). — Jfr Eriesia Spreng. Anleit 2 (1818 =
Crotonopsis Michx 1803 — Euphorbiaceæ) + Eriesia
-

^|2

4 Anledningen till namnet ”Afrafzelia” Pierre, Fl. forest.
de Cocliin-China (1889 — Leguminosæ) är mig obekant; särskildt
den livr. af detta arbete, hvari detta släkte först förekommer,
saknas åtminstone i Vet.-Ak.:s bibliotek.
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DC. prodr. 1 (1824
Aristotelia I’Herifc. 1784 —
Tiliaceæ) -f Friesia Wieselgren, Ny Smålands beskr.
3 (1846 = Epipogum J. G-. Gmel. 1747 — Orchideæ).
Kalmiella Small, El. southeast. Unit. St. (1903
— Bicornes) ben. eiter P. Kalm (biogr. uppgifter,
se Scheiitz sammast. 1863). — Jfr Kalmia L. nov.
plant, gen. resp. Chenon 1751 (Bicornes) ^).
*

Hallia Thunb.
I källskriften (Schrader, Journ.
I: 2 —• 1799) angifves icke, efter hvilken detta
släkte uppkallats.
I en del arbeten t. ex. Pritzels
thes. litt. bot. anses detta namn afse prof. H. C.
van Hall i Groningen, en tvifvelsutan förhastad upp¬
gift.
Scheutz (anf. st.) och Pfeiffer (nomencl. bot.)
ange med rätta sl. vara benämndt efter prov. läkaren
B. M. Hall.
Hartmannia.
Scheutz uppgifver i Bot. Hot.
1863, att detta släkte skulle af De Candolle vara
uppkalladt efter afl. med. dr C. J. Hartman. I käll¬
skriften (prodr. regni veget. 5 — 1836) säger emel¬
lertid namngifvaren: ”dixi in honorem cl. peregrina¬
toris Jos. Adolf Hartmann, qui, anno 1739, Californiam adiit et ejus descript, edidit”. — Det förut
af Spach (hist. veg. phan. 4 — 1835) uppställda
Men. till efter svenskar benämnda växtsläkten torde ej
kunna räknas t. ex. Dalbergaria Tussac, fl. Antill. L (1808 ==
Dalbergia sect. Bentli. 1852 — Gesneriaceæ), Dalbergi tes O.
Kuutze i Lex. gen. plianerog. (1904 — Leguminosæ, fossil), Drj"andr oides Ung., gen. & spec, plant. foss. (1850 — Proteaceæ
enl. Ung., fossil), Linnæopsis Engl., bot. Jahrb. 28 (1900 — Ges¬
neriaceæ), Tern stroemiacinium Felix i Zeitschr. deutsch,
geol. Ges. 46 (1894— Ternstroemiaceæ, fossil), Ternstroemiopsis
Urb. i Ber. d. deutsch, bot. Ges. 14 (^1896 = Euryæ sp. A. Gr. —
Ternstroemiaceæj, Thunbergianthus Engl., bot. Jahrb. 23 (1897
— Personatæ), Thunbergiopsis Lindau i Engl. & Prantl., die
nat. Pflanzenfam, IV. 3. b (1895) ss. sect. I af Thunbergia (Acanthaceæ) och Angstroemippsis M. Fleischer, Laubinoosflora v.
Java I (1904 — Bryaceæ).
Bot. Not. lUOG.

13
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’’Hartmannia'^ är benämndt efter Emanuel Hartmann^
en af utgifvarne af Plantæ cryptog. Badens. 1828^
1830.
Morea Mill. (1760 - Mofæa ’’Mill diet.” L.
1762 och 1764, Mill. 1768).
Linné själf angifver
(spec. pl. ed. 2: 1 samt gen. pl. ed. 6) sin end a
källskrift för ifrågavarande såväl släkte som arter
vara ”Mill. diet”.
Detta Linnés citat förtydligas i
Systema naturæ ed. 12: 2 (1767) så, att därmed
menas ”Mill, ic.” d. v. s. ”Figures Of the most Beau¬
tiful, Useful, and Uncommon Plants described in the
Gardeners dictionary . . By Philip Miller” (1760).
I detta arbete meddelar författaren: ”Morea . . I
have taken the liberty of constituting this Genus of
Plants, and applying of this Title to it, in Honour
of Robert More, Esquire of Shropshire, who is a.
very learned Gentleman, and well acquainted with
most Branches of Natural-history, particularly with
Botany” (vol. 2 p. 159).
Högst sannolikt är, att
detta praktverk ej rådfrågats af Linneernes närmaste¬
efterträdare prof. Thunberg vid författandet af disser¬
tatio botanica de Moræa (1787), enär häri uppgifves:
”Moræam, a Johan. Moræo, Assessore & Medicinæ
apud Fahlunenses Doctore . . suum mutuatum nomen
in Speciebus Plantarum ili. Linnæi primum comme¬
morari . . perspicimus”. Detta Thunbergs påstående, att •
Linné efter sin svärfar ’) benämnt Moræa, har funnit
talrika eftersägare, men vederlägges redan däraf, att
Linné själf för det, såsom det synes godtyckligt, till
■’^Moræa” ändrade — slutligen äfven af Miller i ed. 8
af The Gardeners dictionary (1768) accepterade —
namnet allestädes citerar ”Mill.” såsom auctor.

q Prof. H. E. Pichter, utgifvaren af ”Caroli Linnæi systema,
genera, si^ecies plantarum uno volumine” (1840) anför.- ”neque
ergo, ut alii ferunt, ab ipso L. in honorem uxoris, quæ nata e
gente Moræa”; men tillägger med rätta: ”Id enim L. contra sua
principia, in Critica bot. enunciata, nunquam fecisset!”
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Myrinia.
Sheutz’ uppgift (Bot. Not. 1863),
att Scliimper efter afl. docenten i praktisk ekonomi i
Upsala C. G. M^^rin uppkallat' moss-sl. Myrinia (Syn.
muscorum — I860), är ju riktig; men af prioritets
hänsyn bör kanske ihågkommas, att Lilja
20 år
förut efter samme man benämnt ett fanerogamsläkte
Myrinia (Lilja, flora öfver Sveriges odlade vexter,
l:sta suppl. (1840 — Fuchsiæ spec. auet.).
Wallen ia. Af obekantskap antagligen med käll¬
skriften uppgifver Scheutz (Bot. Not. 1863), att prof.
O. Swartz benämnt ifråga varande släkte efter fil.
och med. dr prof. J. F. Wallenius i Åbo (* 1763 ;
t 1836).
Swartz själf åter säger: ”in honorem Matt¬
ii iæ Wallen, Hiberni” (Sw. fi. Ind. — occ. 1 — 1797.)
p I detta sammanhang bör kanske erinras om, att Lilja
ändrat sitt sl. ’‘Oscaria” (Bot. Not. 1839) till Primulopsis (Lilja,
Skånes flora, 2:a nppl. — 1870) äfvensom öfverfört sitt sl. ”Tegneria” (Lilja, flora öfver Sveriges odl. vexter — 1839) till det af
honom nybildade Phodopsis (Lilja, sammast. l:a suppl. — 1840;
men sedermera (Lilja, Skånes flora, 2:a uppl.) indragit äfven detta
släkte, som förenats med Cistanthe Spach (= Claytonia Gronov.).

Mentz, A. og Ostenfeld, O. H., Planteverdenen
i Mænneskets Tjeneste. 382 s. 8:o Köbenhavn 1906.
Gyldendalske Boghandel.
Separat ur ’’Frem”.
Antalet af kulturväxter, som behandlas i detta
arbete är stort, hvadan i allmänhet endast det vik¬
tigaste kunnat meddelas vid hvarje särskild växtart,
dock ofta ]3å en half eller hel sida, sällan mer.
De
335 figurerna kunna göra god nytta åt dem, som
icke äga tillgång på större planschverk öfver kultur¬
växter.

Vetenskapsakademien d. 12 sept.

Till inför¬
ande i x4rkiv f. Bot. antogos följande uppsatser : 1 )
Systematische Übersicht der Gattung Scoparia, af R.
E. Fries; 2) Beiträge zur Biologie der Magellanländer, 5, af P. Dusén.
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Den 10 okt.
Till införande i Ark. .f. Bot. an¬
togs en afhandling af Bob. E. Fries: Zur Kennt¬
nis der Phanerogamenflora der Gfrenzgebiete zwischen
Bolivia und Argentinien, 3.
Vetenskapssocieteten d. 28 sept. Prof. Juel
höll föredrag om befruktningen hos Angiospermerna.
Fysiografiska sällskapet d. 10 okt. Till in¬
förande i Handlingarna antogos en afhandling af A.
G. Nathorst, Om några fossila Gingkoväxter från
stenkolslagren vid Stabbarp i Skåne, samt en af Sv.
Murbeck, Ptera&theernas morfologi.
Botaniska Sällskapet i Stockholm d. 16 okt.
Prof. J. Eriksson höll föredrag om amerikanska
krusbårsmjöldaggen. —• Lektor G. O. Malme lämnade
några morfologiska meddelanden om förgrenade årsskott
å våra svenska träd och buskar, redogjorde vidare för
sina iakttagelser öfver Linn^ßas blomställningar och
meddelade slutligen några notiser om förgrenade ax
hos Carices. -— Prof. M. Sondén förevisade några
intressanta växter från Torneå Lappmark.
Koeleriæ i Skandinavien. Do min har i Bot.
Tidskr. 272 skrifvit om Danmarks J^elerice.
Hvad
som i Danmark gått under namn af K. cristata föres
af D. till K. pyramidata (Lam.) som en ny varietet :
danica med f. pilifera och-f. pseudoptibiadmis.
Dock
hör en del under namueb K. cristata utdelade ex.
från Søndersøen till K. gracilis Pers., som anses där
endast tillfällig.
D. är af samma åsikt som Neuman, att K. al¬
bescens V. cimhrica Aschers. & Græbn. är identisk
med K. intermedia Ahlquist från Öland och, ss. redan
Fries gjort, bör föras som var. till K. glauca.
Domin har äfven granskat ex. i Lunds botaniska
Institutions herbarium och till K. glauca v. intermedia
fört ett ex., taget vid Baflunda 1885 af Fr. Areschoug.
Han har också förmodat att ett gammalt
ex. från Gualöf kunde räknas hit.
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Mutationsformer af Anemone Hepatica L.
af Cakl Pleuel.

Som bekant anträffas icke sällan individ af våra
vilda växter med en från den vanliga afvikande färg
hos kron- eller kalkblad.
I de fiesta fall yttrar sig denna förändring der¬
uti att af former med normalt färgade blommor upp¬
komma sådana med ofärgade d. ä. hvita blommor^ men
för öfrigb fullt öfverensstämmande med typen.
Troligen äro dessa variationer, att döma af den
mångfald individ af synbarligen olika ålder, som inom
en mycket liten radie ofta påträffas, fröbeständiga och
torde sålunda kunna hänföras till hvad de Vries kallat
reirogressiva mutationer; för ett säkert afgörande af den¬
na fråga erfordras dock naturligtvis i hvarje fall be¬
kräftelse genom odlingsförsök.
Understundom uppträda äfven andra variationer,
hvad blommornas färg beträffar, bildande en hel rad
af mellanformer.
Dessa äro antagligen i de flesta fall
äfven mutationer men Izimna dock utgöra korsnings^
produkter emellan en hvit muterande och en normalt
färgad form.
Hithörande formers antal är mycket stort.
De hvitblommande variationerna af växter med
i vanliga fall lifligt färgade blommor hafva, helt na¬
turligt först ådragit sig uppmärksamhet och talrika
exempel därpå äro sedan lång tid tillbaka annoterade.
Uppmärksamheten har dock i allmänhet hittills
stannat vid ett blott konstaterande af färgvariations¬
förmågan och de försök som gjorts att erhålla visshet
om variationens ärftlighet äro nog lätt räknade.
Sammalunda är ock förhållandet med nyss om¬
nämnda mellanformer.
Ett godt steg framåt, som i sin mån bör kunna
bidraga att öka intresset är att i Neuman & AhlfvenBot^ Not. li/jG.

✓
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grens ”Svensk Flora’^ en början är gjord atfc i samband
med artbeskrifningen lemna uppgift om hittills kända
färgvarieteter under egna namn.
En i berörde afseende mycket varierande art är
den i södra och mellersta Sverige mycket allmänna
blåsippan, Anemone Hepatica, af hvilken nyssnämnda
hora upptager ej mindre än fyra färgvarieteter, neml. :
/. rosea Neum.: blommor rent röda.
/’. violacea: blommor violetta.
f. albiflora: blommor hvita, och
/. variegata^ Neum. : blommor spräckliga i blått
och hvitt.
Ståndortsuppgifter äro ej lemnade och någon när¬
mare utredning om dessa formers konstans föreligger
ej, så vidt mig är bekant, med undantag af för f.
rosea. Neum. hvilken utförligt omnämnes uti
”Botaniska anteckningar från en resa i södra och
mellersta Norrland år 1885” af L. M. Neuman (Bo¬
taniska Notiser, 1885, pag. 145),
Att man här har att göra med en fullt konstant
färgvarietet framgår tydligt af den 1. c lemnade beskrifningen.
Deruti anföres bl. a.: ”Såväl de gamla
stånden (iakttagne 1884) som de unga, hvilka uppen¬
barligen voro fröplantor från år 1882 eller 1883
hade sistlidne vår (1885) röda blommor.
Att blom¬
mornas färg i dessa fall nedärfts med fröna är redan
af det nämnda tydligt; bästa beviset derför ligger dock
i det förhållandet, att personer, i trakten inflyttat den
röda varieteten i trädgårdar, insamlat dess frö, skickat
bort dessa att sås på andra orter och erfarit att de
uppkomna plantorna bibehållit sin klart röda färg.”
Af förbiseende har fyndorten ej angifvits, men
att döma af uttrycket ”i stadens närhet” har jag tagit
för afgjort att det är Sundsvall som afses.
F. rosea är enl. P. W. Wiström ”Bidrag till Da¬
larnes Flora” äfven anträffad vid Hedemora, Brunn-
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Sjöberget (Botaniska Notiser 1905, pag. 239), samt
Öl. Borgholm (Botan. Notiser 1887 pag. 9).
Hvad formen med violetta blommor beträffar
instämmer jag till fullo uti hvad Neuman på ofvan
anfördt ställe säger (anm. 6) : ”den af Blytt och Hart¬
man iakttagna violetta färgen förekommer rätt ofta
hos denna art, men är dels genom flere nyanser nära
förbunden med den blå och sålunda föga utmärkt,
dels troligen icke konstant.”
Dess uppträdande har
synts mig stå i ett visst förhållande till en mer eller
mindre regnig vår.
Så syntes t. ex. uti Sm. norra
Tjust härad detta års vår vara synnerligen gynsam för
<len blå färgens öfvergång till violett, hvilken färg på
flere ställen rent af dominerade. Ö
Den i blått och
hvitt spräckliga formen, f. variegata. Nenm. har jag
iakttagit blott en gång och då uppkommen samtidigt
med följande form af v. alba (se nedan). På grund
häraf är det ej osannolikt att äfven f. variegata har
uppstått genom mutation, ehuru detta naturligtvis må¬
ste experimentelt fastslås.
Tyvärr lemnades den vid
tillfället obeaktad och har ej heller sedan tagits i
kultur.
Anemone Hepatica v. alba^) är en långt tillbaka känd
färgvarietet och finnes omnämnd redan uti Linnés
Flor. suec. och i andra upplagan af Hartman ”Skan¬
dinaviens Flora.”
Då fyndortsuppgifter i allmänhet hittills ej lemnats för dylika former är det rätt svårt att taga reda
på utbredningen; man är dervid hänvisad till lokal¬
florer och facktidskrifter.
Enligt de upplysningar jag kunnat inhemta är
den h vitblom mande blåsippan känd från Skåne (Areschoug), Skånes Flora 1881), Blekinge (Bidr. Bonnebjffraktens Fauna och Flora, af C. G. Westerlund),
Likartadt var förhållandet med Anemone nemorosa hvilken
i år
trädde dels ovanligt ofta luxurierande (med 7 — 9 kalkblad)
dels i stor mängd förekom med rödskiftande blommor.
se slutnoten!
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Småland (Westervik och Totebo; äfven omnämnd uti
M. Gr. Sjöstrand ”Calmar läns och Olands Flora,
1863), Gottland (enl. exemplar), Uppland och Söder¬
manland (explr och enl. Thedenius ”Flora öfver Uplands
och Södermanlands Fanerogamer och bräkenartade
växter,” 1871),
(”Nya växtlokaler i Vestergötland, meddelade af Aug. Rudberg,” Botan. Notiser
1885, pag. 194) och Dalarne (”Bidrag till Dalarnes
flora,” af P. W. Wiström, Botan. Notiser 1905, pag.
239.).
Med stor sannolikhet kan man antaga att den,
fast i ringa antal och möjligen ofta förbisedd före¬
kommer öfverallt inom blåsippans utbredningsområde.
Uti norra delen af Kalmar län hade jag trots
mångårigt vistande och flitiga exkursioner ej påträffat
denna form till dess jag våren 1900 af en bekant
underrättades om, att å hans i närheten af Wester vik
belägna egendom, Marielund, helt hastigt uppstått en
liten koloni ”hvita blåsippor.”
Vid strax derefter företaget besök å lokalen befans denna utgöra en i omedelbar närhet af manbygg¬
naden befintlig liten stenig löfskogklädd kulle, sedan
gammalt af mig känd för ymnig förekomst af Den¬
taria bulbifera.
Undervegetationen bestod vid denna tidpunkt
hufvudsakligen af Anemone Hepatica och bland dessa
påträffades väl ett tjugotal individ med rent hvita
kalkblad. Dessutom iakttogos några mellanformer, huf¬
vudsakligen den förut omtalade f. variegata, Neum.
Fyndet i och för sig utgör ju ingen märkvär¬
dighet; hvad som här påkallar uppmärksamhet är det
plötsliga uppträdandet i större mängd af en ofärgad
(= hvitblommande) form.
Lokalen i fråga har nemligen, enligt samstämmig
utsago af i trakten boende personer af ålder varit ett
flitigt anlitadt ”blåsipplockningsställe,” icke minst af
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gårdsfolket, h vadan ett förbiseende af en hvitblommig
forms uppträdande knappast kan hafva egt rum.
De anträffade exemplaren voro af kraftig växt
med violettfläckiga, långhåriga stänglar.
Svepeblad
violett färgade.
Kalkblad på öfre sidan rent hvita,
glänsande, i knopp d. v. s. på undersidan stundom
af en något rödskimrande färgton, hvilken dock vid
blommans utslående i de flesta fall försvann. Ståndarknappar hvita med violettfärgade knappband.
För utrönande af hvad en förändrad jordmån
kunde hafva för inflytande förflyttades några exemplar
till ett par trädgårdar uti staden, hvarjemte äfven ett
par stånd sändes till Bergianska trädgården.
Då under tvenne på hvarandra följande vegeta¬
tionsperioder samtlige inplanterade stånd bibehållit sina
egenskaperp.utsåddes under sommaren 1902 frön från
ett i min trädgård befintligt exemplar.
Vare sig nu fröen myllats ned för djupt, eller af
någon annan orsak, nog af, först våren 1905 erhölls
af utsådden 5 st. blommande plantor.
Dessa visade sig fullständigt öfverensstämma med
moderplantan, äfven stängelns och svepebladens vio¬
letta färg hade bibehållits hos afkomman.
Här föreligger alltså tydligen ett ab initio iakt¬
taget fall af retrogressiv mutation: uppträdande af en
från typen genom ofärgade blommor skild form, hvil¬
ken egenskap befunnits ärftlig.
På grund af den kraftiga växten, och de rent
hvita, glänsande kalkbladen har jag kallat denna form
/. splendida.
De exemplar af v. alba jag hittils sett, fr.
I samband härmed vill jag påpeka ett, så vidt mig är bekant
ej omnämdt förhållande rörandejjståndarknapparnes färg hos f. typ.
Samtliga floror nppgifva dessas färg livit och detta är alldeles riktigt
hvad sjelfva ståndarlcnapparne angår. Ståndarknapphande^is färg.
deremot, kan vara både violett och hvit, dock icke detta samtidigt
hos samma individ. Båda formerna förekomma emellertid blandade
och någon orsak till skiljaktigheten har det ej lyckats mig påvisa.
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Småland Gotland och Stockholmstrakten tillhöra alla
denna form.
o
Aret efter det jag haft tillfälle iakttaga ofvannämnde f. splendida, d. v. s. våren 1901, anträffade
jag å det s. k. Norrlandet, ej långt från Wester vik i
en ekskogbevuxen sluttning, ett mindre antal exemplar
af en hvitblommande form af Anemone Hepatica, en
form betydligt skild från nyss beskrifne.
Medan denna var synnerligen väl vegetativt ut¬
vecklad erbjödo de nu funna individen anblicken af
en så att säga ”bleksigtig” form. (I närheten växande
Anemone Hepatica, typica voro af fullkomligt normalt
utseende). •
De, liksom svepebladen rent gröna stänglarne
voro ehuru af vanlig längd synnerligen späda samt
obetydligt håriga (bildande en öfvergång till den hvit¬
blommande V. glabrata. Fr.?). Kalkbladen voro jemförelsevis små och af en grönaktig hvit färg.
Största afvikningen från typen visade sig dock
hos ståndarne, hvars knappar voro yullivita med hvita
knappband.
Denna form togs genast i odling och då den dervid visat sig konstant har jag belagt den med nam¬
net /. chJorosa.
Den är mig ej bekant från annan lokal.
Om de ännu ej närmare undersökta ff. variegata, .
Neum, och violacea icke medräknas förekomma således
af Anemone Hepatica, L. tvenne konstanta färg varie¬
teter, V. rosea, Neum och v. alba, hvilken sistnämn¬
de tillsvidare omfattar tvenne skilda former (eller kan¬
ske trenne, då v. glabrata. Fr. synes höra dit).
Formernas gruppering blir då följande: ^)
*) V. multiloha. C. Hartnian har ej medtagits i öfversigten.
Tillfölje vänligt tillmötesgående från Herr P. A. Larsson, Ojersbyn, Movik har jag dock nu en synnerligen vacker form af den i
kultur, och hoppas framdeles få närmare redogöra för densamma.
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Anemone Hepatica.

