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Hr Mag. K.
Nya Skandinaviska laf-arter.
roth hade insändt följande meddelande:
»Ånyo har jag äran

att

J.

Lönn-

Kongl. Vetenskaps- Akademien

till

öfverlemna mina iakttagelser vid en serie af lichenologiska under-

Denna gång angå de

sökningar.

som jag

dinaviska laf-arter,

som

dels af laf-former,

uti

mig obekanta.

för

nya arter omnämnes

och en beskrifning af

som

för

har jag

omfång

meningar.

Om

isynnerhet

genom

i

böcker,
till-

och har jag äfven flera gånger

min uppfattning af art-

i

motsats mot andra hos författare gällande

dessa har jag förskaffat mig närmare kännedom
studier

hvilka jag egt

förledna sommar.

i

äldre och yngre typsamlingar af laf-

under en vistelse utrikes alltsedan

tillfälle

Uppsatsen eger sålunda

i

någon mån äfven

hvarföre ock synonymer anföras

kritiskt syfte,

att

träffas

ansett lämpligt att vid deras uppräkning för

begreppets

tagit

af Svenskar utgif-

af Sveriges botanister torde vara mindre

flertalet

formerna.

som

dem sålunda endast

funnit detta nödvändigt, för att uttrycka

till

Gotland,

nästan ingen af dessa för vår flora

hvar och en bifoga en sådan;

var,

till

varit serskilt förvarade,

de lichenographier,

i

vits,

gängliga,

min samling

Då

nya Skan-

påträffat vid en granskning dels af

från en af mig hösten 1856 företagen resa

fynden

såsom

företrädesvis åtskilliga

Hvad benämningarne

ett

de omtalade

till

angår, har jag af flera skäl an-

dem, som användas af sednare författare, isynnerhet derföre,
de

flesta

arter,

som jag går

att

uppräkna, först

anmärkta, och således blott igenfinnas

tider blifvit

i

i

sednare

nyare liche-

nologiska skrifter, der en helt annan nomenklatur förekommer än
i

Af

de äldre.

de bifogade, på egna iakttagelser grundade, be-

skrifningarne torde det ock vara lätt att finna,
äldre slägtena hvarje art hörer.

då af

lätt

i

till

hvilket af de

Blott undantagsvis har jag, och

ögonen fallande skäl, användt alldeles nya benäm-

ningar.

Bilimbia

sabulosa

German,

Massalongo

et Licb. Select.

Ricerche,

Germ.

n:o 14.

rugoso-squamulosus effiguratusquc,
Ofvers.

e

Körber Systema

Lichen.
Thallus subcaitilagineus,

—

glauco fuscescenti-

af K. Vet.-Akad. Förh.,

d.

i)

Juni 1838.

1.

rufescenti-

—
humectatus

cinerascens,

lnete

—
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virescens,

squamulis parvis, lobulatis

crenatisque, convexiusculis, in crustam contiguara connatis; apothccia parva, tota adnata, aliquando primo pallide et anguste marginata,

plerumque vero mox subim marginata
sphaerica

1.

cio

crasso, corneo, nigrescenti, ssepe

rSe

octonae,

0,0035 — 0,005

1.

1.

herai-

fusco-nigra, hypothe-

conglomerata

fusiformes, hyalino-flavellse,

millimetr. longae,
Variat.

et turgescentia, discoidea

subglobosa, e pallido atroviridia

1.

aggregata; spo-

i-3-septatse, 0,012

— 0,021

m.ra. latae.

a: crusta typice evoluta, eximie imbricato-squamulosa,

squamulis planiusculis, adpressis, apotheciis nigricantibus, rarius

mo

lividis,

pri-

saepe catervatim conglomeratis.

crusta rugosa, verruculoso-squamulosa, glauca, magis minusvc

/?:

albido-pruinosa,
ceraceis,

squamulis gibbis, coarctatis, apotheciis subglobosis,

pallide lividis

1.

subfusco-viridulis, saepius pruinosis et

pun-

ctato-scabris.

y: crusta e glauco-fuscesccnti dealbata, squamulis coarctatis, depresso-granuliformibus, in crustam contiguam 1. areolato-diffractam,
magis minusve obsolete effiguratam connatis, apotheciis saepius di-

mox

scoideis,

fusco-nigris

Hepp Flecht. Europ.
syncomista Sojimerfelt Supplera.

