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de l’humidité de l’atmosphère, voilà

les

circonstances,

diminuent la consommation de
l’eau et la transpiration par les feuilles et provoquent
la
sécrétion intérieure de ces plantes, qui sont incapables de regier autrement la pression excercée dans
Cette haute pression provient
l’intérieur des cellules.
de l’affluence de l’eau pompée par les racines, qui
sous l’influence d’une température favorable apportent
plus d’eau à la plante qu’elle ne peut en consommei.
Les cavités, qui servent ordinairement de récipients à
l’air, fonctionnent en ce cas-ci comme réservoirs pour
qui arrêtent la vitalité,

l’eaii

superflue.

Ytterlig-are

nâgra ord

om

substratets betydelse

for lafvarne.

Af Rutger
herr
sista

Seenander.

Ogerna inlâter jag mig âter pâ en polemik med
Hedlund i ofvanstâende frâga, sedan ban i sin
uppsats ’’Nâgra ord

om

substratets betydelse for

Notisernas tredje hafte genom anvandandet af personliga invektiv enligt min âsigt snedvridit
diskussionen, men jag anser mig skyldig att till detta

lafvarne”

i

genmâle foga âtminstone nâgra anmärkningar
mitt sista inlâgg i denna polemik.

Det âr

som

mer an herr Hedldnd bland
mina tvenne uppsatser, som anse,
att jag der uttalat nâgra tvifvelsmâl om, huruvida
lafvarne hemta en del af sin nâring ur vatten, som
frân substratet eller dess omgifningar medför âtskilliga lôsta bestândsdelar.
Let borde vara onödigt att
ânnu en gâng pâpeka, att ândamâlet med min forsta
uppsats var att framhâlla, att detta nâringsupptagande
dem,

hvilka

vâl

ingen

last

och substratets direkta inflytande i allmânhet ej voro
de enda faktorer, som bestämma lafvarnes fôrdelning
i
naturen, utan att en mycket vigtig sâdan antag-
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om de särskilda
de organismer, med livilka
de under sin utveckling komnia i beröring eller konligen ligger

lafvarnes

de ’’biologiska fragorna

i

förhallaude

till

ilikt”.

om förekomsten af stenlafvar pa trä har
H. anslutit sig tili min asigt, att iiärvidlag stoftimpregnationen spelar en stör rol.
Herr H. tillmäter emellertid denna omständigliet i och för sig afgörande vigt och uttalar som sin asigt, att stenlafvarne
pä trä finnas der pa grund af att fastnade sandparI fraga

lierr

tiklar

dem samma näring som

tillföra

det egentliga

klippsubstratet.

Med den langsamma
är det gifvet, att de
lafvarne

trän

mycket
klara,

här

eventuelt

vittrande

ej

liten

som lafvarne
som

lösta salter,

ega,
sten-

under sin utveckling behöfva just
kunna lemnas af en

mineralpartiklar,

kvantitet

hvarför pä

kan

tillväxt,

mängder

bli

sandkorn.

Spetsbergen
utsatt

för

Detta tyckes för-

tillhardnad

ved,

nägon sadan stark

som
stoft-

impregnation som ett tak, ett stäket invid en väg
o, s. v.,
ändock kan bära stenlafvar sasom Lecanora
Men det synes mig,
och Fannclia Janata.
2)0li/t)'02)a
som om mycket af det lignum, som salänge legat ute
i
fria lüften att det börjat klädas med enbart vanliga trälafvar, skulle bli impregneradt med sa mycket sandpartiklar, som t. ex pä Spetsbergen visar sig
vara tillräcklig för steidafvars existens, och att säJag
lunda andra orsaker utesluta dessa härifrän.
tillförsel
att
den
anser derför i motsats tili herr H.,
af specifika näringsämnen, som sandimpregnationen
medför, icke utgör den enda förklaringsgrunden för
uppträdandet af stenlafvar pa trä, utan att denna
förändring i dess beskaffenhet plus andra förändringar genom atmosferilierna verkar indirekt pa lafvegetationens utseende, derigenom att den svampflora, som
här kan trifvas, far heit annan art än pa i samma
trakt beläget trä, som genom sitt läge kunnat occu-
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peras

af

vissa

svampformer, som dels direkt genom

skadligt iiiverka pâ groende individ af vissa lafvar, dels indirekt genom att förändra substratets be-