L.

Ä: Forma r.j^pica
'
. .
JJ: Former uppkomna genom mutation.
'
'
a. kalkblad röda:
rosea. Neuman .
h. kalkblad hvita: v. alba. (Mill.) Gürke
1’. Vegetativa delar håriga:
a. V. aJha. /. splendida nov. form
kraftig form med starkt håriga stänglar, rent
hvita, glänsande kalkblad och hvita ståndarknappar med violetta knappband.
ß. V. alha. f. Morosa, nov. form.
Vegetativt svagt utvecklad form med jemförelsevis obetydligt håriga stänglar, kalkblad hvita
med grönaktig färgton.
Ståndarknappar gulhvita med hvita knappband.
2. Vegetativa delar glatta
V. glahrata.
l^r. '
ej albifiora såsom i allmänliet uppgifves.
Uti Bicliter, K cù Gürke, M., Plantæ Europææ lemnas uti Tom.
II, fase III, pag 478 följande redogörelse för formen:
Anemone Hepatica, L var h) alba (Mill.) Gürke. Hepatica alba
Mill. Gard. Diet. ed. 8 pro var. (1768).
H. nobilis var. alba G. Beck in Wiener Ill. Garteuz, XXI p.
346. (1896).
A, Lepatica var. albifiora Lenticchia in X. Giorn. bot. Ital.
N. S. Ill p. 181 (1896).
Suec. med. (Medelpad). Pyren. Germ. (Brandenburg, Bayern).
Helv. merid. (Tessin: M. Caprino). Tirol, med. Austria w/.; etiam
in hortis culta.

Dörfler, J., Botaniker-porträts. Lief. 1—2. 4:o.
Tycket för porträtter af botanister har i senare
tid kunnat bättre tillgodoses än fordomtima, sedan
billigare reproduktionsmetoder stå till buds.
Publi¬
cerandet af några hundratal porträtt ur den rikaste
samling som finnes, å Bergielund, skedde förra året i
Act. Horti Bergiani II, ii. Ett annat arbete, som beräk¬
nas blifva stort, är nu påbörjadt af J. Dörfler. I de
utkomna häftena hafva de väl utförda ljustrycken
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ungefär samma format, som på fotografier i kabinettsformat.
En kort biografi på särskildt blad medföljer
hvarje porträtt, som har också ägarens namnteckning
i facsimile.
Vid rekvisition direkt hos utgifvaren
^Barichgasse 36, Wien III) är priset på hvarje häfte
à 10 porträtt 6 österr. kron. (5 Mrk), enstaka por¬
trätt 1,20 ö. kr., 10 st. efter fritt val 9,60 ö. kr.

Prisuppgift. Ett pris å 1000 Reichsmark (med
ränta från d. 1 mars 1906) är utsatt för ett större,
algologiskt arbete öfver den af universitetsprofessor
Hansgirg hyllade pleomorphismus (polymorphismus)
hos algerna.
Den som vill täfla om priset bör in¬
sända sitt arbete till sekreteraren i Deutsche bota¬
nische Gesellschaft före den 31 dec. 1907.
Skriften
bör vara författad på engelska, tyska, franska eller
italienska.
Lindman, O. A. M., Växternas sinnesorgan
(Nordisk Tidskrift 1906, 4:de häft.).
I senare tid hafva utförliga undersökningar gjorts
öfver de organ, som hos växterna äro tillpassade för
bestämda yttre intryck eller retmedel och här lämnas
i korthet en redogörelse därför.
Känselapparaterna hos Berberis oeh Drosera ra.
fl. hafva länge varit bekanta, men andra hafva sedan
undersökts och förklarats.
I synnerhet Nemec och Haberland hafva på¬
visat att stärkelsekornen på vissa ställen hos växten
verka som statoliter, hvilka således skulle genom sitt
tryck säga växten, om jämviktsläget rubbats och, om
så skett, föranleda växten att genom tillväxt i vissa
delar återupprätta jämvikten.
(En del förf. ha tol¬
kat förhållandena olika).
Genom
olika
form af epidermiscellerna eller
linsformiga förtjockningar i deras membran kunna
ljusstrålarne samlas mera mot cellens botten, hvari¬
genom ljuskänsliga apparater bildas, som hjälpa bladen
att inställa sig i fördelaktigt läge mot ljuset.

245
Nytt fynd af Polysiphonia fastigiata vid
svenska västkusten.
Af

Harald Kylin.

Då jag under april månad innevarande år hade
tillfälle att med anslag från Kungl. Vetenskaps Aka¬
demien studera algvegetationen vid bohuslänska kusten,
ägnade jag äfven min uppmärksamhet åt de alger, som
funnos drifvande i vattenytan eller uppkastade på stran¬
den för att utforska, om bland dessa funnos några,
som ej växte vid svenska västkusten, utan drifvits dit
med hafsströmmarne från främmande trakter. Under¬
sökningen gjordes särskildt med anledning af ett nyut¬
kommet arbete af Kjell man. Om främmande alger
ilanddrifna vid Sveriges västkust (Arkiv för botanik
utgifvet af K. Vet. Akadem. Bd. 5 N:o 15. Upsala
och Stockholm 1906), hvari författaren uttalat förhopp¬
ningen,, att en undersökning af driftalgerna vid Sve¬
riges västkust måtte komma till stånd.
Bland alger drifvande i vattenytan fann jag Fucus
vesiculosus^ Ascopliifllum nodosum och Halidrys siliquosa
med eller utan epifyter, samt en rik epifytisk algve¬
getation på Zostera marina.
Bland dessa fann jag
dock ej något, som kunde tyda på, att de härstamma¬
de från något främmande fiorområde.
Bland på stranden uppkastade alger fann jag
däremot vid ett tillfälle Ascopliyllum nodosum med
epitytisk Polysiphonia fastigiata., och således med ett
säkert kännetecken på, att den ej växt vid svenska
västkusten.
Fyndet gjordes i midten af april månad
i närheten af Kristinebergs zoologiska station (på ut¬
sidan af Skaftö strax söder om Smalsund) efter ett
par dagars ganska stark västlig blåst.
Ascopliyllum
anträffades här tillsammans med en hel del andra alger,
som lösslitits från området närmast fyndorten, och till¬
sammans med hvilka den drifvits i land under någon
Bot. Not. JOOfj,
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af de båda stormdagarne. Skottens öfre delar på Folysiphonia voro något urblekta dock ej mer än bos de
Bhodomela- och Ceramium ^iTter, som funnos uppka¬
stade på samma ställe.
Följande arter kan jag sålunda anteckna såsom
ilanddrifna vid sveuska västkusten:
Ascop)liyllum nodosum. Det tillvaratagna exempla¬
ret är en omkring 50 cm. lång gren, försedd med ett
par större och flere smärre sidogrenar. Det visar iuga
tecken till att under någon längre tid hafva varit i
drift och bär inga andra epifyter än Polysiphonia fastifjiata samt på ett skafldium några tofsar af Isthmoplea
spJueropliora och Ulothrix flacca. Det ilanddrifna exem¬
plaret öfverensstämmer till utseendet med vid bohus¬
länska kusten växande exemplar af Äscophyllum nodo¬
sum.
Rikt receptakelbärande honexemplar med endast
delvis tömda skafidier.
Polysiphonia fastigiata i flere exemplar epifytisk
på Äscophyllum.
Exemplaren voro stadda i liflig till¬
växt med vegetationspunkter normalt utbildade.
På
en del ställen voro dock skottspetsarne skadade. Steril.
Choreocolax Polysiphonice. Parasitisk på föregåen¬
de.
Några exemplar rikt försedda med under utbild¬
ning stadda gonidiogon.
Alyrionema sp. (sannolikt M. Corunnœ Sau v.)
Epifj^isk på Polysipho7iia.
Mest unga exemplar, en
del dock redan fertila.
Assimilationstrådar 4—5 jii
tjocka, enkla eller försedda med en eller annan sido¬
gren; gametangier skaftade med en eller två rader
gameter.
Isthmoplea sphcerophora. Rikligt epifytisk på Poly¬
siphonia., ett par exemplar äfven på Ascopdiyllum. Exem¬
plaren bildade 5—8 mm. höga, täta, rikt förgrenade
tofsar, stadda i liflig tillväxt.
Steril.
Ulothrix ßacca. Omkring centimeterhöga exemplar,
epifytiska dels på Polysiphonia dels på Ascophylluné.
Cell trådarne voro 20 — 35 // tjocka med celler
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gånger så långa som breda, vid basen dock med läng¬
den något större än -bredden. Pyrenoider 1 — 3, van¬
ligen 2, i hvarje cell.
Exemplaren voro urblekta,
nästan hvita, och endast i de nedre delarne var den
gröna färgen bevarad. Några få exemplar voro i sina
öfre delar försedda med gonidiogon.
Monostroma sp.
Unga, knappt centimeterhöga
exemplar, ännu ej bestämbara.
Anatomiskt öfverensstämmer den med M. Grevillei (Thiir.) Wittr. Endast
några få exemplar, epifytiska på Folysiphonia fastigiata.
Dessutom förekommo epifytiskt på Folysiphonia nå¬
gra ungplanter af en Fucoidé^ tillhörande gruppen Functariece eller Scytosiphonece^ men ännu ej så långt utveck¬
lade, att jag ens till släktet kunde bestämma dem.
Till de af Kjellman upptagna 14 arter, som
funnits drifna till våra kuster från främmande florom¬
råden, kan jag sålunda tillägga följande fyra: Isthmoplea sphærophora^ Myrionema sp. (sannolikt M. Corunnce)^ Ulothrix flacca och Monostroma sp.
Att afgöra hvarifrån dessa alger äro komna, kan
ej med säkerhet ske, men jag anser ej osannolikt, att
de härstamma från Norges västra kiisfc. Samma anta¬
gande gör Kjellman med afseende på de driftalger,
för hvilka han redogjort på ofvan anförda ställe. Vis¬
serligen finns ej Choreocolax Folysiphonice angifven från
Norges västra kust, men jag anser det mycket san¬
nolikt, att den förekommer där.
Angående Isthrnoplea sphœrophora må anmärkas,
att den af Kjellman är funnen ej sällsynt vid bohus¬
länska kusten, men att jag vid mina undersökningar
ingenstädes anträffat den annat än, som ofvan anförts,
bland från främmande område ilanddrifna alger.

-
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Uggleved.

Då sådant grönfärgadt trä i senare
tid fått teknisk användning, ss. till tafvelramar och
d^dikt, och färgen tål ljus, så har man föreslagit att
i större skala åstadkomma sådant trä genom att odla
den svamp som förorsakar färgen, Fe^iøa œruginosa^
på passande trästycken.

Diatomeernas rörelse.

Det har varit åtskilliga
åsikter angående orsaken till rörelsen hos diatoméer,
desmidieer och oscillarier.
Nyligen har E. D. Jack¬
son experimenterat med modeller af tunna alumi¬
niumbitar.
Då dessa läggas i en starkt frätande
vätska, åstadkommer gasutveckligen att modellerna
röra sig på olika sätt, allt efter modellernas form.
Då växterna endast röra sig, då de äro utsatta för
ljuset, så framgår'af experimenten att syrgasutvecklingen med största sannolikhet är orsaken till rörelsen.

Anslag.

Naturvetenskapliga
Studentsällskapet
har på initiativ af doc. R. Sernander anslagit 400
kr. för biologisk undersökning at Bälinge mossar i
Upland.
Med den botaniska delen af undersökningen
har i sommar fil. stud. A. Frisendal varit sysselsatt.
• Akademiska konsistoriet i Upsala har beslutat
om utdelande af följande reseanslag för den gångna
sommaren: 150 kr. åt fil. dr H. Witte för studier
å hamn- och ballastplatser; 150 kr. åt fil. kand. J.
E. Ljungquist för studier å Mästermyr; 150 kr. åt
fil. stud. S. Mårtenson för studier öfver vegeta¬
tionen på bohuslänska strandängar; 150 kr. åt fil.
lic. G. W. F. Carlson för undersökning af insjö¬
vegetationen i södra Västergötland.

Sphærotheca

mors

uvæ,

amerikanska krusbärsmjöldaggen, har tyvärr under de två sista åren
visat sig ha en stor utbredning, så att landtbruksakaderniens växtfysiologiska anstalt uppmanat alla att
förstöra buskar, som blifvit angripna af nämnda, för¬
ödande svamp.
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Nyfunne växter i Västergötland.
Af Aua.

Rudberg.

Till följe af min i förordet till ”Förteckning öfver
Västergötlands fanerogamer och kärlkryptogamer” utta¬
lade önskan om välvilligt insändande af ”rättelser och
tillägg” har jag fatt mottaga flere värdefulla uppgifter
om nya växeställen samt äfven om ett fåtal för Väster¬
götland förut ej angifne växter.
Desse senare, som
ej finnas upptagne i nämnda förteckning och ej heller
i C. Gr. Westerlunds i Bot. Not. 1904 sid. 1 fl*, införda
tillägg, äro följande:
1. Cephal anther a rubra (L.)
Läraren vid
Granviks folkskola i Undenäs pastorat And. Kjellgren
fann därstädes 1902 ett ex. af denne orkidé, 190B
kunde växten ej återfinnas, men 1904 hittades två
ex. Af dessa lät Kjellgren det ena kvarstå och tog
det andra, som dock ej var fullt typiskt, ty det hade
blott en blomma.
2.
Brosera longifolia (L.) Hayne /. bifida. Fun¬
nen i Undenäs af nämnde Kjellgren.
3.
Erythrcea vulgaris {JRafn) Wittr.
På grund
af märket ”Vg” i en tryckt byteskatalog kom jag att
i min ”Föreckning” upptaga växten för egentliga Väster¬
götland, men med stöd af en anmärkning från fram¬
stående florist att i Bot. Not. 1903 sid. 53 säga, att
den ”blott tillhör västgötadelen af Göteborgs florom¬
råde.”
Emellertid har kollegan i Lidköping Oskar
Wijkström 1903 funnit denne växt utmed Kinneviken
mellan Trufve och Källby, där den förekom i ”ett par
hundra ex. på en liten sträcka.” Ar månne Erjdhræa
på Vänerns strand en reliktväxt?
4.
Plantago major L. f. nana Tratt.
Funnen
vid Lidköping 1903 af Wijkström. Denne-form torde,
äfven om den anträffats lörr eller på andra ställen i
landskapet, hafva förts till f. agrestis Fr.
Bot. Not 1906.
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5.
Lathyrus aphaca L.
Funnen vid Lidköping
1903 af Wijkström i ”ett par månggreniga ex.”
De
bäst mogna frukterna lämnades för fröspridning, men
1904befanns växestället öfverstäckt af byggnadsaffall —
växten sålunda i dubbel mening tillfällig.
6.
Nepeta grandiflora M. B.
Förvildad utmed
vägen mellan Kestad och Husaby enligt Vijkström.
7.
Silene gallica L.
Två ex. funna i Björsäter
1903 af mig.
.
Ett områdes flora förändras dock icke blott genom
uppträdandet af därstädes förut ej funne växter utan
ock därigenom, att visse växter försvinna eller åt¬
minstone blifva allt sällsyntare.
Såsom exempel af
senare slaget må följande anföras ur en i Skara stifts¬
bibliotek befintlig växtförteckning af Linnés lärjunge
A. .Dahl
1751 f 1789): Circœa
lutetiana L., som
nu i Västergötland knappast förekommer annanstädes
än på Kinnekulle, vid Hunne- och Halleberg samt
äfven på dessa ställen synes stadd i aftagande, fanns
på Dahls tid i socknarne Skälfvum och Ofva söder
om Kinnekulle, i Larfs socken samt i Bjärke och
Kullings härader i Alfsborgs län ; Lunaria rediviva L.,
Som möjligen ännu kan anträffas i något tynande ex.
i' Munkängarne å Kinnekulle, angifves af Dahl för
tre andra ställen (Kullatorp^ Hjälmsäter, Storängen)
å nämnda berg; Trifolvmn montanum L. anföres af
Dahl för 'Kinnekulle, men har (åtminstone under de
sista 50 åren) där icke återfunnits.
Angående växestället i Västergötland för Cera¬
stium alpimim L. lämnas i floror olika uppgifter.
Första stället,’ där växten — mig veterligen — i tryck
angifves för landskapet, är Larssons flora öfver Värm¬
land och Dal 1859, där det heter ”Halleberg ofvanför Munkesten på alunskiffer (Med. Cand. S. O. Lind¬
berg”).
I -Hartmans flora 8 uppl. 1861 heter det
”VG. Hunnéberg: Lindb.”, hvilket växteställé sedan
angifves i följande upplagor af nämnda flora samt i
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Kroks och Almqvists skolilora.
N. C. Kindberg an¬
för i Bot. Not. 1863 sid. 13 försiktigtvis blott ”Mun¬
kesten (S. O. Lindberg”).
Sv. Murbeck i Bot. Not.
1898 sid. 249 återkommer till ^^nv VG. Halleberg”.
Neuman-Ahlfvengrens Sveriges flora 1901' upptager
för säkerhets skull båda bergen ”Vg. Halle- och Hunne¬
berg”.
Hvilken är nu denne fjällväxts rätte fynd¬
ort i Västergötland?
Bå 1) Munkesten eller till och
med Halleberg ofvanför Munkesten först angifves som
fyndort, då 2) Munkesten ligger närmare Halle- än
Hunneberg, då 3) Murbecks uppgift antagligen grundar
sig på exemplar från stället, så synes Hunneberg i
Hartmans flora vara miss-skrifning för Halleberg.
Växestället torde därför böra vara Halleberg, eller
om växten blifvit funnen äfven på Hunneberg (?),
Halle- och Hunneberg, men knappt ensamt Hunne¬
berg.

Taraxacumarter

hafva behandlats och delvis
beskrifvits som nya dels af 0. Raunkiaer i hans i
år utgifna andra uppl. af ”Dansk Ekskursionsflora,”
dels af M. Brenner i tre uppsatser i Meddelanden
af Societas faun. flor. fennica h; 30 och 32.

