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Liclienolog'iska notiser.

Af

I— II.

Gust. 0. A:n Malme.
I.

Ett exempel pa antagonistisk symbios mellan

tvenne

lafarter.

lunan den Schwendener

—

Bornetska lafteorien
bland liclienoallmännare
tillslntning
började vinna
logerna, var man en tid böjd för att räkna nästan
Dessa
alla ’’lichenes parasitantes” till ascoinyceterna.

kimua emellertid fôrbâlla sig pâ olika sätt
den angripna lafven. I nâgra fall synes parasitens hyfsystem icke i nagon man ombilda sig for att
träda i nagon närmare förbindelse med värdens gonidier, ej keller ega nâgra egna sadana, ocb i sa fall
kan icke gerna sägas, att det föreligger en parasitlaf;
det är dâ ingenting annat än en pâ en laf parasiteparasiter
till

rande ascomycet.
I
andra fall förstöras, enligt prof. Th. Fries’ *)
och lektor S. Almqvists *") nndersükniugar, den angripna lafvens liyfer, under det dess gonidier lemnas
oskadade och med den angripande vaxtens hyfer synas bilda en ny laf bal.
I annu andra fall förstöras hos den angripna lafven sâvâl gonidier som hyfer, och den angripande är
försedd med egna gonidier, som sannolikt alla utvecklats frân de alger, med hvilka det nnga myceliet först
trädde i förbindelse.
Det är ett exempel pâ dylik
antagonistisk symbios mellan tvenne Jafvar, jag här
vill pâpeka för att i min mân bidraga att rigta npp’

mârksamheten pâ detta sannolikt icke sâllsynta, men
mjmket förbisedda, intressanta fôrhâllande.
Pâ öppet, nâgot högre belägna stengärdsgärdar,
pâ
lar

fly tt block

och för vinden utsatta, torra granithälej sällsynt i södra och mellersta Sve-

förekommer
*)

Th. M. Fries.

**) S. Aiaiqvist.

Lichenographia Scandinavica, pag.

'SdS.

Monographia Arthoniarum Scandinaviæ, pag.

7.

12G
en, soin det sjnies, Skandinavien liufvudsakligen
tillkommande Lccano>'a-&Yt, L. atriseda (Fr.) Nyl., lâtt
igenkänd pâ sin inôrkbruna, vanligen af spridda vârtor bestâende bal ocb sina slutligen konvexa apotkecier.
TJtom Skandinavien torde den vara ui3"cket
I Tj^skland var den, att döma efter Sydows *)
sällsjait.
saminanställning af Tysklands lafvar, icke funnen 1887;
och i England **) var den 1872 iakttagen blott pâ
en enda lokal.
I Sverige är den, som sagdt, ingalunda sälls^-nt i vissa trakter.
I Skane t, ex. iakttogs den somrarne 1890 och 1891 pa manga ställen,
och särdeles pa Linderödsasen saknades den icke gerna pâ nâgon lämplig lokal. Ehiiru den icke nppträdde i större mängd, kan den dock der sägas inga
jemte lihizocarjion (jcoffrapliicnnt, (L. och atskil-

rige

—

liga

)

Leeidece

s.

s.

L. fuscoatra

i^L.),

L

convexa (Fr.)

Lahm
musiva (Körb.), L Itqncida (Ach.), L
och L. pycnocaipa Körb.
som en väsentlig beständsdel i de gamla stengärdsgardarnes lafvegetation.
Under exkursioner i Stockholmstrakten varen 1889,
der Lecanora atriseda (Fr.) icke heller är sällsjmt t.
ex. pa bergen utanför Danviken, gjorde jag den iakttagelsen, att den alltid förekom insprängd i balen af
a

.

Bliizocaipon

.

—

(jeographicum (L.).