(Biatora Eegeliana

n:o 280, Lecidea sabuletorum

(i

Flor. Lapp.?).

tenui,

omnibus partibus atypica, crusta frustulosa, subuniformi,
submembranacea, nequali, rimulosa, viridulo-fuscescenti, apo-

theciis

frustraneis,

ö:

punctiformi-immersis.

Gotland, mer eller mindre ymnig; « på de flesta af mig besökta kalkbergens starkt beskuggade väggar, från Klefven i Sundre
socken till Fårön vid Landsnäs (såsom på Thorsborg, Wisby bergen,
Lindeklint, Sandarfve kulle, Löjsta-, Grogarns-, Ganne- och Kyllejbergen, Klinteberget i Boge m. fl. ställen), der den, vanligen i sällskap med Gyalectae geoicae forma muscicola, betäcker mossan i
skräfvorna, stundom äfven på kalkslätternas mossa (Stenkumla, Heideby i Kräcklingbo, samt på hedarne vid Fårö kyrka); var. /? på
samma ställen som hufvudformen, men på nedhiingande, oftare fuktad
mossa; y på naken jord i hallarnes skräfvor på solöppna kalkheden
norr om Wisby, samt d, hvilkcn mycket liknar en angiocarpisk laf,
på naken jordmylla i djupa, smala bergsspringor, der ljuset knappt
får tillträde (särdeles ymnig på bergväggarne mellan Wisby och

Lummelund).

Ar
uologer.

ett särdeles

utmärkt species,

ehuru

okändt af äldre

liche-

*)

—

Thallus uniformis, membrauaceoBilimbia fusca Massal. Ricerche.
macularis, albidus, postremo granulato-rugulosus, cinereo-virescens;
apothecia adnata, mediocria, primo plana et conspicue erecto-mar-

*)

Acharius har förblandat den med sin s. k. Lecidea sabuletorum, hvaroin hans
herbarium bär vittnesbörd, der exemplar af deuna Bilimbia ligga bland former
Dessa exemplar syuas ock tydligen hafva inveraf sistnämnda arts »var. «.»
kat på samma arts beskrifning i hans Synopsis Methodica.
Äfven andra författare tvekas hafva förblandat dessa arter, då de sä^a Lecidea sabuletorum
förekomma med en

crusta sublobata

1.

squamaceo-eflijrurata.

—

ginata, e subfusco-helvolo fusca
late fusiformes,

loagre,

0,0053

På

berget

meddelade

men

liknar

art

likhet

i

skiljes

i

Pite

Candidaten

af

Denna

som

Käxa

m.m.

till

S.

spadicco-brunnen

1.

hyalino-flavellse,

— 0,007

—
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;

3-4-septatre, 0,017

sporre octonre,

— 0,026

m.ra.

latre.

Lappmark på mossa, enligt exemplar
O. Lindberg, som funnit den 1856.

det yttre andra plattfruktade laf-former,

med densamma burit namnet Biatora sanguineo-atra,
genom sina sporers form, som närmast likna Lecidere

hypnophilae Aciiar. Lich. Univ. et lierb. (Bilimbire hexamerre Mass.
1.
c, Bilimbire sphreroidis or Körb. Syst. Lich. Germ. max. part.).
Den sistnämnda igenkännes dock af sin crusta postremo farinaceolepra

leprosa,

cano-virescenti,

atroviridia

livido

1.

,

1.

e

af sina apothecia minora, ex albido

carnco

1.

discoidca, margine discuin recmanti,

roseo nigricantia,

pri ni o crasse

mox im margin a ta,

turgescendo
subglobosa, vix revolata, samt sina sporre magis minnsve elongatofusilormes (interdum longissimre), 5-9-septatre, 0,023
0,054 m.m.