Règles internationales de la Nomenclature
botanique. Fischer i Jena. 1906. — 2,25 Mrk.
Under denna rubrik har ett separat ur Verh. d.
internat. Bot. Kongress in Wien 1905 utkommit.
Texten återgifves såväl på tyska och engelska som
på franska.
Mångenstädes i arbetet meddelas exempel dels på
huru man bör göra, dels på huru man icke bör göra.
Då i Bot Not. 1868 en öfversättning af de i
Paris 1867 fastställda principerna finnes publicerad,
så vilja vi här påpeka de viktigaste förändringar ne.
Bestämmelserna indelas i principer, regler och
rekommendationer.
För Kärlkryptogamerna kunna
särskilda bestämmelser antagas på nästa kongress (1910).
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Den botaniska nomenklaturen är fullständigt oafhängig från den zoologiska.
, Afven vetenskapliga namn på högre grupper måste
vara latinska.
Ordo är ej längre synonym med familia utan
en högre grupp. I st. f. variatio och suhvariatio bru¬
kas forma (t. ex. forma nanum).
Utgångspunkten för alla grupper af kärlväxter
utgör es af Linnés Species plantarum 1753 med speciel
hänsyn till släktbeskrifningarne i Genera pl. 1754.
Dock godkändes en lista på c. 400 släktnamn, som
så länge allmänt användts, att de ansågos böra före¬
dragas framför äldre namn.
Bland dessa äro 33
sådana, som bruka räknas till skandinaviska horan
och under det godkända namnet vanligen hos oss an¬
vändts.
Familjenamn härledes från ett dess släktnamn
eller ett till familjen hörande gammalt släktnamn.
Det slutar på aceœ.
Undantag: Falmce^ Gramineæ.,
Cruciferœ.^ Leguminosœ.^ Guttiferœ.^ Umhelliferœ., Lahiatœ
och Composike.
Bruket af binär nomenklatur för artens underafdelningar är icke tillåtet. (Man får således ej skrifva :
Herniaria hirsuta var. H. diandra).
Då hybrider utmärkas med artnamn, sättes ett
X framför släktnamnet, annars sättas föräldrarnes namn
i alfabetisk ordning och ett X dememellan. (Man kan
äfven få skrifva, t. ex. : Mentha longifolia >> X rotundifolia; Cirsiuni supercanum X rividare.)
Publiceringen af ett namn består i det offentliga
försäljandet eller utdelandet af tryckt skrift eller autografier i outplånliga tecken.
Från den 1 jan. 1908 anses namnet å en nyuppställd grupp först då vara giltigt, när det åtföljes af
en latinsk diagnos.
Ett namn på en art eller dess underafdelning är
icke giltigt utan att det åtföljes af en diagnos eller
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hänvisning till ett namn med diagnos.
Hvarken an¬
förande som synonym eller tillfälligt omnämnande af
ett namn gäller som lagligt publicerande, ej häller
omnämnande på en exsiccatetikett utan tryckt eller
autograferad diagnos. — Planscher, som åtföljas af
analyser, likställas med beskrifning, såvida de blifvit
publicerade före den 1 jan. 1908.
Samma bestämmelser gälla för ett släkte eller en
annan grupp of van arten. Ett nytt släkte'eller grupp
ofvan släktet är icke tillräckligt karakteriseradt genom
meddelandet att vissa arter, resp. släkten, höra dit;
en sådan publicering är icke giltig. Dock godkännes
Linnés släktnamn från 1753, fast de beskrifvas först
1754.
Förflyttas en underafdelning af ett släkte eller
en art till ett annat släkte, eller öfverföres en under¬
afdelning af en art med bibehållande af sin rang till
ett annat släkte, så bibehålies sektions-, arts- eller
formnamnet, såvida ej förut ett likadant namn finnes
på samma plats.
(Det kan då hända att en äldre
namnkombination får vika för en yngre.)
Upphöjes en tribus till familj, ett undersläkte
eller en sektion till släkte, en underafdelning af en
art till art eller äga förändringar i motsatt riktning
rum, eller med andra ord ändrar en grupp sin rangplats,^ så är det namn (eller den namnkombination)
giltigt, som gruppen först erhöll på sin nya plats, så¬
vida ej annat laga hinder förefinnes. (En kompromiss
föranledde denna och föregående bestämmelse.
Om
en art varit tidigare beskrifven som varietet skall
man således ej taga hänsyn till varietetsnamnet.)
Ett namn får icke förkastas därför att det finnes
ett äldre, allmänt som ogiltigt erkändt homonym därtill.
Förut bestämdes det att ett namn ej bör erkän¬
nas: ”3) om det uttrycker en karakter eller egenskap,
som alldeles icke tillkommer arten, slägtet o. s. v. i
sin helhet eller största delen deraf” och 4) ”om det
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är sammansatt af ord uf tvenne språk.” I st. insattes
som moment 3): ”om det är grundadt på en monstrositet;” och i st. f. 4): ”om den grupp, som det beteck¬
nar, omfattar element utan sammanhang (”incohérents^^),
eller om det ständigt ger anledning till förvirring och
misstag.”
Ett artnamn godkännes ej, då det repeterar släkt¬
namnet, t, ex. Linaria Linaria.
När skillnaden mellan två namn, specielt släkt¬
namn, ligger i ändeisen, böra de anses som olika,
äfven om skillnaden består i en enda bokstaf.
(T.
ex. Monochcete och MonochceUim. Men af sådana namn,
som kunna ge anledning till ständiga misstag, bör
endast det äldsta bibehållas.
T. ex. : Lleuripetalum
och Pleuropetalum i Orchidaceæ.)
Rekommendationerna afse till en stor del bild¬
ningen af namn.
Endast i latinet brukliga bokstäfver
(k och w inberäknade) få begagnas i namn, och inga
tecken på, öfver eller under dem.
Vid sammansatta namns bildning bör man i latinet
begagna bindevokalen
i grekiskan o, (dock undan¬
tagsvis caricceformis af Carica jämte cariciformis af
Carex).
Artnamn hafva stor begynnelsebokstaf endast^ när
de äro härledda från ett personnamn eller utgöras af
gamla släktnamn; däremot skola alla släktnamn ha
stor begynnelsebokstaf.
A separatafdrag bör alltid tidskriftens paginering
bibehållas, äfven om dessutom själfständig sådan till¬
sättes.

Ostenfeld,

O.

H. and O. Rosenberg, Experi¬

mental and Cytological Studies in the Hieracia. I.
Castration and Hybridisation Experiments with some
Species of Hieracia.
(Bot. Tidsskr. 27, 1906, s.
225—249 + t. 1).

Rosenberg,

O., lieber die

Embryobildung

in

255
der Gattung Hieracium.
(Ber. Deutsch. Bot. Ges.
1906, Bd. 24 s. 157—161 + t. 11).
R aunkiær och Ostenfeld visade att Hieracium
och Taraxacum kunde utbilda grobara frukter utan
befruktning.
Mur beck och Ju el bidrogo genom
sina undersökningar 1904 till förklaringen däröfver.
M. visade att parthenogenesis (apogami) ägde rum.
Ostenfeld har fortsatt sina undersökningar hos
Hieracium genom hybridförsök och fått fram flera
hybrider, t. ex. mellan H. aurantiacum och excellens^
af hvilken sistnämnda art han hade uteslutande hon¬
exemplar.
Subgenus Stenotha har arter med typisk be¬
fruktning ; Pilosella har dels arter, hos hvilka apo¬
gami icke förekommer, dels andra med både typisk
befruktning och apogami.
Hos subg. Archhieracium
visa många arter apogami, med undantag af umhel/a^wm-gruppen.
Förf. innefattar här i ”apogami” äfven
”apospori”.
D:r Rosenberg har hjälpt O. med cytologiska
undersökningar, som skola beskrifvas i Bot. Tidsskr.
Efter hans förberedande uppsats referera vi resultatet
af undersökningarne hos H. excellens.
I de flesta fröämnena försiggår tetraddelning
med reduktion af antalet kromosomer.
Några så ut¬
bildade embryosäcksanlag utväxa till embryosäckar,
som äro normalt -utbildade och kunna befruktas, så¬
som ju den med H. aurantiacum frambrakta hybriden
visar.
Sällan utvecklas
apogamiska embryosäckar
(liksom hos Taraxacum).
Men vanligen sker utveck¬
lingen på annat sätt.
En cell under fröämneskärnan
tilltager i storlek, förtränger embryosäckstetraderna
och
antager ett embryosäcksliknande utseende.
I
denna cell bildas 8 cellkärnor och slutligen ett em¬
bryo.
Då det här handlar om en cell utom sporangiet, hvilken utan förmedling af sporer utväxer
till en gamofyt (embryosäck), anser förf. att här före-
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ligger det först kända fallet af apospori hos fauerogamerna. Båda dessa sistnämnda former bilda ägg¬
celler ined icke reduceradt antal kromosomer, som
utan befruktning utväxa till embryoner, ss. kastreringsförsöken ådagalägga.
Två embryosäckar kunna
uppträda bredvid hvarandra i samma fröämne, den
ene normal, den andre aposporisk.
Apogami (men icke apospori) jämte befruktning
är förut iakttagen äfven hos Thalictrum purpurascens.
(I andra polymorfa släkten finnas kanske liknande
förhållanden; så t. ex. finnes det i Mitt. naturw.
Ver. Aschaffenburgs en liten notis med titel : ^’Fakul¬
tative parthenogenetische
Fortpflanzung bei Bosa
ruhiginosa?'').

Hos Frans Svan ström & C:o
Stockholm Myntgatan 1
kan erhållas:

Hvitt blompressningspapper format 360x445mm. Pris pr ris 10,—
Herbarieomslag
400x484 „
„ „ „ 4,—
Herbariepapper N:o 8, bvit färgton 240x400 „
,, ,, „ 4, so
„
„ 11, blå
,,
285x465 „
„ 7,75
„
„
„ 13, hvit
„
285x465 „
„ „ „ 9,—
Obs. De båda sistnämnda sorterna användas vid Riksmusei Botaniska
afdelning.

Annonspris: 5 öre pi'. tnillim. i liÖJd.

Innehåll.
Krok, Th., Om svenskar, efter hvilka Växtsläkten blifvit
uppkallade. S. 217.
K y lin, H., Nytt fynd af Polysiphonia fastigiata vid svenska
västkusten. S. 245.
Pleijel, C., Mutationsformer af Anemone Hepatica L. . S.
237.
Rudberg, A., Nyfunna växter i Västergötland. S.
Smärre notiser. S. 249.
Lund, Berlingska Boktryckeriet

1906.
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Norsk botanisk lit eratur 1901—1905.
Ved

Jens Holmboe.

Lige fra 1859 har der i ^’Botaniska Notiser” med
kortere eller længere mellemrum været publiceret en
sammenhængende række fortegnelser over norsk bota¬
nisk literatur, i de förste a ar udarbeidet af prof, Axel
Blytt og senere fortsat gjennem en lang aarrække
(1871—1900) af prof. dr. N. Wille.
Vistnok har i
vort land denne literaturgren aldrig været synderlig
omfangsrig, men netop derfor er der al grund til at
lette oversigten over, hvad der findes. Altfor ofte har
det hændt, at arbeider, der har været trykt i mindre
udbredte norske tidsskrifter, först flere aar senere er
bleven ^‘opdaget” af fremmede forskere, der har arbei¬
det med lignende emner.
I denne retning har literaturoversigterne i ”Botaniska Notiser” utvivlsomt gjort
god nytte, og da prof. Wille ikke længere önsker af
fortsætte dem (se herom indledningen til hans sidste
literatur fortegnelse, Bot. Not. 1902, pag, 49), har jeg
— forat dette efter min mening meget gavnlige foreta¬
gende ikke skulde falde bort — udarbeidet nedenstaaende liste for femaarsperioden 1901—1905.
Et
saadant registrerende arbeide er langt vanskeligere,
end den vil tro, som ikke har prövet det, og jeg maa
bede om undskyldning for de forskjellige mangler i
bibliografisk henseende, som jeg meget vel ved klæber
ved mit arbeide.
Arbeidet er i alt væsentligt udfört efter samme
plan som prof. Willens to sidste fortegnelser, og det
kan derfor paa dette sted være tilstrækkeligt at hen¬
vise til, hvad han i indledningerne til disse derom
anförer.
Ligesom prof. Wille har jeg medtaget for¬
holdsvis meget fra grænseomraadet mod den praktiske
literatur, særlig af saadanne skrifter, der handler om
norske forholde eller i Norge udförte forsög og underBot. Not.

mo.
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sögelser.
For fagbotanikernes vedkommende har jeg
ligeledes medtaget skrifter, der ikke strengt taget
omhandler botaniske emner; dels vil man nemlig i
disse ofte stode paa en eller anden bemærkning af
botanisk interesse, og dels kan det være nyttigt at
finde samlet paa ét sted en oversigt over de norske
botanikeres hele forfattervirksomhed.
Af artikler i
dagspressen har jeg kun anfört en enkelt, der tillige
er udkommen som særtryk.

1.

Arbeider udgivne af nordmænd.

Aaeng^ Rich., Höstfrost paa furuen (Forsti. Tidsskr. Bd. 3,
pag. 40—43.
Kristiania 1904).
Aancstad^ S., Skoggrænsens Synkning (Tidsskr. f. Skogbr.
Bd. 13, pag. 73-80, 102—110, 1G1-1G5.
Kristiania
1905).
Aars., Ph.^ Vore Bögeskoge. Med 2 billeder (Tidsskr. f.
Skogbr. Bd. 12, pag. 29—37, 50—GO. Kristiania 1904).
• Aas, Einar, se 0. A. Hoffsiad.
Anonym., Jordens störste Træ (Tidsskr. f. Skogbr. Bd. 11,
pag. 45.
Kristiania 1903).
—, Norske Kjæmpetrær (Tidsskr. f. Skogbr. Bd. 11, pag. 153.
Kristiania 1903).
—, Om honningtrær.
Med 1 fig. (Naturen, i)ag. 53—57.
Bergen 1903).
—, Kvælstofsamlere blandt Trærne (Tidsskr. f Skogbr. Bd.
12, pag. 117 —120.
Kristiania 1904).
—, Planterigets Kjæmper (Tidsskr. f. Skogbr. Bd. 12, pag.
214—215.
Kristiania 1904).
—, Afkræftelse og ^’alderdoinssvaghed” hos poteten (Naturen,
pag. 153—155.
Bergen 1905).
Barth, Agnar., Grantörken, dens Aarsager og Forebyggelse.
G8 sider. (Tillægshefte til Tidsskr. f. d. norske Landbr.
Christiania 1902).
—, Om granens foryngelse og hugstmaaden i de nordtrönderske skoge.
(Forsti. Tidsskr. Bd. 4, pag. IG —28.
Kri¬
stiania 1905).
Bernhart, P., Kamfer. (Farmaceut, 'fidende, Bd. 11, pag.
112—113.
Kristiania 1903).
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Bernharf, P., Forfalskning af vegetabilske pulvere.

Gentianarod. (Farmaceut. Tidende, T>d. 12, pag. 122 — 12B. Kristia¬
nia 1904).

Björlykl'e, K. 0., Norske planter.

En skoleflora med bille¬
der og med en kortfattet plantelære.
Tredje udgave
184 sider 8vo.
Kristiania 1904
Blyli, Axel, Norges planteliv. Med 6 planscber^ tegnede
for ^’Norge^’ og farvelagte af Gudrun Sorensen. (Norge
i det nittende aarli., I. pag. 71—76. Kristiania 1902).
—, Norges bymenorayeeter.
Efter forfatterens död gennemset og afsluttet af JÎ'. Bosirup.
(Vidensk. Selsk. Skr.
1904. I. No. G. 164 sider.
Christiania 1905).
—, Haandbog i Norges flora. Efter forfatterens död afsluttet
og udgivet ved Ore Dahl. 780 sider 8vo.
Med 661
illustrationer.
Kristiania [1902-J1906. •
Borrehcck, J. IL, Planteskitser, 121 sider 8vo. Kristiania
1903.
—, Tistel (Norsk HaA'etid. 1904, pag. 159 — 161. Kristiania
1904).
Brunchorst, J., Udvikling, Liv og Formering i Planteriget.
2den udgave. Med 114 figurer. 215 sider 8vo. Bergen
1901.
—, Om arternes oprindelse. En populær fremstilling. 159
sider 8vo.
Kristiania 1901.
Bryhn, N., Ad muscologiam Norvegiæ contributiones sparsæ.
(Nyt Mag. f. Naturv. Bd. 40, pag. 1—36. Kristiania 1902).
—, Ad cognitionem generis muscorum Amblystegii contribu¬
tiones I—II. (Nyt Mag. f. Naturv. Bd. 41, pag. 45—50.
Kristiania 1903).
—, Scapania Evansii n. sp. (Bryologist, Bd. 4, pag. 45—46.
1901).
—, Webera annotina, nomen novum. (Revue bryol. pag. 127
—128.
Caen 1902).
—, se N. Wille.
Duchholz, Y, se Sigmund Hais.
B[ugne\. 31., Mandeltræet. Med 3 figurer. (Naturen, pag.
298—303. Bergen 1904).
Bull, E., Guldregnforgiftning. Tidsskr. f. d, norske lægefor.
Bd. 21, pag. 534.
Kristiania 1901).
Cappelen, 1) , Skogens Indflydelse paa Vasdragsforholdene
(Tidsskr. f. Skogbr. Bd. 12, pag. 12—18. Kristiania 1904).
Dahl., Ore, Biskop Gunnerus’ virksomhed, fornemmelig som
botaniker, tilligemed en oversigt over botanikens tilstand
i Danmark og Norge indtil hans d(ul. III. Johan Ernst
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Gunnerus.
Tillæg IL Uddrag af Gunnerus’ brevveksling,
særlig til belysning af hans videnskabelige sysler. Hefte
6. (Kgl. Norske Vid. Selsk. Skr. 1900. No. 4. 9G sider.
Trondhjem 1901). — Hefte 7 (ibid. 1902, No. 4. 99
sider.
Trondhjem 1902).
—, se Axel Bl y tt.

BaJill, F. K. 6r., Grantörke (Tidsskr. f. Skogbr. I3d. 10, pag.
93—103.

Kristiania 1902).
J)[essen^^ Fr., Om presning af planter. (Farmaceut. Tidende
Bd. 10, pag. 274—275.
Kristiania 1902).
Engeïbrethsen, P., Havskjærenes flora. Med et kart. (Natu¬
ren, pag. 138—144.
Bergen 1905).
Farup, P., Undersögelse af norsk opium tilligemed bemærk¬
ninger om opiumsalkaloidernes bestemmelse. (Pharmacia
1905_, pag. 113—117 og 129—136. — Ogsaa trykt i
Farmaceut. Tidende, Bd. 13_, pag. 87—91 og 111—117.
Kristiania 1905).
Fonahn, Adolf, Historiske bemerkninger om bulmeurten.
(Pharmacia 1905, pag. 197—205, 213—217 og 224—227).
—, Orm og ormmidler i nordiske medicinske skrifter fra
middelalderen.
(Vidensk. Selsk. Skr. 1905. I. No. 6.
43 sider.
Christiania 1905).
Forfang, Einar.^ Poteternes kemiske Sammensætning. (Tidsskr.
f. d. norske Landbr. Bd. 10, pag. 151—163. Christiania
1903).
Foslie, M., Calcareous Algæ from Funafuti. (Kgl. Norsk.
Vid. Selsk. Skr. 1900. No. 1. 12 sider. Trondhjem 1901).
—, Five new calcareous Algæ (Kgl. Norsk. Vid. Selsk. Skr.
1900. No. 3. 6 sider.
Trondhjem 1901).
—, Revised systematical survey of the Melobesiæ. (ibid. 1900.
No. 5. 22 sider.
Trondhjem 1901).
—, New Melobesiæ. (ibid. 1900, No. 6. 24 sider. Trondhjem
1901) .
—, Three new Lithothamnia, (ibid. 1901. No. 1. 5 sider.
Trondhjem 1902).
—, Bieten die Heydrichschen Melobesien-Arbeiten eine sichere
Grundlage? (ibid. 1901. No. 2. 28 sider.
Trondhjem
1902) .^
—, New forms of Lithothamnia, (ibid, 1901. No. 3. 11 sider.
Trondhjem 1902).
—, New species or forms of Melobesiæ (ibid. 1902. No. 2.
11 sider.
Trondhjem 1903).
—, I'wo new Lithothamnia, (ihid. 1903. No. 2, 4 sider. Trond¬
hjem 1904).
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Foslic, 31., Algologiske notiser, (ibid. 1904. No. 2. 9 sider.
Trondhjera 1905).
—, The Lithothamnia of the Maldives and Laccadives. With
plates XXIV and XXV. (The Fauna and Geography of
the Maidive and Laccadive Archipelagoes. Vol. 1. Part
4, pag. 460—471.
Cambridge 1900).
—, Die Lithothamnien des Adriatischen Meeres und Marokkos
(Wissenschaft!. Meeresuntersuch. Neue Folge. Bd. 7. Heft
1, pag, 1—40. Mit 3 Tafeln.
Oldenburg i Gr. 1904).