Detsamma visade

sig

Sedan jag fätt blicken öppen för detta förhallande, var det mig i regeln
icke svart att, hvarhelst den senare förekom pa öpocksä städse vara fället

i

Skane.

densamma uppspara ätminstone en eher annan bâlvârta af Lecanora atriseda
(Fr.).
Afven i Östergötland, sydvestra Södermanland,
Bohuslän och i Upsalatrakten"**) har jag varit i till-

pet belägna, torra lokaler, pa

*) P.

**)

SiDow.

Die Flechten Deutschlands. Berlin 1887.

tV. A. Lkighton.

The Lichen-flora af Great

land and the Channel Islands.
*-*)
se; Til.

Ed.

Britain,

Ire-

II.

Eörande denna Lecctnora-&vts uthredning i Sverige föröfrigt
M. Fini s, Lichenographia Scandinavica. P. J. Heli.bo.m, Xorr-

lands Lafvar och
gos vestkust.

samma

förf.,

Lafvegetationen pâ öarne vid Sveri-

^
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samma

att iakttaga

lalle

da

forhallancle mellan dessa ba-

Det lag saledes nära

lafarter.

taga, att Lecanora atriscdci (Fe.)

tili

bands

att an-

sin förekoinst städ-

i

vore bunden vid Rldzocarpon rjeocjrapMcxmi (L.).
En undersökning af alla berbarieexemplar af densamina, som statt mig tili buds, bar endast kunna
se

Sa ofta sa fullät en sadan förmodan.
exemplar förelegat, att man kunnat se nagot af de Lecanovan atföljande lafvarne, bar det visât sig, att den närmast varit omgifven af samma
Särdeles tydligt framträder det pa exemRliisocarpon.

lemna

stöd

standiga

insamlade af E. Feies i Femsjö (originalexemplar).
Det ma dock nämnas, att jag äfven tunnit den pä
exemplar af Rhisocarpon endami/leiim Th. Fr. (fran

plar,

Norrtelgetrakten),

som

godbetsfullt lemnats

centiat T. Hedlund, men det bör ocksa
denna art i likbet med RJt. (jcograpliicnm

dullarbyfer,

som färgas

li-

(L.)

bar me-

bla af Jod.

det är Lecanoran^

Att

mig af

papekas, att

som angriper Rliizoccupon

icke tvärt om, framgar redan vid en makrosko-

ocb

granskning,

pisk

men

blir

ännu

tydligare,

om man

Ej sallan finner man balvartor, som tili en del utgöras af en ännu oförstörd
Rhizocmpon-Ykrtsij under det en annan del belt ocb
ballet öfvergatt till en del af Lecanora-balen.
Leca«ora-delen är temligen skarpt begränsad, under det
att Rhûocarpon-à.Q\e:yi at den förra till sa smaningom
förlorar sin karakteristiska gula farg ocb blir svart
tar mikroskopet

med nagon
ett
tid

tili

bjelp.

skiftning

i

blatt

Lyckas man erballa

*).

genom en sadan varta, bvilket emellerförenadt med vissa svârigbeter, emedan det

belt snitt

är

grusar sonder sig pa gränsen mellan Rhisocarponocb Aemjaoro-delen. visar sig den förra besta af ett
tunnt kortikallager, ett likaledes tunnt ocb föga sam-

lätt

*)

Man

träffar äfven heia vârtor,

som nngefär samtidigt

heia sin yta antagit denna inörka färg.

öfver
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mauliängande goiiidiallager

*)

och

bestaeude medullarlager.

fer

star af

samma

I

ett af koi’tledade

den

senare,

hy-

som be-

lager, är kortikallagret betydligfc tjocka-

mera sammanhängaiide, ocli medullarlagret bestar af temligen
langledade hyfer, som ej färgas bla af jod. Mellan dem
finns ett mörkt parti, som tränger fram under IthisocarjMti-àelen och, efter lämplig behandling med kalilut, salpetersyra och jod, visar sig besta af rester efter lildsocarpon-lxyïev
döda gonidier och hj^fer, som
löpa ut fran Lecanoran.
Här och der i den del af
detta parti, som ligger närmast den ännu oangripna
delen af HUizocarpon^ befinner sig en eller annan boll
af ännu lefvande gonidier, omgifna af hyfer tillhörande den sistnämda lafven.
Det framgar häraf, att
i
det är medullagret, Zcm/iO/’a-hyferna först tränga fram,
och att det ofvanför liggande gonidiallagret (samt kortikallagret sedau förstöres eller spränges sönder i sma
re, gonidiallagret är äfvenledes tjookare och

,

)

som

bollar,

tagligt,

larlager

att

efter

hand dödas.