—

—

0,0068 m.m. latre.
Från dessa båda skiljes raoss0,003
formen af Lecidea sphreroides Ach. Method. Lich. (Bilimbia tetramera Massal. 1. c), som tyckes vara Lichen sphreroides Dickson
Plant. Cryptog. Brit. tab. 2, f. 2, och, enligt exemplar från Ihre
på Gotland, mig lemnade af afl. Studeranden W. Stenhammar, är
Biatora vernalis sphreroides Stenhammar i Ofvers. af Vet.-Akad.
Förhandl. 1857, n:o 4, genom apothecia primo urceolata, crasse et
erecto-marginata, albida, deinde plano-discoidea, tenuia, postremo
marginibus revolutis semiglobosa 1. subglobosa, srepe conglomerata,
earneo-helvola, sporre 1-3-septatre, minores et dimidia parte angustiores,
0,011
0,017 m.m. longre, 0,003
0,0038 m.m. latre.*)
(Jemf. Stenii. 1. c. och min uppsats i samma årgång af samma
longre,

—

tidskrift,

11:0

1,

om

—

Biat. hypnophila).

Biatorina atrofusca, Biatora Hepp
uniformis, membranacea, cinerea;

Flecht. Eur. n:o 268.

erecto margiuata, deiri convexa, immarginata et paullum

mox

fere

septatre

(1.

0,0

5

'k

—

nigra,

difformia,

srepius nitida; sporre octonre, oblongre, srepius uni-

unilocularcs), hyalino-flavellse, 0,01

m.m.

—

Crusta
apothecia primo plana, crasse et

— 0,015

m.m.

longre,

latre.

På Gotländska kalkslätternas mossa flerstädes ymnig, såsom på
Grogarnsberget, på Thorsborg, vid Heideby i Kräcklingbo, Liffrede
i
Stänga, i Ethelhera vid Tänglings, samt vid Fårö kyrka.
*)

Hos en och samma art utvisar i allmänhet apotheciernas biatorinska utseende
en mera ofulläudad och således mindre typisk frukt-utveckling, än deras lecidinska, d. v. s. dä paraphysernas spetsar erhållit en högre, mörkare grön eller
bran färg, samt excipuli kant mörknat.
Ty dess leeidinska frukter visa en
Dagot rikare och frodigare utveckling af asei och sporse, än dess biatorinska.
Lecidea hypnophila kan sålunda ingalunda anses som en atypisk form af L.

med förskämd fruktskifva, snarare den sednare som en ofullkomlig
form af den förra, ehnm de dock säkerligen äro sk j cl a arter.
Hos Bilimbia
sabulosa BJfnas tydligen de ljusa biatorinska frukterna, som hafva sporre sparsammare invecklade, tillhöra en i öfrigt ingalunda typiskt utvecklad, utan snarare protophytisk form på fugtignre lokal.

sphaeroides

i 1

—
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—

Biatorina Rabenhorstii Mass. Symm. Licli., Patellaria Hepp. Fleclit.
Eur. n:o 75, Biatorina proteiformis v. Rabenhorstii Mass. Sched.
Crusta tartarea, squamaceoCrit. et Lich. Ital. exsic. n:o 148.

—

areolata, typice lrevis, fusca

bescens

1.

cinerascens;

nigrescentia

,

juniora

vel

albo-pruinosa. denique leprosa, al-

apothecia

parva, c carneo helvola

lentiformi-disciforntia,

1.

fusca,

margine tenni, acuto,

discura sequanti, subhyalino, postremo turgida; sporre octon<e, uni-

—

subhyaliuae, elongato-oblong<e, parvre, 0,009
0,0125 m.m.
0,0023
26 m.m. lat;e
På norra väggarne af Thoisborg på Gotland i skräfvor på sjelfva

septatae,

—

longne,

kalkhällen.

=

med

»Lecidese erysibis« Achar. Synops. forma
Fries Lich. Eur.?, non forma corticola,
Men denna sandstenslaf har en
Lecidea erysibe Acn. Method.).

Är nära

beslägtad

(Biatora

saxicola

erysibe

vida tjockare crusta spongioso-tartarea, areolis granulato-rugosissimis,
apothecia multo majora et sporre latiores, och är således troligen
en annan art. Hvad den Gotländska laf-artens benämning angår,

bör den bibehålla Massalongos äldre efter Hepp antagna artnamn,
då detta just afser typen bland de många former, som förstnämnde
författare uti Sched. Criticas inbegriper under det nya namnet proteiformis.

Biatorina
tab.

Scutula Tulasne Mémoir. sur 1. lich. p. 1 1 9,
(Ann. d. Scienc. Nat. Bot. 1852).
Apothecia
uberrima, parva, superrlcialia, margine erecto, angusto,

Wallrothii,

XIV,

parasitica,

f.