Fridtø, R. E., Undersögelser over floraen paa kysten af Lister
og Mandais amt.
(Vidensk. Selsk. Skr. 1903. 1. No. 3.
219 sider.
Christiania 1903).
Gierisen., Borre B., Lidt om frö og planteskoler. (Forsti.
Tidsskr. Bd. 3. 12 sider.
Kristiania 1904).
—, Fra Hardangervidden. (ibid. Bd. 4, pag. 58—63. Med 4
billeder.
Kristiania 1905).
Glöersen, Bard, Lidt om polarskogen. (Forsti. Tidsskr. Bd.
2, pag. 143—149.
Med 3 billeder.
Kristiania 1903),
Buskfuruen (Pinus montana^ Mill.). (Tidsskr. f. Skogbr.
Bd. 12. pag. 21—27 og 45—50.
Kristiania 1904).
Gram, Joh. F., Træforkulling, specielt af træaffald. (Phar¬
macia 1905; pag. 145—153).
Gran, H. H., Studien über Meeresbakterien. 1. Reduktion
von Nitraten und Nitriten.
(Bergens Mus. Aarb. 1901;
No. 10, 23 sider, Bergen 1902). — II. lieber die Hydro¬
lyse des Agar-Agars durch ein neues EnzyiU; die Gelase
(ibid. 1902. Np. 2, 16 sider.
Bergen 1902).
—; Das Plankton des norwegischen Nordmeeres von biologi¬
schen und hydrographischen Gesichtspunkten behandelt.
(Report on Norwegian fishery- and marine investigations.
Vol. II. No. 5. 272 Seiten.
Mit einer Tafel.
Bergen
1902).
—, Havets bakterier og deres stofskifte. (Naturen, pag. 33—
40 og 72—84.
Bei’gen 1903).
Die Diatomeen der arktischen Meere. 1. Die Diatomeen
des Planktons.
(F. Römer und B\ ScJtaudinn, Fauna
arctica. Bd. 3, pag. 511—554. Mit einer Tafel.
Jena
1904) .
—; Tabellen zur Bestimmung der Nordischen Planktondiato¬
meen. Als Manuskript gedruckt. 29 sider. Bergen 1904.
—, Diatomeen. (K. Brandt, Nordisches Plankton. Heft. XIX.
Pag. 1—146. Mit 178 Abbildungen. Kiel und Leipzig
1905) .
-, Nordhavets fritsvævende plante- og dyreliv (plankton).
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(Norges Fiskerier, I.
Ed. 1. pag. 21—53,

Norsk Havfiske af Johan Hjort.
med 21 billeder. Bergen 1905).

Gran^ II. H. og Einar Iloffner.^ Norges Varkstliv^ dets Planter
og Skove.
1901).

Den norske Stat.

Kristiania og Kjöbenhavn,

Hajf ner, Einar, se H. H. Gran.
Hagemann, Axel, Skog og Skogplantning i Tromsö Stift med
særligt Hensyn til Kysten.
(Tidsskr. f. Skogbr. Ed. 10,
pag. 61 — 78.
Kristiania 1902).
—, ^‘Schütte’" og iiaar paa furuskogen inden Tromsö stift.
(Forsti. Tidsskr. Ed 3, pag. 5—15.
Kristiania 1904).
- , Finmarksfuruen.
(Forsti. Tidskr.
Ed. 4, pag. 7—16.
Kristiania 1905).
—, Isbrand som Fölge af Skogôdelæggelsen.
(Tidsskr. f.
Skogbr. Ed. 13, pag. 173 — 175. Kristiania 1905).
Hagen,
Musci Norvegiæ borealis.
Bericht über die im
nördlichen Norwegen hauptsächlich von den Herren Arnell, Fridtz, Kaalaas, Kaurin, Ryan und dem Herausgeber
in den Jahren 1886 — 1897 gesammelten Laubmoose. Mit
2 Tafeln.
(Tromsö Museums Aarshefter, Ed. 21—22.
XXIV og 382 sider. Tromsö 1899—1904).
—, Sur la position systématique du Dicranum molle. (Revue
bryol. pag. 28—29. Caen 1904).
—, A propos de l’inflorescence du Bryum pallescens, (ibid,
pag. 30.
Caen 1904).
—, Ein Beitrag zur Kenntniss der Brya Deutschlands. (Kgl.
Norske Vid. Selsk. Skr, 1904, No 1. 17 sider. Trondhjem 1905).
Hagen, I. et M. Porsilcl, Descriptions de quelques espèces
nouvelles de Bryacées récoltées sur Pile de Disko. (Medd.
om Grönland Bd. 26, pag. 435—465, avec. Pl. X—XV.
Copenhague 1904).
Hals, Sigmund, Höstningstidens Indflydelse paa Höets Mæng¬
de og Sammensætning.
(Tidsskr. f. d. norske Landbr.
Ed. 12, pag 77—83.
Kristiania 1905),
Hals, Sigmund og Y. Buchholø, Nogle Analyser af norske
Poteter fra 1903. (ibid. Ed. 12, pag. 210—213.
Kri¬
stiania 1905).
Hals, Sigmund . og Arne Kavli, Nogle Analyser af norske
Poteter fra 1902. (ibid. Ed. 10, pag. 535—541.
Kri¬
stiania 1903),
Hansen, Andr. Al., Hvorledes Norge har faaet sit plante¬
dække.
Med 1 planche.
(Naturen, pag. 143—156 og
168 — 17.9.
Bergen 1904).
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Hansen^ Andr. AI., Landnåm i Norge. En utsigt over bosæt¬
ningens historie.
stiania 1904.

Hansteen,

Med 7 plancher. 365 sider 8vo.

B., Om grenenes væxtretniug hos trær.

Kri¬

(Forsti.
Tidsskr. Bd. 2, pag. 116—122^ Bd. 3, pag. 26—35,
Med 9 billeder.
Kristiania 1903—1904).
Havaas, Johan, Om vegetationen paa Hardangervidden (Berg,
mus. Aarb. 1902. No. 5, 19 sider.
Bergen 1902).
Hoel, Carl^ Fusicladium og dens Bekjæmpning. (Norsk Have¬
tidende 1901, pag. 83 — 85).
—, Brombær (ibid. 1902. pag. 23 — 25).
Hoffstad, 0. A, og Einar Aas, Lærebog'i naturvidenskab
for byfolkeskolen. I. Planterigets og dyrerigets naturhi¬
storie samt menneskelegemets bygning og sundhedslære.
176 sider 8vo.
Med mange tekstillustrationer (Kristia¬
nia 1901).
Holmhoe, Jens, Granens Indvandring i Norge. (Tidsskr. f.
Skogbr. Bd. 9^ pag. 31 —48, med 4 billeder. Kristiania
1901).
—Süsswasserdiatoméen von den Azorischen Inseln.
(Nyt
Mag. f. Naturv. Bd. 39, pag. 265—286. Kristiania 1901).
—, Undersögelser over norske ferskvandsdiatoméer. IL Diato¬
méer fra ferskvand i Jarlsberg og Laurviks amt. (Archiv
f. Math, og Naturv. Bd. 23. No. 2. 41 sider, 2 billeder.
Kristiania 1901).
—, Om en postglacial sænkning af Norges sydvestlige kyst.
(Nyt Mag. f. Naturv. Bd. 39, pag. 337—341.
Kristia¬
nia 1901).
—, Firklover.
(Naturen, pag. 317—319.
Bergen 1901).
—, Nogle Oplysninger om Brændtorvdrift i Norge og paa
Island i Middelalderen.
(Tidsskr. f. d. norske Landbr.
Bd. 9, pag. 467—471.
Kristiania 1902).
—, Planterester i norske torvmyrei'. Et bidrag til den nor¬
ske vegetations historie efter den sidste istid.
Med 5
tavler og 29 tekstillustrationer.
(Vidensk. Selsk. Skr.
1903. I. No. 2. 227 sider.
Kristiania 1903).
—, Veiviser i den botaniske haves drivhuse. Med en planche.
75 sider 8vo.
Kristiania 1903.
—, Om faunaen i nogle skjælbanker og lerlag ved Norges
nordlige kyst.
Med 4 tekstillustrationer og 1 planche.
(Norg. geol. Unders. Aarbog 1904. No. 1. 65 sider,
Kristiania 1903).
—. Capsella Heegeri Solms, en nydannet planteart.
(Natu¬
ren, pag. 17—19, med 3 billeder.
Bergen 1904).
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Holmhoe^ Jens^ Vegetationen paa Hamar
—,

—^
—,

—,
—,
—,

—,

—,

doinkirkes miner,
(Nyt Mag. f. Naturv. Bd. 42, pag. 49—53. Kristiania 1904).
Studien über norwegische Torfmoore.
Mit 16 Figuren
im Text. (Engler’s Jahrbücher f. Pflanzensyst. u. Pflanzengeogr. Bd. 34, pag. 204—24G.
Leipzig 1904).
Höiere epifytisk planteliv i Norge. 1 tekstfig. (Chria. Vid,
Selsk. Forh. 1904. No. 6. 39 sider. Christiania 1904).
Kornforædling för og nu.
Kort Fremstilling af nogle
ledende Principer.
(Tidsskr. f. d. norske Landbr. Bd.
11. pag. 287—311_, med 4 tekstfigurer. Kristiania 1904).
Træk af en norsk lægeplantes historie. (Pharmacia 1904,
pag. 273—278).
En plante inde i et haglkorn. (Naturen^ pag. 318—319.
Bergen 1904).
Studier over norske planters historie. I. Gentiana pur¬
purea. II. Nogle ord om bögeskogens alder ved Larvik.
Med 1 planche. (Nyt Mag. f. Naturv. Bd. 43, pag. 33
—60.
Kristiania 1905).
Über einen mutmasslichen Pfropfbastard zwischen Birne
und Weissdorn.
(Gartenflora, Berlin 1905, 8 sider, 4
tekstfigurer).
Træk af vore Torvmyrers Geologi, (Tidsskr. f. d. norske
Landbr, Bd, 12, pag. 10—25,
Med 6 tekstfig. Kristia¬
nia 1905).

—, se N.

Wille.
lloltsmark, G., Har Skogen Indflydelse paa Klimatet? (Tids¬

skr. f. Skogbr. Bd. 13. pag. 197—205^ 211—221, Kri¬
stiania 1905).
—^ Til Belysning af Nedbörens og Varmens Indflydelse paa
Höavlingernes Störreise paa Norges Landbrugshöiskoles
Gaard. (Norges Landbr.-höiskoles Skrifter No. 7. 16
sider. — Beretn. om Norg. Landbrugshöiskoles Virk¬
somhed 1. April 1904—31. Marts 1905, Kristiania 1905 ».
Hönningstad, Amund, Om Planteforædling m. v. (Beretn.
om Norg. Landbrugshöiskoles Virksomhed 1 April 1902
— 31.
Marts 1903.
Kristiania 1903).
Höge, Kr., [l.J Undersögelser over klipfiskesoppen. Med 5
plancher.
(Berg. Mus. Aarb. 1901. No, 7. 38 sider).
—_, (2.1 Undersögelser over klipfiskesoppen. Med 10 tekstfigurer
og 1 planche. (Berg. Mus. Aarb. 1904. No. 9. 106 sider).
Jelstrup, H., Höstfrost paa furuen. (Forsti. Tidsskr. Bd. 2,
pag. 113—115.
Kristiania 1903).
Jofian-Olsen, Olav.! Om opbevaring af levnetsmidler. 3die
oplag. -123 sider 8vo.
Kristiania 1904.

Ü

Johan-Olsen^ Olav^ Mykologiens betydning i industrien og
det praktiske liv. (Pharmacia, pag. 309—315 og 317—
323. Kristiania 1904).
—, Undersögelser over ost og ostegjæring. I. Indledning.
Suripelksostene. Udgivet med statsbidrag. Med 6 plan¬
cher. 134 sider 8vo. Kristiania 1905.
Jörgensen, E., Lidt om udbredelsen af nogle af vore sjeld¬
neste vestlandske levermoser. (Berg. Mus. Aarb. 1901.
No. 9. 15 sider).
—, Ueber das Periantliium der Jungermannia orcadensis Hook.
Mit einer Tafel. (Berg. Mus. Aarb. 1901. No. 4. 5 sider),
—, Drei für die skandinavische Halbinsel neue Lebermoose.
Mit 2 Tafeln. (Berg. Mus. Aarb. 1901. No. 11. 8 sider).
—, se 0. Nordgaard.
Kaalaas,
Zur Bryologie Norwegens. I. (Nyt Mag. f.
Naturv. Bd. 40. Pag. 243—265. Kristiania 1902).
—, Cephaloziae species duae novae. Revue bryol., pag. 8—
10. Caen 1902.)
JCaxirin^ Chr., Paa Kongsvold. (Norsk Turistforen. aarb.
1904^ pag. 70—77, med 1 fig. Kristiania 1904).
Kavli, A.rne, se Sigmund Hals.
Kiœr, Thv.^ Ædelgranen som skogtræ. (Forsti. Tidsskr. Bd.
2, pag. 139—142. Kristiania 1903).
—, Snebrud paa skogen. (Forsti. Tidsskr. Bd. 3, pag. 61.
Kristiania 1904).
—, Naturskog. (Forsti. Tidsskr. Bd. 4, pag. 63—68. Kri¬
stiania 1905).
Klaveness, «7, und Ä. Tscliircli, Ueber die Natalaloë. (Ar¬
chiv der Pharmacie. Pag. 231 üg. 1901).
—, Ueber die Ugandaaloë. (ibid. Pag. 244 flg. 1901).
Klouman^ O., Sequoia (Wellingtonia) gigantea. (Tidsskr. f.
Skogbr. Bd. 10, pag. 6—8. Kristiania 1902).
Kobro, H., En ny Fiende paa Bringebærbusken? (Norsk
Havetidende 1903. pag. 165).
Korsmo, Emil, Hvad bör gjöres ad offentlig Vei til Bekjæmpelse af Ugræs og andre Skadeplanter i vort Land?
(Tidsskr. f. d. norske Landbr. Bd. 8, pag. 571—604.
Kristiania 1901).
—^ Ugræssagen_, Iagttagelser og Forsög. (Tidsskr. f. d. nor¬
ske Landbr. Bd. 10, pag. 247—280 og 295—330. Kri¬
stiania 1903).
Krefting, Axel, Om sötang som raastof for nye industrigrene.
(Tekn. Ugeblad. Bd. 21, pag. 500—503. Kristiania 1903).
Kvenild, Aage, Plantefarvestoffene contra de kunstige orga-
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.

niske farvestofte, deres ægthedsegenskaber og praktiske
anvendelse.
(Pharmacia, pag. 261 — 264, 278—281 og
289—291.
Kristiania 1904).

Landmarl',

A.,

Nyt norsk voxested for Stellaria longipes,
Goldie.
(Botan, notiser, pag. 141—143.
Lund 1902).
I.arscn^ Amund B.^ Nogle Experimenter med Bergefruen
(Saxifraga Cotydedon). (Norsk Havetidende, pag. 150 —
153.
Kristiania 1904).
l.arsen^ Bastian^ Plantekultur og Gjödslingsforsög i Tromsö
Stift.
(Tidsskr. f. d. norske Landbr. Bd. 12, pag. 389
—398.
Kristiania 1905).
—, Aarsberetning om Norges Landbrugshöiskoles Akervækstforsög i 1902 og 1903. 104 sider 8vo. Kristiania 1905.
JÅc-Vetiersen., 0. J., Nogle alpine blomsterplanter i lavlan¬
det.
(Naturen, pag. 93—95, Bergen 1902).
—, Har vore höifjeldsblomster sterkere farver end lavlandets?
(Naturen, pag. 251—253, Bergen 1902).
—, Varmt hö.
(Naturen, pag. 350, Bergen 1902).
—, ^^Sommerfiigleblomster.” (Naturen, pag. 382—383. Bergen
1902).
—, Mundspytbakterier.
(Naturen, pag. 350. Bergen 1903).
—, Fortegnelse over i skjærgaarden ved Feiefjorden af for¬
fatteren noterede karplanter. (Berg. mus. aarbog. 1904.
No. 11, pag. 22—25).
Lysbakken, S., Planteforædling. (Norsk Havetidende, pag.
210—212.
Kristiania 1903).
Michelet, C., Et tilfælde af guldregnforgiftniug. (Tidsskr. f.
d. norske lægefor. Bd. 21, pag. 467—468.
Kristiania
1901).
Mj Öen, J. Alfred, Über die chemische Zusammensetzung des
norwegischen Holzteers.
(Vidensk. Selsk. Skr. 1901. I.
No. 3. 44 sider.
Christiania 1901).
Destillation af jDlantestoffe.
(Pharmacia, pag. 245 — 251.
Kristiania 1904).
J/—n, Hj., Nogle ord om mentol.
(Farmaceut. Tidende.
Bd. 13, pag. 72—75.
Kristiania 1905).
jSilssen, L. P., Lidt om Planternes Vegetationstid m. m.
En sammenlignende Fremstilling mellem Forholdet Nord
og Syd.
(Tidsskr. f. d. norske Landbr. Bd. 11. pag.
235—272.
Kristiania 1904).
—, Om Udviklingen af Nordlands Jordbrug. (ibid.Bd. 12, pag.
304—316, Kristiania 1905).
Nordgaard, 0., Hydrographical and biological investigations
in norwegian fiords. — The protist plankton and the
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diatoms in bottomsamples by E. Jorgensen. With 21
plates and 10 figures in the text. 254 sider 4to. Bergen
1905.
“
. ■

Norman, J. M., Sediim oppositifolium^ J. Sims.

(Bot. notiser,

pag. 288.
luind 1901),
—, Norges arktiske flora. I. Speciel plantetopografi. 2den
del. Pag. 761—1487 8vo. Kristiania 1901. —II. Over¬
sigtlig fremstilling af karplanternes udbredning^ forhold
til omgivelserne, m. m. 2den halvdel.
Side 441 — 623.
8vo.
Kristiania 1901.
—, Tholurna dissimilis og Nephroma aretieum. (Bot. notiser,
pag. 214.
Lund 1902).
Notö, Andr., Florula Tromsöensis. Editio nova. (Tromsö
Mus. Aarshefter, Bd. 23^ pag. 113—180. Tromsö 1901).
—, Indre- og Mellem-Kvænangens karplanter.
Med kart.
(Nyt Mag. f. Naturv. Bd. 40, pag. 293—362.
Kristia¬
nia 1902).
Nylænd, Johanne.^ Norske plantefarger. Utgjevne med fyriord av Richard Berge. 32 sider 8vo. Kristiania 1905.
Növik, Peter, Samlinger til Havebrugets Historie i Norge.
I. Med 17 plancher. 298 sider 8vo.
Kristiania 1901.
Növik, Peter Æf., Rævebjelde. Digitalis purpurea. (Norsk
Havetidende pag. 197 -198.
Kristiania 1904).
Olaf sen, 0., Bidrag til Havebrugets Historie i Sogn i ældre
og nyere Tid. (Tidsskr. f. d. norske Landbr. Bd. 8, pag.
113—130 og 189—201.
Kristiania 1901).
—, Havebrugtes Opkomst i Norge 'i Slutningen af det 18de
Aarhundrede, (ibid. Bd. 8, pag. 640 - 658.
Kristiania
1901).
—, Baldvinæblet i Hardanger.
(Norsk Havetidende, pag.
72—74.
Kristiania 1901).
—Kristoffer Sjursen Hjeltnes (1730—1804).
(Tidsskr. f. d.
norske Landbr. Bd. 11, pag. 407—416, Kristiania 1904).
—, Poteternes förste Optræden og Udbredelse i vort Land.
(ibid. Bd. 12, pag. 497—511, Kristiania 1905).
Fort¬
sættes.
Oniang, S. 0. F., Hieraciologiske undersögelser i Norge.
1. (Nyt Mag. f. Naturv. Bd. 39, pag. 189—254.
Kri¬
stiania 1901). — IL (ibid. Bd. 41, pag. 259—368, Kri¬
stiania 1903). — III. (ibid. Bd. 43, pag. 177—313.
Kristiania 1905).
Pedersen, [ßullow, De nyere undersögelser af emodinholdige
droger (Farmaceut. Tidende, Bd. 9^ pag. 97—102. Kri¬
stiania 1901).
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Pedersen, (xullow, Lignum Qvassiae.

En bemerkning til farmakopöen. (ibid. Bd. 10 pag. 113 —115. Kristiania 1902).
—se A. Pietet.