Det syns derför an-

Lecanora-hyÎQrnai ur Rhizocarpons medul-

hemta den näring, som der tilläfventyrs finns
Derifran tränga de upp i gonidiallagret

upplagrad.

och

förstöra detta,

och först sedan vidliggande delar

af RJnzocaypon heit och hallet dödats, tränger Lecano-

rans gonidiallager fram, och utbildas dess kortikallager.
Att nagra gonidier fran RhAzocarpon lefvande inneslutas

i

Lecanoya-hkXen. och införlifvas

nidiallager, har jag icke
lar für,

att sä skulle

gonidierna

dödas,

kunnat förmärka.

vara förhallandet.

om

med

üec«HO>T<-hyferna

dess go-

Intet ta-

Pa hvad

sätt

genomborra

membran och utsuga dem eller om dödandet sker
pä annat sätt, har jag ännu ej lyckats afgöra; jag är
dock föga böjd för att antaga det förra tillvägagangsderas

sättet.
*)

Gonidierna äro hos denna laf, liksom hos Archil iclienes i
omspunna af kortledade hyfer, icke fästade vid dessa

allmänhet,

genom

haiistorier.
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Dâ

vid äldre Lecanora «^r/secZo-bâlar ofta endast
i omkretsen
en sâdan vaxt som

spridda rester af Piliisocarpon finnas qvar
af

den

och

näringstransporten

i

fôreliggande sannolikt ej sker öfver relativt sârdeles
lânga strâckor, ntan de särskilda bâlvârtorna nog fora
ett ganska sjelfstândigt lif, âr det antagligt, att endast de nnder bildning varande och de yngre bâlvârtorna hafva nâgon nytta af liâr pâpekade symbios;
de äldre maste fora ett lif, likartadt med stenlafvars
allmânhet.
i
Ett fôrhâllande, öfverensstänimande med det, som
forefinnes mellan ofvannamda bâda lafvar, eger ocksâ
rum mellan Lecidea intumescens (Fw.) och Lccanora
sordida (Pers.), nâgot som framhâllits af bland andra
Th. M. Fries.
Rürande förekomsten af Lecidea intiisages i Lichenogr. Scand. pag. 529:
crnstam Lecanorœ sordidœ^ snpra quam mortifera sese expandit” .... Fôrloppet vid detta düdande
âr här nästau heit och hallet detsamma som ofvan
skildrade.
De bollar af gonidier (och dem omgifvande hyter), som uppkomma, när den angripna lafvens
gonidiallager spranges, aro dock här bet3nlligt talrikare och läftare att iakttaga ân hos Riiizocatyou yeo(jmphicwn (L.).
Jii närmare de ligga angriparen, desto mer hafva gonidierna forlorat sitt klorofyll, och
samtidigt har deras membran mörknat.
Till sist âterstâ endast hopar af dödade svartbruna sâdana.
Att
angriparens hyfer genomborrat de doende gonidiernas
membran, har icke knnnat iakttagas.
Den företeelsen, att en lafart i sin förekomst är
strängt blinden vid en bestämd annan och för sin fortkomst maste smaningom döda denna, torde icke vara
sä synnerligen sällsynt.
Men för att i hvarje särskildt fall kiinna iittala ett bestämdt omdöme fordras
Möjligt
iindersökningar i natiiren pa skilda platser.
ett
i
som
iinderstiindom
den,
kan
kanske vara, att
mescens

.