—

14—24

disciformia, e subhyalino carneo-helvola, subfusca, postremo fusco-nigresceutia; sporae octonre, subfusiformi-oblongae, hya0,0145
lino-flavellae, plerumque uniseptatne et biloculares, 0,0115
0,005 m.m. latne.
m.m. longae, 0,004
På nästan frisk Peltigeia canina funnen af Candidat S. O. Lindberg på Gåsberget i Järfälla socken nära Stockholm, samt (enligt
Pariser-Musei herb.) af Professor W. Nyländer vid Upsala.

evanescenti

—

—

Öfverensstämmer

alldeles

ning och afteckning, endast

med Tulasnes

med

1.

c.

lemnade

beskrif-

det undantag, att sporerna af ho-

nom på tab. XIV, f. 16 & 17, afteckuats enruramiga med två små
0,011 (sid. 119)
runda, fria sporoblaster, samt sägas vara 0,009
långa,
något mindre
således
(sid.
m.m.
245)
eller omkring 0,013
Spermogonia, som syntes i mängd, hysa sperkraftigt utvecklade.
matia cylindrico-baculiformia, snepe curvula, normaliter recta, sub8 m.m. lata;
hyalina, tenerrima, 0,008
0,01 m.m. longae, 0,0007
men pycnides kunde jag icke påträffa, oaktadt mycket eftersökande").

—

—

—

*)

vid Hcideby i Kriichlingbo socken pä Gotland funnit pä
förmultnad Peltigera-thallus, der eljest ingen fruetification kunde förspörjas, svartbruna pyenides sessiles, subglobosne, 0,15 m.m. i diameter, egande
en stor rikedom af stvlosporae oblongo-cyliudricac, subhyalinse, mono- 1. pseudo2-3-blast;e, 0,(11—0. Öl (i m.m. long.-e, 0,0027
0,003 m.m. lat», således alldeles öfvercusstämmande med de pycnides, som Tulasne tillskrifvcr sin ScutulaDessa kunna sålunda förekomma ensamma; och dä dertill kominer, att
art.
denne författare sjelf säger, att han ej observerat sädana fruktformer hos andra
lnlvar än denna .Scululn och '! arter Abrothallus, således blott hos lafvar, som

Deremot har jag

en

—

—
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—

Fructificationen öfverensstämmer sålunda

loxgos

till

alla delar

slägte Biatorinas, der arternas sporer ofta

med Massa-

variera både en-

och tvåruramiga i samma apothecium. Biatora tleerii Hepp Flecht.
Eur. n:o 135, Lecidea Schaer. Licli. Helv. exs. mo 630, livilken
jemväl växer på Peltigera canina, ehuru på förmultnade exemplar
deraf, samt har en- eller två-rum miga sporer af samma utseende

som hos Biatorina
större,

Wallrothii, synes vara eu annan art, skiljd

plattare, straxt svartnande frukter,

med

genom

tydligare och längre

bibehållen, upprätt kant, samt thallus disperse granulatus.

—

Biatora Berengeriana Massal. Bicerche.
Crusta uniformis, cartilagiueo-membranacea, granulis parvis, planis, aiigulato-subeffiguratis,
sa;pe in crustam contiguam, crassiusculam, albidam, rugulosam, interdum diffractam connatis composita; apothecia parva, adnata, discoidea 1. convexula, margine reclinato, mox immarginata, opaca,
spadicea 1. fusco-nigra; sporae octonae, parvae, uniloculares, ovoideo1.
fusiformi-oblongae, subhyalina-, 0,01
0,0163 m.m. longte, 0,003
0,00 4 m.m. latae.
Gotlands kalkhedar flerstädes på multnad mossa, t. ex. Lindeklint, Heideby i Kräcklingbo, Tliorsborg, Grogarnsberget, samt
slätterna vid Fårö kyrka.
Denna art synes sällan vara på Gotland fullt så väl utvecklad
som den form, livilken legat till grund för Massalongos beskrifning, och hvaraf jag sett typiska exemplar i Pariser-Musei herbarium, sända af honom sjelf; dock eger jag från denna ö exemplar,
som alldeles öfverensstämma med dessa typer till utseendet, och
som i likhet med dem påminna om Lecidea cuprea Sommerfelt
Suppl. Fl. Lapp. (en nära beslägtad art, men som dock, isynnerhet
genom sina till alla delar gröfre dimensioner, är väl skiljd från

—

—

Biatora Berengeriana).