Quiffstad,

J., Lappiske Plantenavne.
(Nyt Mag. f. Naturv.
Bd. 39_, pag. 303 -326.
Kristiania 1901).
Uehsiad, J., Skoggrænsens og sneliniens större höide tidligere
i det sydlige Norge. (Norg. geol. Unders. Aarbog. 1903.
No. 5. 18 sider.
Kristiania 1903). — Ogsaa forkortet
med samme titel i Naturen 1903, pag. 65—72 samt i
Tidsskr. f. Skogbr. Bd. 11, pag. 174—182, Kristiania
1903.
—, Iagttagelser fra terasser og strandlinjer i det vestlige
Norge under en reise sommeren 1904, foretaget med
stipendium fra Bergens museum.
(Berg. Mus. Aarb.
1905. No. 2. 46 sider.
Med 12 tekstfigurer og 1 kart).
licsvoll, Tlielda B., Biologi for gymnasiet. I. Botanik. 97
sider 8vo, med mange tekstbilleder.
Kristiania 1902.
—, [Samme bog].
Anden udgave. 99 sider 8vo.
Kristiania
1904.
—, Den nye vegetation paa lerfaldet i Værdalen.
Med 1
kart. (Nyt Mag. f. Naturv. Bd. 41, pag. 369—396,
mit Taf. V— IX.
Kristiania 1903).
—, Vækstlivet.
[Amund Heiland, Topografisk statistisk be¬
skrivelse over Nordre Bergenhus amt, I. pag. 450—461.
Kristiania 1901 ).
—, Vækstlivet. (Helland, Beskr. over Hedemarkens amt, I.
pag. 327—340.
Kristiania 1902).
—, Vækstlivet.
[Helland, Beskr. over Lister og Mandals
amt, I. pag. 225—241.
Kristiania 1903).
—, Vækstlivet.
[Helland, Beskr. over Nedenes amt. I. pag,
219—239.
Kristiania 1904).
—, Vækstlivet.
[Helland, Beskr. over Finmarkens amt. I.
pag. 426—448.
Kristiania 1905).
—, Vegetationen i Scliweizeralperne.
Naturen, pag. 97—108,
Bergen 1904).
Beusch^ Hans, Lidt af vilde Skogen ved Kristiania. (Tidsskr.
f. Skogbr. Bd. 10, pag. 37 — 39.
Kristiania 1902).
—, Bevarelse af dansk Hede og tysk Urskog. (ibid. Bd. 10,
pag. 335—336.
Kristiania 1902).
—, Ödelagt Birkeskog (ibid. Bd. 11, pag. 26, med 1 fig.
Kristiania 1903).
—, Granens Indvandring til Fæmundtrakten. (ibid. Bd. 11,
pag. 28—29.
Kristiania 1903).
Budolf, A., Vore spiselige og giftige Soparter. En Veiled-
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ning ved Indsamling, Opbevaring og Tilberedning af
spiselig Sop.
Med 12 tekstfigurer, 70 sider 8vo.
Kri¬
stiania 1905.

Bf/an^ E.^ Didymodon glaucus n. sp. (Revue bryol. pag. 39
—40.

Caen 1901).
Rosheland, Askell^ ündersögelser over karplanternes udbre¬
delse i Stavanger amt.
(Stavang, mus. aarsbefte for
1902, pag. 31 — 42.
Stavanger 1903).
—, Plantenavne fra Setesdalen.
(Helland, Topograf, statist,
beskr. over Nedenes amt. I. pag. 237—239.
Kristiania
1904).
Scharffenherg, Johan, Bidrag til botanikens historie i Norge
i det 17de aarhundrede.
(Nyt Mag. f. Naturv. Bd. 40,
pag. 193 — 202.
Kristiania 1902).
Schneider, J. Sparre, Om udsigterne for skogéns gjenreisning
paa kysterne af Tromsö stift.
(Naturen, pag. 53—61.
Bergen 1902).
Schapen, W. M., Beretning [om Plantesygdomme og Skade¬
insekter i Norge 1900]. (Aarsberetn. ang. offentl. Foran¬
staltn. til Landbr.
Fremme 1900, udg. af Landbrugsdirektören, pag. 99—130, med 22 billeder.
Kristiania
1901).
—, Samme for 1901.
(Aarsberetn. etc. 1901. pag. 90—129,
med 22 billeder, Kristiania 1902).
—, Samme for 1902.
(Aarsberetn. etc. 1902, pag. 110—153,
med 21 billeder, Kristiania 1903).
—, Samme for 1903,
(Aarsberetn. etc. 1903, pag. 107—140,
med 26 billeder, Kristiania 1904).
—, Samme for 1904.
(Aarsberetn. etc. 1904, pag. 121—144,
med 17 billeder, Kristiania 1905).
SeheJien, J., Det agrikulture kvælstof. (Tekn. Ugeblad, Bd.
19, pag. 84—89.
Kristiania 1901).
Seiland, S. K., Om vegetationen i Granvin. (Nyt Mag. f.
Naturv. Bd. 42, pag. 183—215.
Kristiania 1904).
Skappel, Simen, Lidt om Havebruget i Norge i Tidsrummet
1660—1814.
(Tidsskr. f. d. norske Landbr. Bd. 9, pag.
321—330.
Kristiania 1902).
—, Kngdyrkning i Norge i Tidsrummet 1660—1814. (ibid.
Bd. 9, pag. 373—384.
Kristiania 1902).
—, Træk af det norske Agerbrugs Historie i Tidsrummet
1660—1814. Med 33 billeder. 109 sider 8vo. (Tillægshefte til Tidsskr. f. d. norske Landbr. Bd. 9.
Kristia¬
nia 1904).
Smilt, J., Norges Landbrug i det 19de AaVhundrede. (Tidsskr.
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d. norske Landbr. Bd. 8, pag. 257—295, 305--341.
377-402 og 449-475. Kristiania 1901).
SoUiecl^ P. Ravn, Om Tang og Tare som Foder. (ibid. Bd.
8, pag. 13—30.
Kristiania 1901).
—, Bidrag til Tangaskebrændingens Historie. (Norsk Fiskeri¬
tidende Bd. 20. pag. 181 - 196, 247-260, 459-469 og
557—569.
Bergen 1901). Fortsat fra Bd. 19.
Sfangdand^ G. E., Undersögelse af Myrpröver. Tidsskr. f.
d. nor.ske Landbr. Bd. 8. pag. 238—242.
Kristiania
1901).
—, Nogle Bemærkninger i anledning af Hr. Amanuensis Jens
Holmboe^s ^^Nogle Oplysninger om Brændtorvdrift i Norge
og paa Island i Middelalderen.”
(Tidsskr. f. d. norske
laindbr. Bd. 9, pag. 502—507, Kristiania 1902).
S/rÖin, Knut T, Undersøgelser over norsk Naaletrætjære.
(Apothek. Foren. Tidsskr Bd. 9, pag. 6—11, 53—56
og 163—168, Kristiania 1901 og Bd. 10, pag. 142—
146, Kristiania 1902).
Ogsaa trykt i Archiv der Phar¬
macie, Berlin.
Svendsen, Carl Johan, En ny Taphrina paa Betula alpestris.
Med 1 tekstfigur.
(Nyt Mag. f. Naturv. Bd. 40. pag.
363—368.
Kristiania 1902).
—. Nyere undersögelser over harpiksdannelse.
(Farmaceut.
Tidende Bd. 12, pag. 113-119.
Kristiania 1904).
—, Gehaltsbestemmelse af aflPörende droger, (ibid. Bd. 12,
pag. 135 — 140.
Kristiania 1904).
—, lieber den Harzfluss bei den Dicotylen speziell bei Styrax,
Canarium, Shorrea, Toluifera und Liquidambar. (Archiv
f. Mathem. og Naturv. Bd. 26, No. 13. 84 sider, med
32 billeder i teksten.
Kristiania 1905).
S\rerdriip\ H. TJ., Forsög med fremmede Træsorter. (Tidsskr.
f. Skogbr. Bd. 10. pag. 90—91.
Kristiania 1902).
Sorensen, H, X., Lærebog i botanik for middelskolen. Med
16 farvelagte plancher og talrige billeder i teksten.
2det uforandrede oplag. 92 sider 8vo. Kristiania 1902.
—, Norsk flora til brug ved skoler og botaniske udflugter.
Fjerde uforandrede oplag. 167 sider 8vo. Kristiania 1902.
77/or, Sig, Middelskolens botanik i billeder og tekst. 2det
forbedrede oplag.
Med farvetrykte plancher. 96 .sider
8vo. Kristiania 1901.
Tliorsen, J. G., Ekeskogen. (Tidsskr. f. Skogbr. Bd. 13,
pag. 59—67.
Kristiania 1905).
Vnnrerf, Tj. il/.. Indledende Bemærkninger til Diskussion om
Indsamling af hos os vildtvoksende, medicinske Planter.
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(Apoth. Foren. Ticlsskr. Bd. 10, pa^. 122—12G.
Kri¬
stiania 1902).
Wille, N., Studien über Chlorophycéen. I—VI. Mit vier
Tafeln.
(Vidensk. Selsk. Skr. 1900. I. No. 6. 44 sider.
Christiania 1901).
—, Fredrik Helen Werenskiold. (Tidsskr. f d. norske Landbr.
Bd. 8, pag. 1—12.
Med portræt.
Kristiania 1901).
—. Tale ved Afslöringen af Professor Dr. Scbübeler^s Mindes¬
mærke.
(Norsk Havetidende, 1901, pag. 149—152).
—, Algologische Notizen. VII—VIII.
(Nyt Mag. f. Naturv.
Bd. 39, pag. 1—24.
Kristiania 1901).
—, Ueber Gasvakuolen bei einer Bakterie. (Biolog. Centralbl
Bd. 22, pag. 257—262.
Erlangen 1902).
—, Ora havets vegetation ved Norges kyst.
Med en tegning
og en planche, tegnet for ”Norge” og farvelagt af Sig¬
frid Bergh.
(Norge i det nittende aarh. I, pag. 77 — 82.
Kristiania 1902).
—, Botanikens Historie.
Med Portæter efter Malerier og
Fotografier, (ibid. I, pag. 260—264.
Kristiania 1902).
—, Norsk botanisk Litteratur 1891—1900.
(Botan, notiser,
pag. 49 — 74, Lund 1902).
—, Vegetationen i Seljord i Telemarken efter 100 Aars For¬
lob.
(Kyt Mag. f. Natiirv. Bd. 40, pag. 65—98.
Kri¬
stiania 1902).
—, Mittheilungen über einige von C E. Borchgrevink auf
dem antarctischen Festlande gesammelte Pflanzen. (Nyt
Mag. f. Naturv. Bd. 40, pag. 203 — 222. Kristiania 1902).
Indeholder: I. N. Bryhn, Sarconeurum, genus musco¬
rum novum.
Sarconeurum antarcticum.
(Pag.
204—208, cum tab. I—II). — II. Tli. M. Fries,
Lichenes antarctici. (Pag 208—209). — III. K.
Wille, Antarktische Algen. (Pag. 209—221, mit
Tafel III—IV.). — IV. Jens Ilolmhoe, Navicula mu¬
tica Kütz. aus dem antarktischen Festlande. (Pag.
221—222).
—, Göthe eller Linné.
Et Svar til ”Vossische Zeitung” i
Berlin.
(Særtryk af ”Aftenposten^’ Nr. 644 og 645. 8
sider 8vo.
Kristiania 1903.
—, Landbrugsdirektcir J. Smitt. Med Portræt. (Norsk Have¬
tidende 1903, pag. 203—209).
-, Algologische Notizen. IX-XIV. Mit Taf. III-IV. (Nyt
Mag. f. Naturv. Bd. 41, pag. 89—185. Kristiania 1903).
—, Ueber einige von J. Menyhardt in Südafrika gesammelte
Süsswaseralgen.
(Oesterr. bot. Zeitschr. Separatabdruck.
Pag. 1 —7.
Mit 5 Abbildungen.
Wien 1903).
Heri: Jens Ilolmhoe, Bacillariales (Pag. 5—7,1 Figur).
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Willc^ N., Johannes Musæus Norraan. (Nordisk Tidskr., pag.
282—290.
Stockholm 1903).
—, Ueber die Gattung Gloionema Ag.
Eine Nomenklatur¬
studie.
(Festschrift zu P. Ascherson’s siebzigstem Ge¬
burtstage, pag. 439—450.
Berlin 1904).
—, Schizophyceen.
(iC. Brandt^ Nordisches Plankton.
Heft
XXI.
Mit 25 Abbildungen. 29 sider. Kiel und Leipzig
1903).
—j Die Schizophyceen der Plankton-Expedition. Mit 3 Tafeln.
(Ergebnisse d. Plankton-Expedit, d. Humboldt-Stiftung.
Bd. IV. M f. 88 sider 4to.
Kiel u. Leipzig 1904).
—, Om Indvandringen af det arktiske Floraelement til Norge.
(Nyt Mag. f. Naturv. Bd. 43^ pag. 315—338.
Kristia¬
nia 1905).
—j Über die Einwanderung des arktischen Florenelementes
nach Norwegen. {Engler'^s Jahrbüch. f. Pflanzensyst. u.
Pflanzengeogr. Bd. 36. Beibl. No. 8Ü pag. 44—61.
Leipzig 1905).
—, Om de Schübeler’ske Anskuelser angaaende planternes
forandringer under nordlig breddegrad.
(Norsk Landmandsblad^ Bd. 24_, pag. 343—349. Kristiania, 1905).
—^ Über die Schübeler’schen Anschauungen in betreff der
Veränderungen der Pflanzen in nördlichen Breiten (Bio¬
log. Centralbl. Bd. 25^ pag. 561-574. Erlangen 1905).
—^ Carl Theodor Schulz.
Med Portræt.
(Norsk Havetidende^ pag. 209—212,
Kristiania 1905).
—^ Talrige artikler [bl. a. en udforlig om Norges plantever¬
den] i Salmonsen’s konversationsleksikon.
—, se A. Henckel.
Wille, N. und Jens Holmhoe, Dryas octopetala bei Lange¬
sund.
Eine glaciale Pseudorelikte. (Nyt Mag. f. Naturv.
Bd. 41, pag. 27—43.
Kristiania 1903).
Wille, N. et V. Wiltrock. Motion au Congrès international
de Botanique.
Deuxième Session, Vienne 1905.
(Nyt
Mag. f. Naturv. Bd. 42, pag. 217—220. Kristiania 1904).
Ystgaard, A., Bidrag til Kjendskabet om vore Bærsorters
Sammensætning.
(Tidsskr. f. d. norske I^andbr.j Bd. 9,
pag. 125—145.
Kristiania 1902).
Øgen^ P. A . Dryas octopetala L. og Salix reliculata L. i
vort Land för Indsjöperioden.
(Vidensk. Selsk. Forh.
1904. No. 1, 6 sider.
Christiania 1904).

273

2.

I Norge trykte arbeider af fremmede
forfattere.
*

Dixon,

H. N-j and

W. E. Nicholson, Bryological notes on

a trip in Norway.
(Nyt Mag. f. Naturv. Bd. 42, pag.
91—108.
Kristiania 1904).
Frics, Th. M. se N. Wille.
Haglund, Emil, Ett nytt höjdinaximuin för några ruderatoch kulturväxters förekomst i nordliga Norge.
(Nyt
Mag. f. Naturv. Bd. 39, pag. 117—128. Kristiania 1901.
Hansen, Carl, Primula. Lidt om Primlernes Historie. (Norsk
Havetidende, pag 120—123.
Kristiania 1901).
Haupt, H., Lysende organismer. Med 2 billeder. (Naturen,
pag. 77—90.
Bergen 1904).
HencJccl, A., Ueber den Ban der vegetativen Organe von
Cystoclonium purpurascens (Huds.) Kütz. Mit Tafel XXIV.
(Nyt Mag. f. Naturv. Bd. 39, pag. 355—379.
Kristia¬
nia 1901).
—, Vægplancber til Planternes Anatomi og Fysiologi for Sko¬
ler. 14 Plancher med Tekst. Tekst oversat og bearbei¬
det af Professor Dr. N. Wille.
Kristiania 1902.
Hennings, P., Beitrag zur Pilzflora der Umgebung Christia¬
nias.
(Halbinsel Bygdö).
Nyt Mag. f. Naturv. Bd. 42,
Pag. 9—34.
Kristiania 1904).
Jensen, C., Eire for Norge nye Sphagnum-Arter. (ibid. Bd.
40, pag. 119—121.
Kristiania 1902).
Johannsen, W., Æterisering og Kloroformering af hvilende
Plantedele.
(Norsk Havetidende, pag. 194—203, med 5
billeder.
Kristiania 1902).
Johansen, Th., j^lran i Danmarks Fortidsskoge. (Tidsskr. f.
Skogbr. Bd. 9, pag. 96 — 97.
Kristiania 1901).
Jönsson, B., Assimilationsversucbe bei verschiedenen Meertie¬
fen.
(Nyt Mag. f. Naturv. Bd. 41, pag. 1—22, mit
Tafel I.
Kristiania 1903).
Kny, L., Har planterne fölelse? Med 19 billeder. (Naturen,
pag. 289—308 og 336—347.
Bergen 1905).
Krause, Ernst, De egte cedre. (Naturen, pag. 258—264.
Bergen 1903).
—, Kunstig tröffelavl.
(Naturen, pag. 206—209.
Bergen
1904).
Tjogerheim, G., Zur Frage der bactericiden Eigenschaften d.
Humor aqueus.
(Tromsö Mus. Aarshefter, Bd. 23, pag.
1—5.
Tromsö 1901).
Bot, ^ot, 190(i.
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Lagerheiiu^ G., Bemerkungen zu Fusainen deformans (Schrot.)
Karst, (ibid. Bd. 23_, pag. 5—G.
Tromsö 1901).
Lehmann^ Ernst, Über Hyella Balani nov. spec. (Nyt Mag.
f. Natiirv. Bd. 41, pag. 77—87^ mit Tafel II.
Kristia¬
nia 1903).
•
.
LOfquist, Gustaf, Lidt om Poteten, dens Historie og Udbre¬
delse.
(Tidsskr. f. d. norske Landbr. Bd. 12, pag. 135
—141.
Kristiania 1905).
Mqusier, Orn Törring af Planter. (Apothek. Foren. Tidsskr.
Bd. 10, pag. 86-87.
Kristiania 1902).
Müller^ C., Naar planterne fryser.^ (Naturen, pag. 242—248.
Bergen 1905).
Nathorst, A. G., Die oberdevoniscbe Flora des EllesmereLandes.
Mit 7 Tafeln und 4 Figuren im Texte. 22
Seiten.
(Report of the Second Norwegian Arctic Expe¬
dition in the Fram 1898—1902. No. 1. Kristiania 1904).
N[athorst\, A. G., Vore Natunnindesmærkers Bevarelse. (Tids¬
skr. f. Skogbr. Bd. 12, pag. 120—122. Kristiania 1904).
Ostenfeld, C. H., Iagttagelser over Plankton-Diatomeer.
Med 11 Figurer.
(Nyt Mag. f. Naturv. Bd. 39, pag.
287 — 302.
Kristiania 1901).
—, Botaniske Iagttagelser fra Rendalen i det östlige Norge.
Hermed Tavle V—VI.
(Nyt Mag. f. Naturv. Bd. 40,
pag. 223—241.
Kristiania 1902).
Pedersen, J., Japanske Dvergtræer. Med 4 Billeder. (Norsk
Havetidende 1903, pag. 36—39).
Pietet, A., Alkaloidernes dannelse i planterne. Forkortet
oversættelse ved Gullow Pedersen.
(Pharmacia 1905,
pag. 313-317, 335-341 og 356-358).
Postrup, E., Norske Ascomyceter.
(Vidensk. Selsk. Skr.
1904. I. No. 4. 44 sider.
Christiania 1904).
—, se Axel Blytt.
^
Sajo, Karl, Planternes forhold overfor senfrosten. (Naturen,
pag. 282 — 284.
Bergen 1903).
Simmons, Herman G., Preliminary report on the botanical
work of the second Norwegian polar expedition 1898—
1902.
(Nyt Mag. f. Naturv. Bd. 41, pag. 223—238.
Kristiania 1903).
Sterne, Carus, Kandeplanter.
Med 2 figurer.
(Naturen,
pag. 280—286.
Bergen 1901).
Tohler, Fried, Eigenwachstum der Zelle und Pflanzenform.
Vorläufige Mitteilung über fortgesetzte Studien an Mee¬
resalgen.
(Berg. Mus. Aarb. 1903, No. 11. 6 sider).
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Tschirch., Ä.^ Nye meddelelser om ■’^Aloë”. (Farmaceut. Tiden¬
de Bd. 11, pag. 67—71, med 6 billeder. Kristiania 1903).
Vogler^ P.', Hvor langt kan luftstromme sprede plantefrö?
(Naturen, pag. 154—159.
Bergen 1903).
Wiesner, /., Beiträge zur Kentniss des Lichtklimas von
Tromsö und des Lichtgenusses der Pflanzen irn liocharktischen Gebiete.
(Tromsö Mus. Aarsheft. Bd. 24, pag.
225—239.
Tromsö 1902).
Wittrocli^ V., se N. Wille.
Zippel., Herm. Figentræet. Med 1 billede. (Naturen, pag.
152—159.
Bergen 1901).
—, Sagopalmen.
Med 1 billede.
(Naturen, pag. 291—295.
Bergen 1901).
Bergens museum, Bergen 22de oktober 1906.

