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En Moriola-liknande

4.

Af

laf.

E. Nyman.

Vid fiera tillfällen liar jag under sysslande med
bestämning af mossor pâtrâffat en bildning, med bvars
rätta natur jag visserligen ännu ej är füllt pâ det

men som

klara,

likväl

kan komma

att

torde

förtjena att

i

nâgon af Bot. Notisers
anträffa nägot liknmde.

beskrifvas, dâ möjligen

korthet
läsare

Sa länge jag endast iakttagit ifrâgavarande bildning pâ bladen af Oncophorus strumifer (Ekrh.) Brid.,
insamlad i Upsala-trakten, antog jag utan att ingä
pâ en mera detaljerad granskning, att jag funnit nägon ovanligare form af gonidier tillhörande nämda
mossa.
Sedan jag emellertid lyckats finna liknande
kroppar äfven pâ bladen af tvä andra mossor, Dicranum majus Sm. och Jung r mania orcaclensis Hook.,
bäda frän Norges vestkust, beslöt jag närmare under-

desamma. Det visade sig dâ, om man \dd c:a
140 gängers förstoring betraktade ett mossblad, hvarpä

söka

nämda

bildning

uppträdde, att de gröna, gonidielik-

nande klumparne, hvilka utan nâgon bestämd ordning voro spridda öfver bladets y ta, medels fina,
hyalina trädar stodo i förbindelse med hvarandra.
Vid vanlig loupeförstoring blifva väl de gröna
klumparne men ej trädarne synliga. De sparsam!
septerade, 3 à 4 /i breda, hyfliknande trädarne kunna
lätt,
dâ de observeras pâ Dicranum majus Sm., förvexlas med de flnaste hyalina förgreningarne af de
hos

denna

rhizoiderna.
rtol.

Not. 1890-

bladvecken ymnigt förekommande
i
Att trädarne pâ nägot sätt medelst kau-

art
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storier eller dylikt varit fästade vid

mossans väfnader,

kar icke kunnat iakttagas.
Ofta löpa liera trâdar i bladets längdriktning,
följande den ränna, som pa öfversidan bildas genom
Trâdarne anastomosera
bopvikning.
bladkanternas
rikligt och äro, isynnerhet vid bladets kanter, försedda med talrika, kortare leder, hvdka vanligen afslutas med de nämda gröna klumparne.
Dessa klumpar, af hvilka de största kunna mäta
ända tili 75 /a i diameter, de minsta c:a 15 /u äro
,

stundom ganska oregel-

af en sferisk, elipsoidisk eller

bunden

form och bestâ af en hyalin pseudoparenkysom omsluter en grön alg (Tetrasporacé?).
Yid ett tillfälle har jag iakttagit, att en
af de minsta klumparne uppkommit pa sadant satt,
att tva närbelägna hyfgrenar gemensamt omslutit ett
matisk

hyfkapsel,

algindivid, bildande kring

Som

en figur som Zukal
öfver den af
tillsände jag

bans

detsamma ett fâcelligt hylle.
i mycket erinrade om

ifragavarande bildning
i

sina ’’Flechtenstudien”

x

)

lämnat

honom uppstälda Lichenopeziza bryophila
nämde forskare ett préparât och begärde

om detsamma.

utlâtande

delad upplysning skulle den af

Enligt benaget ined-

mig funna

lafven icke

vara identisk med Lichenopeziza bryophila utan heit
enkelt représentera ett utvecklingsstadium af nagon
Bilimbia eller Biator a.
Emellertid finnes icke, sä
vidt jag har mig bekant, inom nämda slägten nagon
art, som under nâgot stadium af sin utveckling eger
algelementet heit och hallet omslutet af en psendoparenkymatisk hyfkapsel.
Sannolikast synes mig vara, att vi har hafva att
göra med den sterila bâlen af nägon form tillhörande
eller stâende i närheten af det af Norman beskrifna
slägtet Moriola, hvilket slägte just
J

)

akad.

7-16.

d.

Zukal, H.

:

Flechtenstudien.

Wissenschaften.

Wien

—

1884,

utmärkes deraf,

att

Denkschriften d. Kaiserlich,
pag. 284 88, tab. VI. fig.

—
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algen inneslutes inom en kapsel af pseudoparenkymatisk hyfväfnad.
Alldenstund ofvan beskrifna bildning endast anträffats i sterilt stadium och först sedan den intorkat
och en längre tid förvarats i herbariet blifvit föremâl för en mera ingâende undersökning, bar den ty-

värr icke kunnat odlas
stämmas, utan har jag,

ej

heller

med

säkerhet be-

som ofvan antydts, endast
velat fästa uppmärksamheten pa densamma, ifall den
händelsevis skulle anträffas af nagon botanist.
Det
künde nämligen vara af intresse att genom odling

—

bringa den tili fertilitet eller
om detta icke
att ätminstone erhalla visshet om
lyckas
naturen af den ingâende algen, livilket icke borde
vara förenadt med svarigliet, om algen isolerades och
Den möjligheten synes
odlades pa lämpligt substrat.
mig icke heller utesluten, att framtida fynd skola
lämna bevis för tillvaron af tvenne paralella serier i
fräga om byggnaden af fruktkroppen inom gruppen
Moriolei, den ena omfattande de hittills kända formerna med mörkfärgade liyfer och gymnocarp fruktkropp, den andra, för hvilken nyss beskrifna lafbal
skulle vara en représentant, med hyalina liyfer och
livilket endast gissningsvis ma antydas
angiosöka

—

skulle

—

—

carp fruktkropp.

Den 30

okt.

1894.

1.
Fil. Kand. A. Bründin föredrog om rotskott
hos Listera cordata (se Bihang till K. Sv. Vet. Akad.
Handl. Bd. 21, Afd. III N:o 12).

2.

Euphorbia Peplus L.

Af Th.
Sommaren
Upland

1891

v. tricuspidata nov. var.

Fredriksson.

anträffade

jag

i

Dalby sn

i

en potatisâker 3 individ af en Euphorbia
Peplus, som visade ett särdeles egendoinligt utseende
med hänsyn tili bladformen. Exemplaren, som växte
i