Rhodocarpon dcedaleum*), Endocarpon Krempelhuber Neue Lich. (Flora
1855 n:o 5), Körber Syst. Lich. et Lich. Seleet. Germ. n:o 97, E.
pusilli forma c) Stenh. Lich. Suec. exs. ed. 2, n:o 30.
Thallus

—

frondoso-crustaceus, squamis lobatis

1.

gescendo bullato-arcolieformibus,

in

1.

repandis, aggregatis, srepe tur-

crustam laciniatam

1.

lobato-

effiguratam connatis compositus, stuppeo-cartilagineus, matrici magis

minusve adglutinatus, e glauco cervinus (humectatus lsete virescens)
castaneo-fuscus, postremo fuliginosus 1. albido-pruinosus, cinerascens, siepe punctato-scaber; apothecia submersa 1. demersa, minima,

1.

frequcntia, globosa, ostiolis minimis, papilheformibus, e

fuscescentibus,

amphithecio

sponc octomc,
0,0215 m.m. longae, 0,005

—

cinnamomeo

nucleo vitellino 1. cinnabarino;
uniloculares, subhyalinae, oblongo-fusiformes, 0,015
albo,

— 0,0063

m.m.

latae;

spermogonia

**)

sjelfva äro parasitiska, synes det vara alltför sannolikt, att de äro sjclfständiga

parasit väx ter,

ScDtula, och
*)

*')

som

liafva sin

växtplats

pil

samma

laf-arter,

förekomma blandade med
Svamparnes klass.

som Abrothallus och
För

sin stru-

ctur torde de böra hänföras till
skälet till här gjorda naranföräiidring se uedanföre, der det lalas
docarpon pusillum.

om En-

således tillfälligtvis

Om
En

stor

rikedom pS sildana, vanligen sittande

uli

en

steril

dessa.

thallus, tyckes

mig

—
in thallo sterili nasccntia,
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demersa, conceptaculo hyalino, contento

albido, fulvescenti, apothecia magnitudine subsequantia, ostiolo dc-

spermatia

presso;

0,0006 m.m.
Variat.

cy lindrica,

0,0045

— 55

m.m.

longa,

circiter

lata.

a:

thallo conspicue lobato, lobis liberis, crassis, conca-

paullmn adsceudentibus subimbricatove rugosis, glauco-ochro-

vis et

leueis

ravo-cervinis,

1.

vel

depresso-reclinatis

areolajformibusque,

thallo cetero concoloribus, rotundatis, subintegerrimis.

(Forma rnu-

scigena, satis evolnta).

magis microphyllinum, totum fuscido-cinerascens, squamulos
sparsos, terrae prorsus adglutinatos, margine anguloso-repandos, habitu Eiulocarpo cinereo Pers. in Uster. Annal.
subsimili. (Forma humicola, Endocarpon cinerascens Nyländer Collectan. lich. in Bot. Not. 1853, Verrucaria Nyl. Prodr. Lich. Gäll.
/?:

efficiens parvos,

et Alger.).

squamulis

y:

liviclo-ful vellis

fructificatione

sparsis,

parvis,

repando-lobulatis, obliquis, sub-

plernmque liberis, ostiolis vix conspicuis,
tamen jam cvoluta. (Forma juvenilis, muscicola).

,

margine

som är mer eller mindre förmultnad till mylla,
Gotlands
kalkhedar flerstädes mer eller mindre ymsolbrända
på
nig (såsom i Ethelhem vid Westringe och nära Tänglingsmyr, i
Löjsta på kyrkogårdsmuren, på Lindeklint, i Kräcklingbo vid ITuideby, på Grogarnsberget, på Klinteberget i Boge, i Oj a och Sundrc
socknar, på Fårön); på Ölands hedar; i södra Finland flerstädes,
skären mellan Äbo och Åland på snäckjordslager (enligt
i
t. ex.
exemplar mig förevisade af Doktor E. Nyländer), på Observatoriibacken vid Helsingsfors, samt (enligt exemplar samlade af Professor
W. Nyländer) på Walamo-ön i Ladogasjön, fyra mil från Sordavala; i Östergötland nära Linköping pä torra ställen nära kalkbrotten (Stenhammar 1. c), samt i Lappland (enligt Acharii herVcäxer på mossa,

barium

*).