Botaniska

tillägnad© F. R. K je 11287 s. 8:o -j- 10 tafl. och

Studier

man. Uppsala 1906.
många fig. i texten.
Denna ståtliga volum tillegnades prof. Kjellman
på hans 60-årsdag och innehåller följande afhand¬
lingar.
- 1. Juel, H.^ Einig© Beobachtungen an reiz¬
baren Staubfäden. — Förf. ' har gjort åtskilliga egna
försök öfver turgorförändringen hos ståndarn© af Ber¬
beris och anser att Pfefifers förklaring öfver rörelsen
hos Cynareæ torde hafva sin giltighet äfven*för Ber¬
beris.
Kollenkymet är den hufvudsakligen verk¬
samma väfnaden, fastän den retbara epidermis i mindre
grad deltager i rörelsen.
2. Borg©, O., Süsswasser-Ohlorophyceen von
Feuerland und Isla Desolation. —■ De nu bekanta
arternas antal är 77.
‘
3. Hedlund, T., Über den Zuwachsverlauf bei
kugeligen Algen während des Wachstums. — Förf.
har experimenterat hufvudsakligen med alger från
lafvar och bland mycket annat funnit att tillväxten
sker långsammare kort före och under det celldelning
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försiggår.
De ur svärmsporer uppkomna individen
växa i början också långsammare än sedan.
4.
Lindman, C. A. M., Zur Kenntnis der
Corona einiger Passifloren. •— Förf. har under sin
resa i Brasilien och Paraguay haft tillfälle att göra
teckningar efter lefvande Passiflora-blommor och han
framlägger här resultatet af sina iakttagelser.
5.
Fries, R., Morphologisch-anatomische Notizen
über zwei südamerikanische Lianen. — De under¬
sökta arterna äro en Cissus-art och Siolmatra brasiliensis.
6.
Bohlin, K., Über die Kohlensäureassimi¬
lation einiger grünen Samenanlagen. — Förf. har funnit
luften inuti baljorna af Pisum sativum rikare på kol¬
syra än den yttre luften.
Assimilationsförmågan
hos fröämnena af Caltha palustris var genom den
beskuggande fruktväggen nedsatt ungefär på samma
sätt som då det ena bladet beskuggar det andra.
7.
Kyl in, H., Zur Kenntnis einiger schwe¬
dischen Chantransia-Arten. — De arter, som förf.
utförligt behandlar, förekomma på Sverges västkust
och äro: Ch. efflorescens (J. Gr. Ag.) Kjellm. och de
3 nya arterna, pectinata, hallandica och parvula.
8.
Sylvèn, N., Jämförande öfversikt af de
svenska dikotyledonernas första och senare förstärkningsstadier. — Hos några af de undersökta växterna
öfverensstämde det första förstärkningsstadiet med det
senare, hos andra öfvergick det så småningom till
likhet och hos ett fåtal var det i ett eller annat afseende alltjämt väsentligen afvikande.
9.
(Carlson, G. W. F., Über Botryodict^^on
elegans Lemmerm. und Botryococcus braunii Kütz.
— Förf. visar att dessa båda äro identiska.
De af
honom
påvisade pseudocilierna, som förekomma i
större antal, anvisa släktets plats i närheten af Tetraspora och Apiocystis.
(Forts. s. 29B.)

2.77

Om skilnaden mellan Lactuca Chaixii Vill.
och L. quercina L.
Af T.

Hedlund.

Utanför botaniska trädgården i Upsala har sedan
lång tid tillbaka växt en Lactuca-som genom sitt
förekomstsätt förråder, att den en gång utkommit
från trädgården. Enligt benäget meddelande af Pro¬
fessor Th. M. Fries förekom den på samma lokal
redan på 1840-talet. Växtplatsen, som sålunda synes
vara gynnsam för dess utveckling och förökning, utgöres af en sluttning åt vestsydvest, belägen nedom
landsvägen, som drager förbi trädgårdens östra ända.
I södra hälften af denna sluttning såväl bland där
förekommande buskar som på öppna ställen förekom¬
mer denna Lactuca i stor individrikedom.
Afven
inom angränsande del af trädgården uppväxer den
här och hvar om somrarne till blomning, där den
råkat få stå orörd af lien vid gräsets afmejning.
Ifrågavarande Lactuca-^cct är hemma i mellersta
och sydöstra Europa, där den förekommer i skogar
på spridda ställen inom ett smalt område, som sträc¬
ker sig från sydöstra Frankrike genom alptrakterna
till Mähren, Lillryssland och Kaukasus samt i söder
till Slavonien och Armenien. Dess spridda förekomst
inom ett så vidsträckt utbredningsområde förklarar,
hvarföre den i olika delar däraf blifvit beskrifven
under olika namn.
Den beskrefs först af Villars ’) under namn af
Lactuca Chaixii efter exemplar från artens enda före¬
komstort i Frankrike, nämligen i skogar vid Kabou
nära Gap vid Vestalperna. Något senare beskrefvos
ungerska exemplar af Waldstein och Kitaibel un¬
der namn af L. sagittata ^).
Af herbariematerial att
Vill ars, Histoire des plantes du Dauphiné. III (1789),p. 15^1.
Waldstein et Kitaibel, Desor. & Icon, plant. rar.
Huiig. I (1802), p. 1.
Bot, Not. 1906,
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döma üfvereusstämmer denna fullständigt med den
franska L. Ghaixii^ såsom äfven Grenier och Godron
hafva funnit \).
Enligt Boissier
hör äfven Bieberstein’s L. altissima
till samma art.
De indi¬
vid, som jag sett växa vid Upsala, skilja sig icke i
storlek eller yttre form på något sätt från sådana,
som växt inom växtens naturliga utbredningsområde.
Växten uppgifves allmänt i hororna vara två¬
årig.
Det rikhaltiga herbariematerialet i Upsala Uni¬
versitets botaniska museum har också att uppvisa ett
utvecklingsstadium med roflikt uppsvälld rot och en
bladrosett (exemplar från Gap).
Bladen i denna äro
pardelade och försedda med en större ändflik.
På
förekomstorten vid Upsala dör växten efter fruktsätt¬
ningen och torde äfven där vara tvåårig. På våren
har jag anträffat den, då den börjat skjuta sina för¬
sta blad efter öfvervintringen.
Den har då haft en
kort och tjock upplagsrot, till formen lik en vanlig
kort rädisa. Men under sommaren har jag förgäfves
sökt efter bladrosettbärande individ bland de blom¬
mande, ehuru de tydligen böra finnas.
De blommande stjälkarne kunna nå en höjd af
1 meter och därutöfver. På de öppna platserna blifva
de lägre än bland buskarne, där de växa upp till eii
betydligare höjd. Bladen på den blommande stjälken
äro allesammans hela.
De äro stjälkomfattande med
pillik bas, äggfunda-lancettlika, hvasstandade, vanli¬
gen långt tillspetsade; de nedre försedda med ett
längre eller kortare skaft ofvan den stjälkomfattande
skaftbasen ; de mellersta och öfre oskaftade. På hufvudskottet äro de mellersta bladen bredt äggrunda
och långt tillspetsade samt vid basen tvärt afsmaliiande till en skaftlik del (fig. 1 a).
På kraftiga
sidoskott, som växa fram, sedan hufvudskottet nedtill
’) Grenier et Godron, Flore de France. Il (1850), p. 320.
Boissier, Flora orientalis. III (1875), p. 807.
3) Bieberstein, Flora taurico-oaucasica. II (1808), p. 242.
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blifvifc afskuret (såsom vid gräsets afmejuing under
sommaren), äro dø utdraget äggrundt-lancettlika och
blott spetsiga eller nästan^.^trubbiga med udd samt
försedda

med

jämförelsevis

bred basaldel (fig-^1 b).

Fig. 1.

Den närmaste slägtingen till L. Chaixii är Lin¬
nés L. (luercina. Afven denna förekommer på spridda
ställen och inom ett utbredningsområde, som nära
sammanfaller med föregåendes. I sin vestra del sträc¬
ker det sig dock betydligt mera åt norr, nämligen
till Sachsen, Thüringen och Ilarz, hvartill kommer
en förekomstort på sydöstra sidan af Lilla Karlsö vid
Gotland samt fordom i Nerike på ön Fjärdingen i
sjön Sotern. Söderut förekommer L. quercina i norra
Italien (Piemont: Val di Limone), men saknas i
Frankrike.
Denna art lärde Linné känna under en resa
genom Oland och Gotland sommaren 1741, då han
påträffade den på Lilla Karlsö den 14 juli.
Han
beskref den strax därpå samma år ‘) och sedermera
*) Professor C. Linnæi Samling af Et Hundrade Wäxter
upfundne på Gotland, Öland och Småland. Sid. 203. Kongl. Sven¬
ska Wetenskaps Academiens Handlingar. 1741,

o

1745 ‘).
Ar 1753 gaf han den namnet
L. quercina ^). Växtlokalen anger Linné något olika,
än ”på östra sidan”, än ”på södra sidan åt öster af
lilla Carlsöen^\
Efter 1741 följde en lång tidrymd,
då ingen återfann L. quercina på denna ö.
Botani¬
sterna voro efter Linnés tid icke fullt på det klara
med denna art, och ingen trodde väl, att den ännu
skulle finnas kvar på Lilla Karlsö, då den helt ovän¬
tad t återfanns af Dr K. Hedbom den 20 juli 1890
bland klipporna på öns sydöstra sida ^).
De hem¬
förda exemplaren öfverensstämma med herbarieexemplar från mellersta Europa, hvarföre det icke längre
kan vara något tvifvel om, att Linnés L. quercina
hör till samma art som den efter ungerska exemplar
beskrifna L. stricta W. & K. ^ — En annan med
L. quercina kanske nära beslägtad art är den i södra
turkiska Armenien förekommande L. arnicna Boissier ^), som kännetecknas af mycket smala jämnbreda
bladflikar.
*
Om vi jämföra L. Chaixii med L. quercina^ så
tyckes den enda synliga skilnaden mellan-dem ligga
i olika bladform.
Bladen är hos L. quercina pardelade. De som sitta ofvan midten af stjälken äro djupt
pardelade ända till sin spets (fig. 1 c).
Längre ned
på stjälken blir ändfliken större; till en början triangelformig, men längre ned bredt lancettlik och för¬
sedd med några smärre flikar vid sin bas.
Hos de
nedre bladen, som äro skaftade, äro dessa flikar helt
obetydliga.
För öfrigt äro de båda arteiuia till sin
yttre form hvarandra lika. Frukten är svartbrun och
försedd med ett kvarsittande, upptill skiflikt utbredt
utförligare

0 Carl Linnæi — Öländska och Gotländska Eesa. 0^45)
Sid. 289.
Linné, Sj^ecies j^lantarum (1753), p, 795.
K. Hedbom, Lactuca quercina L. Återfunnen på Lilla
Karlso. Botaniska Kotiser. 1891, p. 73.
,
*) Waldstein et Kitaibel. Descr. & Icon, plant. rar. Huim.
I (1802), p. 47.
*) Bo is sier, Flora orientalis. III (1875), p. 808.
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spröt af ungefär halfva fruktens längd och med un¬
dantag af den ljusa spetsen af samma färg som fruk¬
ten ^).
Holkfjällen äro hos båda arterna i sin öfre
del försedda med rödbruna punkter.
Förekomsten
af dessa punkter är en — redan af Linné framhål¬
len — karaktär, hvarigenom man mycket bekvämt
och lätt kan skilja L. Chaixri och L. quercina från
andra Lac^ieca-arter, som likna dem. — Någon jäm¬
förande anatomisk undersökning af bladen hos de
båda arterna har jag tyvärr ej kunnat göra.
L. quercina angifves af flertalet författare vara
tvåårig. Hedan af Linnés redogörelse för densamma
tyckes framgå, att den äfven i det hänseendet öfverensstärnmer med L. CJtaixii.
”Hoten är kiöttfull och
trubbig”, heter det på det ställe, där Linné lemnar
den utförligaste redogörelsen för densamma
På ett
annat ställe säger han: ”Hoten är tjok, står år från
år” ^).
Den sista uppgiften är litet tvetydig.
Lätt
kunde Linné vid midten af juli se, att den rot, han
hade framför sig, hade left öfver från föregående år.
Men det inses också, att det så tidigt på året icke
var möjligt för honom att med säkerhet afgöra, om
de blommande individen skulle komma att lefva till
ett följande år. Ej heller har han genom sådd kun¬
nat förskaffa sig kännedom härom, då L. quereina
torde få sina frukter lika sent mogna som L. Chaixii^
hos hvilken de mogna mycket sent på eftersommaren, och på den grund icke ger na kunde hafva några
mogna frukter så tidigt som den 14 juli, då han
Hos de botaniska trädgårdarnes ”X. quercina'"^ som icke
är något annat än L. sativa L. är frukten liksom hos L, scariola
L. och L. augiistana All. försedd med ett lätt affallande hvitt
hårfint spröt, som är minst lika långt som frukten. Af L. augustana, som genom hela och taggfria blad erinrar om L. Cliaixii,
ligga i UjDsala Universitets skandinaviska herbarium under namn
af ”i. quercina'' exemplar, som enligt bifogad uppgift varit od¬
lade vid Westerljungs prestgård i Södermanland.
Linné, Öl. o. Gotl. Hesa. Sid. 289 (1745).
Kongl. Sw. Wet. Acadrs Handl. 1741, sid. 203.
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fann den.
Uppgiften i Flora suecica (1745)^ p. 233:
”Radix perennis” hvilar alltså endast på den iaktta¬
gelsen, att den blommande växtens rot lefvat öfver*
från föregående år. Den ströks i hans Species plan¬
tarum^ men har dock tydligen gifvit anledning till,
att en del författare hållit fast vid, att Linnés L,
quercina på Lilla Karlsö är flerårig, ehuru de känt
den blott genom Linnés beskrifning och icke ens
det.
Det finnes ingen anledning betvifla, att den på
Lilla Karlsö är hapaxant såsom längre söderut.
Då likheten mellan L. Chaixii och L. quercina
är så stor, torde man också med skäl kunna påstå,
att de stå i ett nära genetiskt förhållande till hvar¬
andra.
Rörande denna fråga finnas flere uppgifter i
literaturen.
Hochstetter, som undersökt dem vid
Brünn i Mähren, där de växte i sällskap med hvar¬
andra, misstänkte, att L. Chaixii vore en ”varietet”
af L. quercina ^).
Hvilken anledning han hade här¬
till, anföres icke, men Koch bemöter misstanken med
det faktum, att L. Chaixii ”cultura hucusque persti¬
tit”
I hvilken mening den skulle vara en ”varie¬
tet” af L. (quercina^ framgår af ett meddelande af
Beck rörande bladformen hos denna, att ”an schat¬
tigen Stellen werden sie ungeteilt” ^).
Formen med
de odelade bladen är just L. Chaixii. . Möjligen i an¬
slutning till en sådan föreställning hafva de båda
formerna blifvit benämnda: L. quercina var. integrifolia och L. quercina var. pinnatifida.
Hvarje organism har, som bekant, en innebo¬
ende förmåga att inom vissa gränser kunna ackommodera sig efter yttre förhållanden och kan därföre
antaga ett stundom mycket olika utseende på olika
lokaler.
Växer t. ex. Nasturtium amphibium i vatten,
blifva bladen, som utvecklat sig under vattenytan,
pardelade; men får samma växt utveckla sina skott
*) Koch, Synopsis Floræ germanicæ et lielveticæ. II. p. 49G.
Beck, Flora von Nieder-Österreich. II (1893), p. 1319.
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helt och hållet ofvan vatten, blifva alla blad hela
(v. indivisa DC.).
Yttre faktorer (vatten och laft)
utlösa härvid olika utvecklingsriktningar, som växten
på grund af inneboende anlag har möjlighet för.
Det är sålunda för Nasturtium amphihium en artka¬
raktär att ' kunna efter omständigheterna antaga än
den ena, än den andra formen.
Afven kunna olika förhållanden i luft på samma
sätt utlösa helt olika utvecklingsriktningar hos en
och samma art. Allbekant är, huruledes många väx¬
ter såsom Equisetum arvense^ Convolvulus arvensis med
dera växa tätt tryckta till marken på en öppen och
blåsig lokal, då de äro utan skydd af omgifvande
högre växter, medan de på en mera skyddad plats
växa vertikalt.
Afven bladen kunna blifva i flere
hänseenden helt annorlunda utbildade på en lugn och
beskuggad lokal än på en solig backe, som är utsatt
för uttorkande blåst.
Olikheterna blifva dock i all¬
mänhet icke så i ögonen fallande som i fråga om
Nasturtium amphibium och andra, som få de i vatten
utvecklade bladen delade i smala flikar, men luftbla¬
den hela, om ock olikheten i bladens utveckling för
öfrigt kan vara fullt ut lika stor.
Enligt Beck skulle emellertid L. quercina lemna
exempel på en växt, som på en solig lokal skulle få
pardelade blad, men på en beskuggad hela.
Huru¬
vida någon experimentell undersökning ligger till
grund för denna uppgift, synes tvifvelaktigt.
Den
tyckes snarare vara af spekulativ art och likvärdig
med så många andra upplysningar af biologisk inne¬
börd, som meddelas i den växtsystematiska literaturen.
Skulle mellan L, quercina och L. Chaixii mel¬
lanformer förekomma på en lokal, där de växa i säll¬
skap med hvarandra, så är deras närvaro säkert be¬
roende på korsning. Säkert är också, att bladen hos
L. Chaixii alltid äro hela oberoende af belysningsförhållandena. De individ, som vid Upsala hade växt
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upp pä en mera öppen och solig plats, hade bladen
lika hela som på beskuggade ställen bland buskarne.
Något särskildt experiment för afgörande af den frå¬
gan var sålunda öfverflödigt att anställa. Utan tvifvel är bladllikigheten hos L. quercina lika oberoende
af belysningsförhållandena.
Eljes är det oförklarligt,
att denna Lachica i Sachsen och Thüringen m. 11.
ställen kan förekomma med uteslutande pardelade blad.
Den af Beck meddelade iakttagelsen rörande
bladformens förhållande till belysniogen måste alltså
bero på, att L. ChaixH föredrar busk- och trädbeväxta
lokaler framför soliga och blåsiga.
Vid Upsala når
den också den yppigaste utbildningen bland buskar
och träd. L. quercina däremot tyckes trifvas bäst på
solöppna och blåsiga lokaler och förekommer kanske
uteslutande på sådana.
Det är också anmärkningsvärdt, att dess parllikade blad erbjuda mindre vind.fång, än om de vore hela, och hafva sålunda en
passande form för en blåsig lokal, under det att bla¬
den hos L. ChaixH^ som på grund af sin odelade be¬
skaffenhet erbjuda större vindfång, harmoniera bäst
med de lugnare vindförhållanden, som råda på trädoch buskbeväxta lokaler.
Olikheten i bladformen .hos dessa Lactuca-?^vtQv
kan emellertid icke gerna ensam vara den regulator,
som bestämmer, på hvilka lokaler de skola förekomma,
så att harmoni kommer till stånd mellan bladformen
och de yttre förhållandena. Dels gör sig denna har¬
moni gällande icke förr än året efter, sedan individet
med hjälp af en rosett blad invid marken fått en
kraftig up plagsrot, dels kan hikigheten hos L. quercina-'
bladen icke i och för sig utgöra något hinder för,
att fruktsättningen på en lugn och något beskuggad
lokal kan blifva lika riklig som hos L. ChaixH. om
blott bladytorna blifva lika stora som hos denna.
Med olikheten i bladform äro tydligen förenade ka¬
raktärer af fysiologisk natur, som först genom experi-
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menteil undersökning på lefvande material af båda
arterna kunna blifva bekanta, ocli hvilkas harmoni
med yttre lifsvilkor kanske redan under den-första
utvecklingstiden blifva bestämmande för, på hvilka
lokaler båda dessa arter komma att bäst utveckla sig.
Skilnaden mellan L. quercina och L. Chaixii kan
alltså sägas vara en biologisk, hvars synliga uttryck
är olikhet i bladformen ^).
Man kan nämligen taga
för gifvet, att man ej genom korsning mellan dem
skulle kunna framställa två nya lifstyper (elementararter), af hvilka den ena med hela blad skulle trifvas bäst på de lokaler, som L. qtiercina föreåvnr, och
den andra med parflikade blad skulle föredraga sam¬
ma lokaler som L. Chaixii. De karaktärer, som skilja
L. qiiercina från L. Chaixii., äro med andra ord med
h var andra fysiologiskt hopkopplade och äro blott olika
sidor af en och samma egenskap.
Då sålunda ifrågavarande arter skilja sig från
hvarandra blott med afseende på en enda egenskap,
kan man med stöd af kända sakförhållanden bland
kulturväxterna förmoda, att den ena arten en gång
i tiden uppstått ur den andra.
Af hvars och ens
nuvarande utbredning framgår ‘emellertid icke, hvilkendera i så fall skulle vara den yngre arten.
De
hafva båda funnits till sedan långt tillbaka i tiden.
Båda ega nämligen utbredningsarealer af en mycket
stor utsträckning i öster och vester. Inom de vestra
delarne förekomma de på mycket spridda lokaler, up¬
penbarligen som relikter af en mera sammanhängande
utbredning. L. Chaixii gör i sin utbredning ett hopp
från Österrike till Lipizza och Cantianum i ItalienÖ
Analogt förhålla sig de i denna tidskrift för 1891, sid. 07
af mig behandlade Malva pulchella Beruh, och M. verticillata L.,
mellan hvilka skilnaden äfvenledes är en biologisk, som fått ett
synligt uttryck i när- eller frånvaro af led vid bladskaftets spets
och i sammanhang därmed en något olika bladform. Så förhåller
det sig för öfrigt temligen säkert med skilnaden mellan alla mor
eller mindre närbeslägtade arter.
'■*) Ber t o lo ni, Flora italiana. VIII (1850), p 401.
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samt Gap i sydöstra Frankrike. Så förhåller sig äfven L. quercina.
Utomkring dess utbredningsområ¬
des vestra del — Böhmen, Mähren, Sachsen, Thü¬
ringen och Harz — förekommer den på mycket
spridda ställen, nämligen i Val di Limone i Piemont ')
och på Lilla Karlsö, som numera är dess nordligaste
förekomstort.
Den har dock i så sen tid som på
1700-talet förekommit ännu nordligare'i Sverige, näm¬
ligen i Herike på ön Fjerdingen i sjön Sotern ^).
Där finnes den icke numera.
Den blef år 1825 ef¬
tersökt utan att kunna anträffas ^).
L. quercina och L. Chaixii måste alltså i likhet
med många andra växter antagas hafva vid Ancylus-tidens slut eller i början af Litorina-tiden till
följd af då rådande högre medeltemperatur under
sommaren haft en större och mera sammanhängande
utbredning i Europa än för närvarande.
Om, såsom
sannolikt synes vara, denna högre temperatur under
somrarne berott på en starkare lutning af jordaxeln
mot ekliptikan — en lutning, som var starkast för
9100 år sedan
— så synes däraf, att båda såsom
arter måste ega en ganska ansenlig ålder.
Som vi funnit,-är olikheten mellan L. cquercina
och L. Chaixii af sådan beskaffenhet, att de äro an¬
visade till olika slags lokaler för att kunna bestå i
kampen om utrymmet med andra växter.
De lemna
ytterligare ett exempel på, huruledes mj^cket närslägtade arter fått en sådan biologisk olikhet, att de
9 B er t ol oni, 1. c. p. 400.
Samzelius, Blomster Krantz af de allmännaste och märk¬
värdigaste uti Nerike BefintJiga Växter och Enkanneligen till un¬
dervisningen af Scholæ-ungdomen uti Örebro utgifven. Örebro
1760. Sid. 58. — Någon beskrifning på växten lemnas icke, men
då arbetet är förordadt till tryckning af Linné — “Imprimatur
Upsala 1759 den 15 Dec. Carl Linnæus, Decan.” —, är det möj¬
ligt^ att Linné granskat bestämningen.
Wahlenberg, Flora suecica (1826), p. 1083.
Ekholm, Om klimatets ändringar i geologisk och histo¬
risk tid samt om deras orsaker. Ymer XIX, 1899 (Stockholm
lOOO'), sid. 353—104.
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icke komma i tillfälle att utkämpa striden om tillva¬
ron med hvarandra.
Såsongdimorfism, ^’kalk-^^ pcli
”kiselform”, specialiserade former af rostarter (i kol¬
lektiv mening) etc. lemna för öfrigt goda exempel
härpå bland de otaliga, som kunna anföras.
I detta sammanhang kan jag ej underlåta att
vidröra frågan om tillpassning. Under denna benäm¬
ning gå två hvarandra mycket olika företeelser. Det
ena slaget af tillpassning beror, som bekant_, på den
hos hvarje organism inneboende förmågan att direkt
kunna ackommodera sin organisation efter yttre för¬
hållanden under dessas inverkan på utvecklingen.
Denna för de olika organismerna olika begränsade
ackommodationsförmåga är strängt ärftlig och utgör
en ur praktisk synpunkt mycket vigtig biologisk ka¬
raktär för hvarje enskild lifstyp
(= elementarart,
ren sort eller hvad man vill kalla den för).
Här- '
ifrån betydligt skild är det andra slaget af tillpass¬
ning, som består däri, att hvarje lifstyp i sin kamp
för tillvaron är hänvisad till de lokaler, där hans
organisation bäst harmonierar med de yttre förhål¬
landena. Endast den förstnämnda företeelsen (ackommodationen) kan med skäl kallas direkt tillpassning.
I literaturen betecknas dock vanligen just den senare
som direkt tillpassning.
Lämpligare vore att kalla
denna indirekt tillpassning.
Dessa två till sin natur så olika företeelser fin¬
nas ännu ofta förblandade med hvarandra i literatu¬
ren ^).
Denna förblandning finner sin förklaring i
den ännu temligen gängse föreställningen, att olika
ackommodationsformer af en lifstyp kunna på något
' ') W. Johannsen, Arvelighedslærens Elementer. Køben¬
havn og Kristiania. 1905, sid, 72, har infört denna benämning pä
systematiska enheter af lägsta rang.
I Wiesner’s Biologie der Pflanzen, andra uppl. (1902).
sid. 9—12 äro de båda slagen af tillpassning fullständigt hopflä¬
tade med hvarandra i framställningen, som därigenom ger en all• doles skef föreställning om hithörande fenomen.