att

pa ett for dessa olampligt satt *) omöjligI de trakter, der t. ex.
göra dessas vidare existens.
de forruttnelsebakterier, som angripa trävirke, börja
bli
mera sâllsynta, skulle fenomenet af stenlafvars
uppträdande
trä och bark blifva vanligare.
Jag har fran andra hall sökt visa, att groningen
är det mest kritiska skedet af en lafs utvecklingshiDet skulle föra mig för langt att här uppstoria.
taga tili behandling heia den märkvärdiga sammanställning, herr H. gör mellan sitt och mitt uppfattHerr H. gar in pa mitt pâstâningssätt härutinnan.
ende sä tili vida, att han Säger, att sedan upplagsnäringen i en soredie, ascospor eller pycnoconidie
under groningen tagit slut, den groende laf-individen,
om ej lämplig näring finnes tili hands pâ det substrat,
som det hamnat pa, maste ga under. Detta
har jag naturligtvis aldrig nekat tili, och har i fräga
om mindre ascosporer och pycnoconidier äfven framhallit detta, specielt i fraga om den näring som pa substratet befintliga nlger künde lemna
men hvad
jag härvidlag skulle vilja betona är, att ett ungt lafmycelium med gonidier antagligen behöfver lika litet
näringssalter fran substratet som en mera utvuxen
lafbäl.
Och att det är mycket litet i den vägen, som
behöfves, kan man första, da stora lafvar godt kunna
utveckla sig pâ jern och glas.
En ökad möjlighet att under sin utveckling uppspära och omslingra en gonidiebildande alg hafva de
större ascosporerna
genom sin upplagsnäring samt
skaflfenhet

—

*)

Jag anser

raig böra papeka, att enligt

min tanke en sadan

genom ujiptradandet

af vissa organisme!'

förändring- af snbstratet

till de
biologiska fragor,
livilka
jag tror i hög grad
inverka pâ lafvarnes fördelning pa olika substrat Jmfr. Hedlund,
Nagra ord etc. pag. 137),

liör

(

*
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pycnoconiclierna

massvisa

och

utbildning,

de smâ ascosporerna genom sin
sorediei'na hafva genast genom

byggnad denna betingelse.
Par man se en lafbâl, füllt normalt utvecklad
och ntvuxen, pa ett främmande substrat, der den al-

sin

drig annars brukar finnas, ligger det väl ganska nära
tili hands att antaga, att det är förhallanden vid groningen, som hindra den ifragavarande lafven att i
vanliga fall uppträda här.
Pörökas en laf hufvudsakligen genom soredier, och finner man den normalt
utvecklad pa ett främmande substrat, der den vanli-

gen saknas, tyckes det som om soredien under sin
groning pa detta substrat varit utsatt för nagon ödesdiger fara.
Enligt min tanke kan bristande näring
da soredien eger ungefär samma behof af näringsupptagande frân substratet som den utvuxna lafven, vara enda orsaken härtill.
Som den egentliga
orsaken har jag framhällit kampen med de organis-

icke,

mer

—

Da

t.

—

specielt svampar
som samtidigt utveckla sig
pa det främmande substratet, och hvilka lättare kunna
förstora ett laf-individ imder dess soredie-stadium, än
da det utbildat sig vidare, anlagt corticalskikt o. s. v.
ex.,

som jag

framhällit,

Fcrtiisaria coraUoides

en stenhäll till en bredvidstâende asp,
hvars bark ej kan ha undergâtt nâgon särskild mineralim^jregnation, anser jag detta bero pâ att det
öfvergar

frân

främmande
soredier,

substratet

att

”det kritistiska

sa

rikligt blifvit beströdt

med

kunnat ofverskrida
groningsstadiet”, och derefter, som det

nâgra

tillfâlligtvis

faktiskt visar sig, utan fara utveckla sig vidare.