Af ofvan beskrifna former, som sammanflyta i hvaraudra genom
mångfaldiga mellanformer, liknar a, då den har ljusare färg, särdeles

mycket Endocarpon psoroinoides Schjer. Lich. Helv.

karakterisera

alla

samslägtingarne,

således

ej

exs. n:ol

mindre Placidium monstrosuml

Endocarpon lacinulatuml
Mass. Sy mm., Placid. compactum Mass. Miseell.
Ach. Lich. Univ. (= Lich. Suee. exs. u:o 355, StENH. Lich. Suec. exs. ed. V,f
ii:o 30, «), Endoo. rufescens Acn. 1. c, Endoc. daedaleum Kremp. 1. c, m. fl.I
,

Endopyrenia, hos hvilka samme författare förnekar spermogoniernasl
uppträdande, än Liehen miniatus Linn. Sp. P). och Lichen fluviatiliif
Weber Spicil. (KÖRBEHS Endoearpa), hos hvilka han framhåller ett sådant. D;|
jag deremot aldrig förnummit denna spcrmogoniernas talrikhet, ej heller en s:f
att säga thalli skiljdkjinighet hos de öfriga liehenes angiocarpi med enorse mol
nohlastac. synes mig en god genuskarakter för hela ofvannämnda artgrupp, inlj
begripande de bada citerade K.ÖRBER8 genera, kunna hemtas af förhållandet
med spcrmogoniernas uppträdande.

KÖRBERS

talrika

Den ligger der ibland exemplar af Endocarpon cihereum Pk.ksoon (in Ustfflj
Aciiaeii aijj
Annal.}, under benämningen Endocarpon tephroides, hvilkcn
beten afaer bada devsa former, och således ej är rent synonym till sisll
i

nämnda

art.

—
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—

599 *) (Verrucaria psoromia Nyland. Essai d. nouv. Class. cl. Lich.
Memoires d. 1. Soc. d. scietic. Nat. de Cherbourg), hvilken möji
ligen blott är en forma arborigena af Rhodocarpon dsedaleum, eller
åtminstone dess närmaste slngting, endast skiljd genom sin växtHvad forma (i beträffar, har
plats och obetydligt mindre sporer.
påseende
stor
likhet
med Endocarpon cinereum
den vid flygtigt
lätt
genom
mörkare, grö fre och mera
men
skiljes
sin
Pers. 1. c.,
bladartade thallus, som icke är rimuloso-areolulatus och saknar crenulae i kanten, genom sina betydligt mindre, ljusare och mera brunaktiga ostiola, samt sina mindre apothecia, som äro omslutna af ett
ofärgad t amphitheciuin (icke svart som hos den andra). Rhodocar-

pon daedaleum har ock en
lum Hedwig Stirp. Crypt.

viss yttre likhet

med Endocarpon

pusil-

A

(Dermatocarpon Schaereri Lönnroth i Öfvers. af Vet-Akad. Förh. 185 7, mo 1), hvilken
eger analoga varieteter: en typisk mossform, thalli lobis liberis,
obsolete lobatum (Dermatocarpon Scluereri
undulatis, en jordform
Körb. Syst. Lich. Geim., Thelotrema Hepp Flecht. Eur. n:o 100),
II.

tab. 20,

f.

,

på stenmurar, täckta med ett tunnt jordöfverdrag, och är analog med forma (i af Rh. dsedaleum, samt en
ung mossform squamulis dispersis, microphyllinis, pallidis (Endoc.
pallidum Achar. Lich. Univ."*), Endoc. pusilli forma Stenh. Lich.

stundom

hvilken

träffas

Suec. exs. ed. 2, n:o 30,
nal.

b,

Verrucaria Garovaglii Montagne in An-

Scienc. Nat. Bot., Ser. III, tom. XI***)),

d.

hvilken är alldeles

analog med och särdeles lik var. y af Rh. daedaleum. Endocarpon
pusillum igenkännes dock af sin thallus coriaceo-cartilagineus, laevis
(non scaber), s;epe nitidus, ex pallide glauco-ravo obscure olivaceus,
2apothecia multo majora, amphitbecio ovato, nigrolusco, asci 1

—

spori, sporse magnae, fuscescentes, murali-polyblastae. i)

*)

Borrers

Dock

icke

är en

helt annan.

i

**)

Enligt exemplar

i

Acharii herbarium.