.

.

’’inter

Bot. Not. 1892.

9

.
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\

omrâde

angriper eu art,

närstaeude.

Bland

i

ett

auuat slar ued pa eu

lafvar, oui livilka jag misstauker,

de förhalla sig pa saiuuia satt som Lecanora atrima uämuas ett par i Ostra Skaue pa mânga Ställen förekommaude BiieUia-a.i'ter, B. vcrriicidosa
(Boer.) och B. œthaJea (Ach.), -) som bâda syuas vara
buudna vid Bhizocarpon distinctnm. Th. Fr,
att

seda (Fr.),

II.

Näg-ra ord

om

lafveg'etationen vid Vettern.

Att Vetterus sträuder liysa lafvar, som eljest, iuom
Skandinavien atminstone, nteslutande (eller nastan nte-

förekomma i fjälltrakter eller törst betydligt
nordligare gâ ned i laglandet, anmärktes af Hellbom
redan 1871
Han uppmärksammade dock endast
slutande)

en art, Lecanora frushdusa
a arr/ojjhoUs
bvilken troligen redan af Acharius varit kaiid liärifran.
Det är nemligen bögst sannolikt, att det ex. fraii
”Ostrogotliia”, som omnamnes af Prof. Th. Fries, liar-

stammar just frân nagon plats vid Vettern. A’tterligare pâpekades detta fOrhallande af THEORrx* -"), som
*)

’’Maculas minutas inter alios liclienes sæi)e format”

Th. Fries, Lieh. Scand. pag. 604.
*”) P. J. Hellbo.m. Xerikes Lafflora, pag.
***) P. G. E. Tiieorin.

.

.

.

34.

Ombergs Lafvegetatiou

(Ofvers. af Yet.

Akad;s Förhandl. 1875.) pag. 140.
Till de af Theokis for Omberg ujjpgifna lafvarne kunna laggas följande, som jag fuunit under ett par exkursioner der: Chidonia alcicornis (Light.) a damacornis (Acii.), Parmelia incurva
(Pers.). Acarospora badiofusca (Xn..), Lecanora densta (Stemi.i,
Lecania dimera (Xïl.), Lecidea suhconjhiens Th. Fr., Bhizocarpon ohscuratiim (Acii.), Coniocyhe ptallida (Pers ) ß xanthocephaJa
(Wallr.) och liactrospora corticola (Acii.). Af dessa är den sistnainda ej forut uppgifven for skandinaviska halfon. I trakten —
förekomma dessutom
och med all sannolikhet äfven pa berget
Bilimbia melcena (Xn..), Lecidea obsctirella (Smeft.), Buellia SchaToninia coeruleonigrireri DX'trs. och Pyremda Coryli (Mass.).
enns (Ligutf.) och Nephroma areticim (L.). som ej obseiverades af
Theoris, äro âterfunna; bâda nära Borghamn.

—
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Omberg

pâ

skildt

insamlat fiera sâdana, ocli hau fäster särvid, att de uteslutaude fëre-

uppmärksamheten

komma

i

Vetterns

Feies framhâller

i

omedelbara

narhet.

Afven Tu.