Det är rätt nojsamt att se, hur herr H. söker
vrida pâ mitt försök att klargöra för honom, att pycnoconidiernas massvisa utbildning i nâgon mân ersätter

det

nederlag,

som mäste ske bland

stora massor

dem, som pâ grund af bristande iipplagsnäring
hunnit utveckla sig sä längt, att groddslangarne
uppspärat och omslingrat nâgon gonidiebildande alg.
utaf
ej
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Om man

har rätt att förebra sin motstandare ’’ordpraF,
berättigande, da berr
H., bvilken, som jag strax skall visa mycket vä] förstar innebörden af mina uttalanden bärutinnan, söker
göra mer eller mindre troligt, att jag uttalat att 50
af pycnoconidierna i allmänbet ej äro grobara, att de
i
brist pa näring äta npp bvarandra (!), att bakterier förstöra dem pa grund af deras bristande npplagsnäring o. s. v. Men just att ban verkligen förstätt,
bvad jag menar, framgar deraf, att ban gent emot
mig frambäller, att pycnoconidierna framkomma i
hopar, genom bvilka ingen egentlig spridning eger
rum utan blott ett ökande af moderbalens utbredningsyta, da pycnoconidiehoparne utveckla sig bland
de ymnigt forekommande algerna pa substratet. Att sa
är fallet bos vissa lafvar veta vi genom berr H;s intressanta Studie ”Om bälbildning genom pycnoconidier bos CatiUaria denigrata (Fr.) ocb C. j)rasina (Fr.)”
med ytterligare bidrag i bans sista genmäle, men ett
försök att utan vidare généralisera bvad berr H. funtorde denna term bär ega stört

%

bos
vägadt.
nit

utvecklad

ett

halft

Nog
bal,

dussintal lafvar förefaller

torde,

särskildt

bos

spridning pa langt hall

pycnoconidier, ega rum.
Da berr H. med all

mycket

med bögt
genom isolerade

lafvar

makt tyckes

vilja göra frägan
pa olika substrat beroende
blott pa dettas beskaffenhet i ocb för sig, kan ju i
detta sammanbang som ett exempel pa det berättigade i min asigt, att frägan är vida mer komplicerad
ocb äfven beroende pa andra, rent biologiska faktorer, framhallas en i samma hafte som berr H:s genmäle intagen uppsats af Malme, der ban visar buru
tvenne lafvar Lecanora atriseda ocb Lecidea inüimescens i sitt uppträdande sta i bestämdt biologiskt samband med vissa andra lafvar.

om

lafvarnes

Bot.

Not.

1S92.

fördelning

17
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Pâ de
uppsats
ej
i

ötVerlägsiia

tillâtit

utf'all,

herr H.

mot mig

sig rikta

i

slutet af siu

persoiiligen, vill jag

svara, dâ jag liksom troligen alla Notiseruas lâsare

motsats

pâ

till

nâgot

herr H. anser dylika personligheter

satt lia att skaffa

med

ej

frâgaii oni siibstra-

betydelse für lafvarue.

tets

En ny mossart

frân Spetsbergen.

At N. C. Kindbebg.

Ar 1883 insamlade D:r

Rik. Gyllencreutz âtskilpâ Spetsbergeu och ôfverlemiiade dem
välvilligt till mig.
Bland dessa synes mig en Timmia fürtjena en särskild uppmärksamhet, heist som
den af D:r Karl Müller i Halle äfven blifvit granskad och befunnits afvika frân alla andra arter af
samma slâgte samt sâlunda fürtjena arträtt.
Timmia arctica Kinds., n. sp.
Dense cæspitosa et valde radiculosa. Caulis elonFolia sicca adpressa,
gatus, circa 5 c. m. vel altior.
rarius indexa, madida erecto-patentia, plurima ferru-

mossor

liga

summa tantum

ginea,

—

lineali

et

leniter

redexa,

tum paucidentata
costa

omnia conformia,

virescentia,

lanceolata subacuta, margiue valde involuta

subinteger rima,
vel

sinuolata;

summo

percurrens, rubra, lata, dorso lævis.

haud

apice tan-

vagina ferrugiuea;
Flores et

Habitu speciem generis Polytrichorurn valde refert. v. c. 1\ alphmm.
Convenit quidem cum Timmia austriaca areolatione foliorum et vagina ferruginea, ditfert tarnen præfructus

reperti.

cipue caule tenuiore,

pissime

adpressis

foliis

minoribus, brevioribus, sæ-

et subintegerrimis,

et

costa latiore.

Hab. in ins. Spetsbergeu, promont. (”cap”) Thordsen
ad sinum Isfjorden: D:r R. Gyllencreütz anno 1883.
Utan tvifvel âr det samma vâxt, som Prof. S.
Berggren âr 1868 fann vid Lomme Baj' och ansâg
sâsom en form af Timmia austriaca.
Den beskrifves