*'*)

Enligt exemplar

i

Pariser-Musei lafsamling.

*•
)

med

Engl. Botany framställda art

detta

namn

,

hvilken

Flera äldre och alla yngre lichenologer hysa annan mening om rätta begreppet
Hedwigs Endocarpon pusillum. Så har redan Acharius i sitt sednaste
större arbete, Synopsis Methodica Lichenum, hänfört den till sin förut i Licheuographia Universalis derifrån skiljda art, Endoc. hepaticum (under namn af
E. Hedwigii), deruti vinnande talrika efterföljare mest bland sednaste tidens
af

Montagne, som

författare;

Hedw.

1.

c, har

blott

fästat

sig

vid

genusbegreppet Endocarpon

förklarat detta slägte ega »perithecium» (amphithecium)

branaceum,

mem-

pellucidum, och sålunda sin Verrucaria Garovaglii, som har en
svartbrun fraktbeklädnad, icke vara en Endocarpon (jeinf. Montagne Sylloge
Gen. et Spec Plant. Crypt. p. 3()7, der han sökt bevisa sin åsigt); slutligen
har Massalongo ansett Hedwigs art afse End. exiguum Nyland. Lich. Paris
n:o 88, en art föga skiljd från Acharii Endoc. hepaticum, och liksom denna
försedd med sporre 8:1m:, hyalino-flavellae, monoblastse (se Massal. Schedulae
Criticse n:o Kil
om Placidium Michelii, samt Memorie lichenogr. p. 140).
Men ingen bland dessa meningar kan vara den rätta; ty Hedwig har 1. c.
beskrifvit End. pusillum vara profuude viridis, ega »thalamus» (amphith.) ovatus, fuseus, »seminaw (sporre) duo, dilutissime fuscella, samt för öfrigt framställt
den så tydligt överensstämmande med den laf-art, som jag ofvauföre beskrifvit
Öfvers.

af K. Vet.-Akad. Förh.

Arg.

ib.
i

N:o

(K

2

—
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—

—

Placidium Massal. Miscellanea.
Thallus
hypothallo spougioso, e pallitlo nigri-

Rhodocarpon compactum,

crassus,

coriaceo-crustaceus,

saxo totus laxe adfixus, castaueus J. spadiceus, nigrescens
repando-sublobatus, areolato-diffractus, areolis prim o planiusculis, augulosis, postremo bullato-glebuheformibus; apothecia subimrsa 1.
demersa, minima, ostiolo papilhmlbrmi 1, obsoleto, crustas subconcolori, amphithecio extus e pallitlo uigrescenti (praesertim si hypocanti,

thallum

nigricans

nucleo

attingit),

roseo-vitellino;

sporae octonae,

0,009
0,012 m.m. longee, 0,006—8 m.m. latte; spcrmogonia in thallo
sterili demersa, apothecia magnitudine subaequantia, conceptaculo e
splmerieo-ellipsoideae

ovoidete,

1.

uniloculares, subhyalinte,

pallido nigro, contento pallitlo, fulvescenti, ostiolo depresso, obsoleto;
5 m.m. longa, circiter 0,0005 m.m. lata.
spermatia cylindrica, 0,004
Denna utmärkta, ehuru först nyligen urskilj da, laf-art påträffade jag år 1850 ymnigt växande på en bland de af naturen bildade, fristående kalkstensstoder, som utgöra en märkvärdighet för
Förut är den blott funnen på några få
Kyllej hamn på Gotland.
Den är en Sagedia i Professor Fries'
ställen i sydligare Europa.
mening och har vid flygtigt påseende någon likhet med Verrucaria
nigrescens Persoon in Usteri Anna] d. Bot. VII, s. 155, och XIV,
s. 36 *) (Verrucaria fusco-atra Körb. 1. c), men slägtskapen är högst
obetydlig: den sistnämnda, som är en Lithoicea i Massalongos
mening, således icke en Rhodocarpon, har nem ligen crusta uniformis, multo tenuior, saxo arctius adglutinata, hypothallus pri nio crustaceus, albus, postremo carbonaceus, apothecia apice saltem protu-

—

subdistincto et mox nigrescenti, paamphithecio primitus crasse nigro, nueleo
0,026 m.m. longse (sålenumquam rubro, sporae ovoideae, 0,019
Deremot
är
Rh.
compactum föga skiljd
gånger
större).
flera
des
från Verrucaria fuscula Nyland. Collectanea liehenol. (Bot. Notis.
1853), som äfven är en Rhodocarpon, eller knappt genom annat
än något mörkare thallus, mera svartnande hypothallus och således
Till
äfven amphithecier, samt mindre rundade och mindre sporer.
perithecio

berantia,
pilli-

instructa

operculiformi,

1.

denna tyckes den
crostoma.