288
sätt utbilda sig till nya lifstyper eller arter.
”Was
durch Anpassung erworben wird, kann erblich fest¬
gehalten und vererbt werden” ^).
Denna föreställ*ning stöder sig blott på spekulationer.
Ännu har
icke någon genom experiment kunnat uppvisa en art¬
bildning på nämnda sätt, såvida han nämligen användt material, som utgjorts af en ren sort eller ele¬
mentarart, så att alla individ, han laborerat med,
varit af samma lifstyp ^). Tvärt om synas arbetena
vid Svalöf-institutionen komma att lemna tillräckligt
bevis för, att hvarje lifstyp i sina enskilda karak¬
tärer är orubbligt densamma trots urval i hvilken
riktning som helst.
Till belysande af frågan tillåter
jag mig framdraga förhållandet med vinterhärdighe¬
ten hos olika hvetesorter.
I det stora antal hvetesorter, som genom uppre¬
pad pedigreekultur hållas rena på Svalöf, finnas många
med så dålig vinterhärdighet, att de ofta till större
eller mindre del gå ut under vintern eller våren.
Men trots det att upprepade gånger enstaka öfvervintrande plantor af dessa sorter blifvit utvalda för
fortsatt förökning, så hafva de fortfarande visat sig
ega lika dålig vinterhärdighet som förut.
Hvarje
lifstyp har visat sig vara oföränderlig under den tid¬
rymd af omkring 15 år, som sortegenskapernas för¬
hållande vid förökningen varit underkastade en ve¬
tenskaplig och kritisk undersökning af vetenskaps¬
männen vid nämnda verldsberyktade institution för
växtförädling, där arbetena äro grundade på verklig
’) Wißsner, anf st. sid. 281.
Lättast erhålles en sådan sort, om fröbildningen sker
genom själfbefrnktning, eller om de nya individen nppstå genom
partenogenes eller annan vegetativ förökning. I det senare fallet
är man vid undersökningen af ärftlighetslagarne alldeles befriad
från följderna af korsning mellan olika beskaffade individ. I na¬
turen tyckes också artbildningen försiggå mera distinkt, då möj¬
lighet till kor.sning är utesluten, t. ex. hos AlchemilUi, Taraxacnm
m. fl. samt lägre organisme]- såsom lafvai-, flertalet svampar och
alger samt Schizof3"ter.
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kännedom om ärftlighetslagarne och icke på spekula¬
tioner och därföre äfven krönas med så storartad
framgång.
Om, som mången vill antaga, en förän¬
dring af någon enskild egenskap i den för lifstypen
utmärkande egenskapskombinationen så småningom
kan ega rum, så sker den ”med all säkerhet så lång¬
samt, att dess framskridande för närvarande åtmin¬
stone kan anses ligga utom gränserna för vår obser¬
vationsförmåga” ^).
För påståendet, abb längre tid¬
rymder ändock skulle kunna uträtta något härvidlag,
torde vara svårt att kunna framdraga något öfvertygande skäl.
En närmare undersökning skulle otvifvelaktigt leda till samma resultat, hvartill man kom¬
mit på Svalöf.
Jag skall anföra en möjlighet till
en sådan undersökning.
Af Folygonum amphihium förekommer som bekant
två mycket olika organiserade ackommodationsformer,
en för land och en för vatten förutom mellanformer
mellan dessa.
Lokaler skulle kunna finnas, där t.
ex. vattenformen uteslutande förekommit under århun¬
draden och kanske årtusenden utan tillfälle att kunna
förändras till landtformen.
Hvarifrån man än tager
denna vattenform och låter honom växa under för¬
hållanden, som framkalla landtformen, skall man temligen säkert finna, att skott af landtformens organi¬
sation framväxa.
I motsatt fall återstår dock att
påvisa, att den för denna art utmärkande ackommo¬
dationsförmågan blifvit så småningom förändrad allt
efter den tidslängd, växten i fråga blott kunnat upp¬
träda med vattenformens organisation under sin för¬
ökning.
Ju djupare vi genom experiment intränga i
kännedomen om utvecklings- och ärftlighetslagarne,
desto tydligare blir det, att hvarje lifstyp aUtifrån

sitt första franiträdanäe på jorden egt de egenskaper^
*) Ehle, Sammanställning af liöstvetesorternas vinterliärdigliet å Svalöfs försöksfält åren 1898—1899 och 1900 —1901, sid.
174. Sveriges Utsädesförenings Tidskrift. XI fl901), sid. 154 — 170.
Bvt. Not 1906,
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som utmärha honom.
De synnerligen förtjenstfulla
undersökningar ne af W. Johannsen på ärftlighetslärans område
hafva äfven ledt till resultat, som stå
i öfverensstämmelse härmed.
Emellertid torde det vara förhastadt att helt
och hållet frånkänna yttre faktorers inflytande på
den nya lifstypens egenskaper, då den helt plötsligt
uppstod ur en annan.
Äfven i denna fråga lemna
undersökningarne på Svalöf högst märkliga upplys¬
ningar.
Upprepade gånger har den iakttagelsen gjorts,
att hvetesorter med dålig vinterhärdighet efter svå¬
rare öfvervintringar blifva i långt högre grad än
eljes uppblandade med en mängd nya lifstyper, hvar
och en kännetecknad af en viss ny kombination af
egenskaper, låt vara att dessa sannolikt till dels legat
latenta hos stamtypen ^). Genom den stora olikheten
i axformen hos de nya typerna faller fenomenet lätt
i ögonen och har äfven blifvit på andra håll iaktta¬
get
Stundom kan en parcell efter en svår öfvervintring hafva att uppvisa så godt som uteslutande
dylika nya lifstyper, under det att alla eller nästan
alla individ af moderplantans lifstyp utdött. De vid¬
riga naturförhållanden, som plantorna blefvo utsatta
för, hade sålunda hos en del af dem, som kunde ge¬
nomgå krisen, under deras för inverkan af yttre fak¬
torer mera känsliga ungdomsstadium föranledt en omrangering af anlagen för egenskaperna hos protoplasman, en omrangering, som i viss mening kan jämföras
med bildens ändring i kalejdoskopet, då gränsen för
ett jämvigtsläge öfverskrides.
De nya typerna visa
Johannsen, Om Arvelighed i Samfund og i rene Linier.
Det Kgl. danske Videnskahernas Selskabs Forhandlinger. 1903.
N:o 3. Sid. 235—294.
Tedin, Ytterligare bidrag till kännedomen om hösthvetesorternas vinterhärdighet, sid. 133. Sveriges Utsädesförenings
Tidskrift XI (1901), sid. 129—134.
Edler, Über Ausartungen des Squarehead-Weizens. Illustr.
Landwirtsch. Zeitung. 1904. S. 942.

291
sig vid förökningen i regel vara konstanta från sitt
första framträdande (= alla deras afkomlingar blifva
af samma" lifstyp). De enstaka undantag, som kunna
förekomma, torde sannolikt ofta bero på korsning. —
Af 11 olika typer, som jag en gång på Alnarp ut¬
tog ur Svalöfs Extra Squarehead-hvete, och hvilka
för sin tillkomst möjligen haft svårigheter vid öfvervintringen att tacka, befunnos 8 vara fullt konstanta,
under det att afkorclingarne efter de öfriga 8 till
större eller mindre del tillhörde andra typer än mo¬
derplantan.
Af hvarje typ uppdrog jag blott om¬
kring ett tjugutal plantor —. Det märkliga i denna
uppkomst af nya typer efter svåra öfvervintringar
är, att i hvars och ens nya egenskapskombination
ingår någon högre grad af vinterhärdighet än hos
stamtypen.
Då det är absurdt att antaga, att den
svåra öfvervintringen kunnat förändra de dödade
plantorna till mindre vinterhärdiga typer, innan de
dödades, så finna vi i föreliggande fall ett exempel
på, huru 3'ttre faktorer dels kunna ge anledning till
uppkomst af nya typer, dels också till en viss grad
kunna ega bestämmande inflytande på egenskaperna
hos de nya lifstyperna, så att de bättre än stamty¬
pen passa för de förhållanden, som föranledt deras
uppkomst.
Vinterhärdigheten i en gifven kombina¬
tion af egenskaper är, som jag förut framhållit oför¬
änderlig.
Den är blott underkastad de • förändringar
(fluktuerande variation), som bero af en af hvarjehanda orsaker framkallad olikhet i utvecklingen hos
de enskilda individen, på grund hvaraf aldrig alla
individ påverkas i lika grad af de svåra öfvervintringsförhållandena.
Skall någon bland afkomlingarne efter en moderplanta erhålla en annan grad
af vinterhärdighet än denna, så måste den biologiska
egenskapskombinationen, som för henne var utmär¬
kande, äfven omändras. De olika egenskapskombinationer, som härvid kunna komma i fråga, synas vara
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ofantligt många, af hvilka en hvar betingar en viss
grad af vinterhärdighet.
Skilnaden mellan mutation i vidsträckt mening
— d. V. s. uppkomst af nya lifstyper (bastarder un¬
dantagna) ur förutvarande, vare sig de enskilda egen¬
skaperna hos dem varit latenta eller icke hos stam¬
typen — och modifikation, som förekommer hos lägre
organismer, förnämligast Ghlorophycéer
och Schizophyter, blir med kännedom om ofvan relaterade
förhållande icke så ofantligt stor. Skilnaden blir dock
fortfarande, att modifikationsformerna äro på samma
sätt som ackommodationsformerna för arten (lifstypen) gifna.
Modifikationens likhet med mutation,
men skilnad från ackommodation består däri, att de
till samma art hörande modifikationsformerna kunna
bibehålla sig, äfven då de växa vid sidan af hvaran¬
dra under samma yttre förhållanden; men de äro
därföre icke att likställa med arter, då det hör till
artens egenskaper att kunna modifieras på ett visst
sätt.
Modifikationen kan sålunda icke anföras som
stöd för Neo-Lamarckismen, såsom en och annan för¬
fattare sökt göra ^).
Mycket återstår ännu att lära känna rörande
uppkomsten af nya lifstyper, dels huru yttre faktorer
kunna verka bestämmande på deras uppkomst och
*) Hedlnnd, Om polymorphismen hos aërobiotiska klorofycéer. Öfversigt af Kongl. Vet.-Akad:s Förh. 1899. N:o 5, p. 509.
— I denna uppsats, som utgör ett förelöpande meddelande om
mina undersökningar öfver luftalgernas biologi, har jag sökt visa,
huru nödvändigt det är att följa utvecklingen hos hvarje särskildt
individ, om man skall nöjaktigt kunna lära känna do formförän¬
dringar, som luftalgerna undergå, då de utsättas för förändrade
3^ttre förhållanden.
Har man ej medelst en ligurserio, ritad med
tillhjälp af kamera, följt formförändringen, kan man ej heller vara
fullt säker på, att den n3"a formen, man ser d3dia upp, har det
ursprung man tror sig veta, man må söka hålla kulturen så fri
från inblandning af andra alger som helst. Uppgifter i literaturen
om polymorfism, hvilka blott grunda sig på jämförelser mellan
olika individ, äro aldrig fullt tillförlitliga.
Wettstein, Der Neo Lamarckismus und seine Beziehung
ziim Darwinisnnis. Jena 190B. 8id. 18—19.
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dels huru de på livarandra följande mutationerna
förhålla sig till hvarandra^ sorn stundom synas kunna
förlöpa ”in festen, im voraus bestimmten .Richtun¬
gen”
med hänsyn till någon grupp af fysiologiskt
hopkopplade egenskaper.
Till sistnämnda företeelse
skall jag vid tillfälle återkomma.
H. de Vries, Die Svalöfer Methode zur Veredelung land¬
wirtschaftlicher Kulturgewächse und ihre Bedeutung für die Selek¬
tionstheorie, s. 354. Archiv für Kassen- und Gesellschafts-Biologie.
3. Jahrg. (1906). S. 325-358.

(Forts, fr. s. 276.)

10. Samuelsson, G.
Om de ädla löfträdens
forna utbredning i öfre Öster-Dalarne. — Förf. kom¬
mer till det resultat, att ädla löfträd förr haft större
utbredning i öfre Öster-Dalarne än man förut känt,
samt att den postglaciala klimatförsämringen, som
förorsakade deras tillbakaträngande, inträdt på öfvergången mellan den subboreala och den subatlantiska
perioden, således då Litorinahöjningen fulländats på
något 10-tal ®
när.
11. Dahlstedt, H., Einige wildwachsende Taraxaca aus dem Botanischen Garten zu Upsala. —
Af de iakttagna 12 arterna beskrifvas följande som
nya: T. læticolor, fasciatum, interruptum, Kjellmanni.
T. officinale subsp. tenebricans i Bot. Not. 1905
anses här synonym med T. intermedium Raunk.
12. Svedelius, N., Über die Algenvegetation
eines ceylonischen Korallenriffes mit besonderer Rück¬
sicht auf ihre Periodicität. — I tropikerna äro hafskusterna icke öfverallt i saknad af litoralalger, utan,
SS. förf. iakttagit på Ceylon, kan på passande ställen
denna flora, både hvad individ- och artrikedomen be¬
träffar, knappast sägas stå tillbaka för vegetationen
i tempererade haf.
Florideerna äro i flertalet.
Hufvudmassan af vegetationen består af peren-
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lierande arter, livilka, åtminstone de litorala, hela året
igenom fördraga det intensivaste solljus.
Där korallerna äro lefvande, kan endast ett ringa
fåtal algarter trifvas. En utpräglad periodicitet fann
förf*. ; en del arter uppträda endast på en viss tid,
andra fruktificera endast på en viss årstid och andra
åter afkasta sina grenar tidvis.
Periodiciteten sam¬
manfaller ofta med monsunväxlingen. Äfven i Japan
har man förut iakttagit att en del Porphyraarters
uppträdande sammanfaller med monsunernas början.
13.
Norén, C. O.,’Om vegetationen på Vänerns
sandstränder. — I synnerhet vid södra delen af sjön
uppträder flygsand.
Två mer eller mindre tydligt •
begränsade områden kunna urskiljas: sandstranden,
och dynerna, hvilka senare sällan nå mer än 7 — 9
m. i höjd.
Sandstranden kan -indelas i 2 äfven i
växtfysiognomiskt hänseende väl skilda regioner: den
våta och den torra.
Härtill komma sandfälten, som
i åtskilliga afseenden skilja sig från sandstranden.
Artantalet är ringa.
Som morfologiska egendomlig¬
heter framhålles: smala blad, bladsucculens, upprät
bladställning, anthocyanfärgning, spalierform, utlöpare.
14.
Posen berg, O., Erblichkeitsgesetze und
Chromosomen. — Pollencellerna hos Drosera äro för¬
enade till tetrader.
De enskilda cellerna hos Dr.
rotundifolia och Dr. longifolia äro hvarandra något
olika. När förf. undersökte pollenkornen hos hybri¬
den af båda arterna, fann han att alla 4 cellerna
af en tetrad i många fall voro hvarandra lika, men
han såg äfven sådana fall, då de 2 cellerna mot• svarade utseendet hos Dr. longifolia och de 2 andra
i samma tetrad liknade Dr. rot. De två pollencellerna
föra således anlagen af Dr. long., de två andra dem
hos Dr. rot. En klyfning af anlagen har således
ägt rum.
Vid reduktionsdelningen har det händt
att alla de kromosomer, som ursprungligen härrörde
(Forts. s. 301.)
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Ett nytt fall af kristalliseradt anthocyan.
Af

Otto

Gertz.