Polyblastiæ Scandinavicæ (pag. 13

och 20), att tvenue eliest i fjelltrakter förekommaude
Pohjhlastia- 2i>xtev ovantadt anträfFats ’’extra alpes”, ’’extra regiones frigidas” pâ Omberg.
Under exknrsioner utmed Vettern i Odeshögs s:n
(i Östergötland, pâ grausen mot Smâland) bar jag âter
pâtraffat nâgra af dessa lafvar, hvarförutom jag dels
der, dels pâ Omberg gjort ett par fynd, som torde
knnna vara varda att omnâmnas i sammanhang meddem.
Mest iitbredda af de nu antydda lafvarne âro
Caloplaca elefjans (Link.), som vid Vettern iakttagits
i
Nerike, pâ Omberg saint i Odeshög, och Lecanora
sainma stallen och i Odeshög särdeles
frîtsfnlosa^ pâ
ymnigt.
Om ocksâ icke dessa âx’O uteslutaude fjâlllafvar, hafva de dock i Skandinavien en öfvervägande
nordlig utbredning och förekomma i de kring Vettern liggande landskapen endast vid denna sjö.
Lecanora frustulosa âr jemte CalopJaca ferruginca (Hüds.)
ß festiva (Fe.), Rhisocarpon geminatum (Fw.) och fiera
Lecklcæ s. s. L. spcirea Ach., L. * siihcoiiflucns Th. Fe.
och L. pantherina (Ach.) m. fi. karakterslaf för de
branta Vetterstrânderna i Odeshög, sâ langt de fuktas af stänket, när sjöns lättrörliga vatten bragts i
uppror.

Gemensamma
men

ej

för

Omberg och Odeshögsstranden,

kända frän Uerike, äro

PoJgblastia scotinospora

och Thdopsis melatlieUea Nyl., af hvilka ätminstone den förstnämda är en rent alpin art och den
andra närmast är funnen i Medelpad och Herjedalen.
Acarospora hadiofusca (Nyl.) och Lecidea macrocarpa (D. 0.) ß superha Köbb. samt Polghïastia intercedens
(Nyl.) och Rinodina mniarœa (Ach.) äro endast funna
vid Omberg.
De bäda sistnämda har jag icke haft
tillfälle att iakttaga under mina korta exknrsioner pâ
(Nyl.)
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Acarospora badiofunca, förut känd närmast
trän Herjedaleu men enl. Th. Fries ”non tarnen mealpinaqne”, anträffades 1889 jdterst sparre i.rctica
sam! i Makebergen nära Borgbamn.
Ett tynd, icke mindre oväntadt än nagot af de
nu nämda, är det af Buellia rinodinoides Anzi vid VetDenna art, som förut i Skandinavien insamlats
tern.
endast pa en lokal i Jemtland och pa Dovre, förekommer flerstädes men sparsam! pa Ödeshögsstranden *).
Att vi pa Vetterns stränder liafva att göra med
lafvegetation, som hyser rent alpina arter, torde
eil
otvetydligt framga af de fynd, jag ofvan nppräknat;
och att atminstone nagra af de nämda arterna hafva
berget.

än den vi nu
känna, är m 3’cket sannolikt.
Förhallandet vore nog
värdt att närmare undersökas.
Pa fragaii om de orsaker, som hatva gjort, att dessa liallit sig qvar här,
vägar jag ej iiilata mig.
Gissningsvis vill jag dock
sasom eil orsak frainhälla vattnets teinperatur i Vettern, som pä grund af sjöns betydliga djup är underkastad jemföreJscvis ringa vexlingar.
Ocksa det förhallandet, att de lokaler, pa hvilka dessa lafvar finaf dimmorna, dels af sjelfva sjöns vatten
nas, dels
linder äfven obetj^dliga stormar hallas fuktiga, torde
icke sakna sitt inflytande.
Det är för öfrigt icke blott
eil

vidsträcktare förekomst utmed

sjöii,

som här hyser nordliga arter. Äfven
mossvegetationen visar samiiia egenhet *^).
Och att
Vetterns fauna hj^ser Hera relikta former, är redan
för länge sedan papekadt.

laA’egetationen,

")

Säväl pa

Omberg som

i

Ödesliög liar jag dessutom (pa "gra-

anträffat en Iottas2)is, som jag misstänker vara I. rhodopis^
(S.MrFT.).
Dä jag ännu ej haft tillfälle att öfvertyga mig om be-

sten”

!)

**) S.

ceer.

ma

den anföras med reservation.
nagra i Vettern och Venern funna Crusta(Öfvers. af Vet. Akad;s Förhandl. 1861.) Jfr. särskildt pag. 312.

stämningens rigtighet,
LovÉ.v.

Om