I ett större, sammanfattande arbete
bar jag,
i anslutning till undersökningar af Moliscli ^), lem¬
nat en redogörelse för de fall, i livilka färgämnet
antbocyan befunnits uppträda bundet vid fasta kroppar
af amorf eller kristallinisk beskaffenhet, och i samma
arbete har jag till de af Molisch och tidigare for¬
skare gjorda iakttagelserna lagt ett betydande antal
fall, i hvilka detta färgämne uppträder på anförda
sätt.
Vid mina fortsatta anthocyanundersökningar
har jag emellertid kommit att göra nya iakttagelser
i samma riktning, och då särskildt ett fall, som finnes
representeradt hos en art af Urticacé-slägtet Laportea^
synts mig erbjuda intresse, vill jag här i korthet
omnämna detsamma.
Frukterna hos den i fråga varande arten, Laportea
moroides Wedd., äro, liksom hos flera andra arter
inom slägtet, stenfrukter, hvilka vid sin bas omgifvas
G-ertz, O. Studier öfver anthocyan. Akademisk afhand¬
Lund 1906.
Molisch, H. Über amorphes und kristallisiertes Anthokyan.
(Botanische Zeitung. Dreiundsechzigster Jahrgang 1905.
Leipzig. I. Abtheilung, p. 145.) — I detta arbete har Molisch
förbisett, förutom flera meddelanden af tidigare forskare (exempel¬
vis Courchet, Fritsch, Schimper, Müller m. fl.), äfven de
uppgifter, hvilka Buscalioni och Pollacci lemnat beträffande
Centradenia och Hentochmanes. Hos Centradenia floribunda
funno sistnämnda forskare i de unga bladens svampparenkym så¬
väl amorfa som kristalliniska anthocyankroppar, liksom också
anthocyanfärgade kulor eller droppar i vissa mesofyllceller hos
Hentochmanes pictoria. — Jemför min ofvan anförda afhandling
pp. XXXVII, ff., p. LXXXV, anm. 1, p. 300.
Nyligen har K arzel omnämnt förekomsten af antliocyankroppar hos Syringa persica, ' Cobaea scandens^ Iris germanica
och Hydrangea hortensis., der de uppträda i de korolliniskt fär¬
gade organen. I vegetativa delar hos Cobaea scandens och Ins
hybrida hade nämnda bildningar redan tidigare iakttagits och beskrifvits af mig. — K arzel, R. Beiträge zur Kenntnis des Anthokyans in Blüten. (Österreichische Botanische Zeitschrift. LVI.
Jahrgang. Wien 1906, pp. 348, 377.) — Gertz, O. 1. c, pp. 65,
343.
ling.

Hot, Not. im.

af de efter blomningen köttigt ombildade perigonbladen.
Till följd af blommornas anordning i hufvudlika par- tialinilorescenser komma fruktställningarne att habituellt i hög grad erinra om fruktsamlingarna lios
Ruhus ; vid mognaden antaga de en klart röd färg,
hvilket för öfrigt är fallet äfven med deras skaft.
Ett tvärsnitt genom ett af de glasklart genomskinande, röda perigonbladen visar ytterst en klyföppningsfri epidermis, bestående af små, tafvelliknande
celler med mèr eller mindre polygonal begränsning.
I blandning med dessa epidermisceller uppträda i rik¬
lig mängd större sådana med kraftigt utbildade cystoliter. hvilka mestadels äro klotformiga eller ellipsoidiska, mera sällan något kantiga.
Liksom öfriga
bildningar af epidermalt ursprung härstädes (skaftade
körtelhår och oledade, koniska borsthår) föra dessa
element en ofärgad cellsaft. — Under epidermis vid¬
tager ett grundpårenkym af synnerligen vidlumiga
celler, hvilka än hafva mera isodiametrisk form, än
äro sträckta i ena eller andra riktningen. Vissa ele¬
ment i detta parenkym ha karakteren af idioblaster;
de äro betydligt mindre än angränsande celler och
innehålla stora mängder af oxalatkristaller, hvilka
uppträda i form af rafider (Fig. D, a). Dessa kristall¬
säckar ligga ofta sträckta i radial riktning, och deras
cellsaft är städse anthocyanfri.
Hufvudmassan af
grundparenkymet utgöres emellertid af celler, hvilka
till stor del äro anthocyanförande.
Sådana celler,
hvilka utmärka sig genom mera intensiv rödfärgning,
föra emellertid förutom i cellsaften löst anthocyan
äfven kristaller
af samma färgämne ^).
Deremot
hafva amorfa anthocyankroppar, hvilka eljest hos
flera växter befunnits åtfölja de kristalliserade, hos
Laportea icke iakttagits.
*) Liksom i mitt ofvan anförda arbete må äfven här den
frågan lemnas öppen, huruvida de kristalliserade anthocyankropparne bestå af endast anthocyan eller jemte detta pigment inne¬
hålla substanser af annan art.
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Morfologiskt taget -erbjuda de i fråga varande
anthocyankristallerna intresse, derigenom att de visa
tydlig dimorfism.
I vissa celler uppträda de nemligen
i form af ^ långa, fina nålar (trichiter), livilka äro
oförgrenade och raka, mera sällan svagt bågformigt
krökta. Dessa anthocyahrafider befinna sig stundom

i parallel anordning, bildande knippen på samma sätt
som de välbekanta oxalatrafiderna hos talrika inonokotyla växter, men ligga i andra fall förenade till
stråliga aggregat, hvarvid kristallnålarne under starkt
spetsiga vinklar divergera från ett eller flera centra
(Figg. A, B). — Den andra kristalltypen represen¬
teras af bågformigt eller på mera oregelmässigt sätt
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krökta, ytterligt fina trådar, livilka äro rikligt för¬
sedda med utlöpare af liknande gestalt och beskafFenliet,
Dessa på olika sätt kombinerade aggregat, anthocyandendriter, nå ej sällan en betydande ut¬
sträckning, i det de med vindadt eller zigzaglikt för¬
lopp synas genomsätta hela cellen. De fina utlöparne
genomväfva hvarandra med sina grenar, så att de
mest olika konfigurationer komma till stånd. I vissa
celler uppträda flera, från hvarandra tydligt isolerade
dendritsystem (Pigg. C, D), i andra celler åter är det
förbundet med svårighet att afgöra, huruvida ett en¬
hetligt dendritsystem verkligen föreligger, eller flera
sådana förenats genom hopflätning af ändgrenarne.
Kristallaggregat af denna typ, hvilka i habitus er¬
inra om anthocyankristallerna hos exempelvis Dclphiniiim formosum (Zimmermann
anträffas talrikt
i perigonbladens subepidermala cellskikt; rafidtypens
kristaller deremot uppträda mera sparsamt.
Att an¬
märkas förtjenar äfven, att anthocyankristaller öfver
hufvud taget befinnas kraftigast utbildade i celler,
hvilka ligga i närheten af de cystolit- och oxalatförande idioblastema, och att i sådana celler äfven
koncentrationen af i fråga varande färgämne synes
vara starkast.
Någon kristallografisk undersökning har på grund
af kristallindividernas ytterligt ringa storlek ej kunnat
företagas.
Hvad deras optiska egenskaper beträffar,
så tala dessa för att enkelbrytande kroppar före¬
ligga ^).
Dock kan detta ej betraktas såsom fullt afgjordt, eftersom en eventuell dubbelbrytning knappast
skulle vara skönjbar till följd af kristallernas små
dimensioner. Någon pleokroism har ej heller kunnat
iakttagas.

) Zimmermann, A. Die botanische Mikrotechnik. Tübin¬
104. fie;. 29.
gen 1892.
'^) Deremot visa cellväggarne tydlig dubbelbrytning.
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I sitt förhållande till vanliga anthocyanreagens
visa kristallerna i liufvudsak sanima egenskaper, som
tillkomma löst anthocyan af Weigerts grupp vinrödt.
De lösas sålunda af vatten.
Vid lindrig upp¬
värmning af preparaten försvinna såväl rafiderna som
dendriterna
fullständigt, under det att cellsaftens
röda färg betydligt tilltager i intensitet, och inträffar
detta vid en temperaturgrad, då cellerna ännu lefva.
A andra sidan synes afkylning vara en faktor, som
befordrar
uppkomsten af anthocyankristaller, enär
fruktställningar, som en tid varit utsatta för lägre
temperatur,
företett eii
påfallande
rikedom
på
sådana bildningar.
Någon regeneration af anthoC3^ankristaller i celler, der sådana genom uppvärm¬
ning bragts att försvinna, har jag emellertid vid
senare företagen afkylning ej l^^ckats erhålla. — I
absolut alkohol lösas kristallerna, ehuru jemförelsevis
trögt.
Samma förhållande visa de gent emot glyce¬
rin, hvar vid pigmentlösningen i cellsaften starkt kon¬
centreras till följd af den höggradiga kontraktion
af plasmasäcken, som reagenset framkallar, och i
flera fall inträdde der vid fällning af synnerligen
starkt färgade anthocyandroppar.
Vid tillsats af eter
fann jag vid flera tillfällen kristaller försvinna, ett
förhållande, hvilket emellertid ej synes vara framkalladt af deras löslighet i denna vätska, utan sanno¬
likt torde härröra från en postmortal tillströmning
af anthocyanfri saft till de färgade cellerna, hvaraf
tydligen en total eller partiell upplösning af i dem be¬
fintliga kristaller kan blifva följden.
Större och
kraftigare utbildade kristallhopar hålla sig likväl
merendels intakta.
Utspädd ättiksyra löser kristallerna under orange¬
eller tegelröd färgning af cellsaften; på samma sätt
inverka andra pröfvade syror (saltsyra, salpetersyra,
svafvelsyra m. fl.).
Afven vid behandling med ut¬
spädda alkalier (ammoniak, kalihydrab, barythydrat)
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gå kristallerna nästan omedelbart i lösning; cellsaf¬
ten antar dervid en blå färg, hvilken hastigt blekes
och efter öfvergång i mera obestämdt grön och gul
snart nog försvinner.
Blyacetatlösning fäller det i cellsaften lösta anthocyan i amorf form och under blåfärgning ; kri¬
stallerna blifva dervid mörkt blåvioletta.
På samma
sätt inverkar en lösning af kopparacetat.
Likaså
förändras vid tillsats af ferrosulfatlösning färgen å
anthocyancellerna till blå, och inom kort uppträder
i desamma en ymnig fällning af små, svartblå korn,
hvilka under liflig molekylarrörelse gruppera sig till
smärre dendritsystem och ej sällan sämmanbakas till
större, svampaktiga massor.
Anthocyankristallerna
blåfärgas samtidigt; huruvida de gå i lösning eller
— hvilket är mera sannolikt -— qvarstå olösta, kuude
jag ej med säkerhet afgöra till följd af den grumling
i cellinnehållet, som precipiteringen af ofvan nämnda
korn medför.
Samma reaktion framkallas vid be¬
handling med 2 ^'-ig osmiumsyra.
Äfven i detta
fall inträder blåfärgning af anthocyankristallerna och
fällning i cellsaften af mörkfärgade substanser ^). Till
dessa senare reaktioner, hvilka tyda på ett nära sam¬
band mellan anthocyan och garfämnesubstanser, kunna
äfven läggas de förändringar, som anthocyankristalq Denna blåfärgning af anthocyan genom inverkan af osmi¬
umsyra, hvilken, såsom af mig tidigare framhållits, är att betrakta
som en nästan generell egenskap hos detta färgämne, omnämnes
äfven’ af Karzel. Vid hans redogörelse för anthocyankropparne
hos Cohaea scandens heter det nemligen: ”Bei Zusatz von 1 X
Osmiumsäure färbt sich der Zellsaft und die Inhaltskörper blau.
Diese Erscheinung ist wohl darauf zurückzuführen, dass die Os¬
miumsäure in dieser Verdünnung das Plasma derart verändert,
dass dieses für den Farbstoff durchlässig wird und ihn infolge
seiner alkalischen Eeaktion bläut.” Denna förklaring är emeller¬
tid origtig, då såväl hos Cohaea scandens som hos andra af mig
undersökta växter nämnda omfärgning genom osmiumsyra inträder
såväl i celler, hvilka befinna sig i surt medium, som ock i anthocyanextrakter. I båda fallen är tydligen en medverkan af protoplasmats alkalinitet utesluten. — Karzel, E. 1. c. pp. 351, 352.
— Gertz, O. 1. c. p. XIV. Se äfven pp. 51, 109, 150, 168, 228,
254, 271 m. fl. ställen i den speciella delen af nämnda afhandling.
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lerna undergå vid behandling med en mättad lösning
af kaliumdikromat.
De antaga nemligen härvid en
brun f’arg, hvilket äfven är fallet med i cellsaften
löst anthocyan.
Kristaller af samma utseende och beskaffenhet
som de nu beskrifna, rafider såväl som dendriter,
träffas äfven i de rödfärgade delarne af inflorescensskaften, der de jemte anthocyanförande cellsaft upp¬
träda
i grundväfnadsceller, belägna innanför den
ofärgade epidermis och det kollenkymatiska, likaledes
färglösa hypodermat.^
Förklaring till figurerna.
Laportea moroides Wedd. — Grundparenkymceller från
fruktens perigonium, A och B med anthocyan rafider, C och D
med anthocyandendriter ; cellen a i fig. D är en idi ob last med
rafider af oxalsyrad kalk.
Eftersom armarne i dendritsystemen förlöpa i något olika
plan, äro cellerna C och D tecknade under vexlande inställning
af mikroskoptuben. — Förstoring omkring 200.

(Forts. fr. s. 294.)

från fadern, vid celldelningen kommo till den ena af
dottercellerna, under det att de öfriga, som hade
moderns egenskaper, kommo till den andra kärnan.
15.
Skottsberg, C., Observations on the ve¬
getation of the Antarctic Sea. — Förf. deltog i den
svenska antarktiska expeditionen 1901—1903 och
redogör här för sina observationer öfver algfloran,
oaktadt tyvärr en stor del af samlingarne gingo
förlorade med fartyget. Antalet af kända antarktiska
alger går till 35, af hvilka 8 äro endemiska. Förf.
har dock ännu ej hunnit bestämma allt det insam¬
lade materialet.

Pysiografiska sällskapet d.

14 no v.
Prof.
Berggren föredrog om Nya Seelands Prullanier.

Lyttkens, A., Svenska växtnamn.
S. 321—519.

Häft.

3.
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I detta häftej hvari namneii behandlas lika ut¬
förligt som i de föregående, ha vi iakttagit förutom
många nya artnamn äfveii följande nya släktnamn :
För
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ajuga — det tyska Gynsel,
Folemonium — det danska och norska Flok,
Diapensia — det från norskan härledda Prj’d,
Centunculus — Lilling, af tyska Kleinling,
Cyclamen — Knappe,
Androsace — Hilske i st. f. Hilsko,
Cassandra — Svickra,
Fhyllodoce — S vaken,
Rhododendron- — Kosling,
Monotropa — Fjälling,
Helosciadium — Skvatt,
Falcaria — S valler,
Bunium — Komjan,
Silaus — Sloka,
Conium — Od (af Odört),
Fleurospermum — Tjuton.

Finska växter.

I Medd. Soc. faun. flor. fenn.

h. 31—32 har H. Lindberg skrifvit några upp¬
satser, hvarur vi här meddela följande.
Menta Arrhenü Lindb. fil. är en ny art, som i
södra Finland mångenstädes är ett allmänt ogräs
och som skiljer sig från M. gentilis genom större,
håriga blommor, öfver hela ytan håriga foder samt
ganska håriga blomskaft.
Triticum repens L. X Hordeum arenarium (L)
Aschers. {Tritordeum Bergrothii Lindb. fil. n. hybr.)
från Karelia pomorica orientalis.
Hippuris vulgaris f. fluviatilis är endast en obe¬
tydlig form, men v. maritima har ett betydligt högre
systematiskt värde.
Den senares äldsta namn är
H. tetraphylla Lin. fil.
De öfvergångsformer, som
man ansett ^sig påträffa, hafva sannolikt tillhört H.
vulgaris f. litoralis^ som här beskrifves som ny form.
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En ny hybrid uppställes,
sndetica {L. hyhrida Lindb. hl.).

Luzula multiflora X

Ett rikblommigt stånd af Cirsium palustre.
Då det ej torde sakna sitt intresse att ovanligt stora
och rikblommande växtindivid någon gång utförligare
omnämnas, har jag ansett mig böra meddela Botaniska
Notiser några uppgifter om ett exemplar af Cirsium
palustre^ som jag anträffade i juli månad under den för¬
flutna sommaren.
Nämnda Cirsium växte omkr. 3 km från Nynäs¬
hamn i Södermanland i närheten af en liten sjö, som
utfaller i den s. k. Norviksfjärden. Sjön hade blifvit'
sänkt för åtskilliga år sedan, och i den på mylla och
dy rika jorden vid dess strand har en yppig vegetation
kommit till stånd.
Al, vide, björk samt brakveds-,
olvon- och hallonbuskar jämte väldiga nässlor och
älggräs utgöra den hufvudsakliga växtligheten. Från
en stor tufva, hvari fanns en murken stubbe, höjde
sig den kärrtistel, hvarorn jag får meddela följande.
Växtens höjd öfver marken var 2 m. 4 dm.;
omkretsen af stammen nere vid jorden utgjorde 11
cm. samt en meter högre upp 7 cm. Längden af ett
jordblad var 49 cm. och bredden var 11 cm.; 2 stjälk¬
blad omkr. ^1^ m. öfver marken, mätte resp. 37 och
30 cm. i längd och 13 cm. i bredd.
Växten hade
28 utvecklade grenar, af hvilka på resp^ ^|2, 1 och
2 m. höjd de uppmätta grenarna visade en längd af
104, 93 och 27 cm.
Då jag bortser från den mängd anlag till nya
korgar, som kunde skönjas, var blomkorgarnas antal
följande:
Öfverblommade korgar ...
Korgar i full blomning . . .
Korgar, röda i spetsen ...
Korgar af ärters storlek ...
Korgar af mindre storlek . .

119
142
130
87
186 = 664

304
För atfc kunna bilda mig ett omdöme om det
antal blommor, som under gynnsamma förhållanden
skulle kunna komma till utveckling, utvalde jag 10
af de blommande korgarna, 4 stora, 4 medelstora och
2 bland de minsta, hvarefter jag räknade antalet blom¬
mor i hvar och en af dessa.
I de 4 förstnämnda
växlade antalet blommor mellan 82 och 80; i den
andra gruppen var största antalet 74 och det minsta
60; och i den sistnämnda gruppen var det 58 i den
ena och 52 i den andra.
Hela antalet blommor i
de 10 korgarna utgjorde 687, sålunda ett medeltal
af 68,7
blommor i hvarje korg.
Om man antager,
att nämnda medeltal vore fullt exakt för hela växten
och att alla dessa korgar komme till utveckling och
att deras blommor satte mogna frukter, skulle sålunda
resultatet blifva 664 . 68,7 --= 45617 stycken frukter,
en i sanning kolossal rikedom.
Fr. R. Aulin.
Död.
Peter Olsson, som afled d. 25 nov.,
var född d. 26 sept. 1833 i Stora Kil i Värmland,
blef fil. dr i Upsala 1866 och adjunkt vid h. all¬
männa läroverket i Norrköping 1864.
Han var in¬
tresserad af botaniken och hans gradualafhandling
handlade ^^Om de svenska arterna af slägtet Equisetum'\

Calypso bulbosa togs förliden sommar vid fjäll¬
vandring i Nautanen, Norrbottens län, af John Sidén.
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