—

förhålla

sig

som

Verr. nigrescens

till

Verr.

ma-

**)

samma namn, att intet tvifvel på deras identitet synes mig böra kunna
Hedwigs geuusnamn Eudocarpon motsvarar sålunda alldeles Esciiwei-

under
uppslå.
leiis

och

mande
pcrat

bör återställas

arter
detta

till

sin

ursprungliga betydelse,

som

ej

afser de

främ-

sporre 8:nse, monoblastse, h vilka alltifrån AcEUSn tid usurnamn, och aldraminst de storbladiga arterna Lichen miniatus och

med

Då nu derigenom dessa Massalongos »Endocarpn» beröfvaa
har jag ansett mig böra för dem föreslå ett nytt, Rhodocarpon, som väl uttrycker fruktens färg och äfven synes mig böra tilldelas Massalongos orätt isolerade Placidiuni-slägte (Endopyreniuni KöuliER Syst. Lich.
Germ.), hvilket i intet väsentligt hänseende skiljer sig frän lians s. k. Eudocarpon.
(Jemf. här ofvauföre pag. 277 uot **) om spermogouierna hos dessa
Lieh.

eitt

fluviatilis.

geuusnamn,

väster).
*)

Enligt exemplar i Acharii lafsamling, sända af Pf.ksoon sjclf; icke Lich. Suec.
n:o 417, som är Sphtaromphale fissa Köhb. 1. c. , Thelotrema Hepp Flecht.
Eur. n:o 103.
exs.

") Penna

De Candolles

art

förekommer pä Gotland

flerstädes

sparsamt och ym-

—

—
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concinna Borrer in Eng]. Botany Suppl. 2623, f. I,
Brit. Angioc. Plate XXII, fig. 3.
Crusta macularis,
saxo confeiTurainata, tenuis, lrevis, contigua, murina 1. subcaeruleo-

Verrucaria

—

Leighton

cinerea,

adnata,

saepius

nigro-limitata

et

decussata;

saepe conrlueutia, perithecio crasso,

apothecia

mediocria,

nigro, deplanato-hemi-

subtruncato, interdum umbilicato, basi recto 1. incurvo,
1.
ainphithccio molli, e fulvo obscure fusco, saepius leutiformi; sporae
sphairico

oblongae, hyalino-Havellre, uuiloculares, monoblastre (1. rarius dyblasporoblastis parvis subsphrericis), 0,012
0,02 m.m. longte,
latae.
0,005
8

st;e,

—

—

mm.

Allmän på Gotlands kalkberg och kalkhällar.
genom mera nedpressade och något mindre

vara

art, som åtminstone sednare författare,
och kalla Verrucaria Dufourei De Cand., d.
REiis Lich. Helv. exs. *)

den

Den

synes blott

frukter skiljd från

ehuru orätt, anse för
n:o 101 i ScHJä-

v. s.

Verrucaria foveolata Massal. Ricerche (non vero Verr. rupestris v.
foveolata Scilsr. Enum;**)), Amplioridium Massal. Memor. licb.
Crusta contigua, saxo coufrrruminata, effusa, cretaceo-marmorea,
e glauco albissima, primo albo-punctata; apotbecia e punctis albis
emergentia, immersa, perithecio operculiformi plano-convexo, amphithecio extus fusco-atro; sporre octonre, ovoidere, uniloculares,
,

0,02

— 0,026

m.m. longas, 0,01

— 0,013

m.m.

latre.

nigare på den låga kalkbergås, som parallelt med hafskustcn stryker genom
Folliugbo, Träkunila och Stenkumla socknar, hvarest den är lika normalt utbildad som den form
hvilken förekommer i Nyländers Lich. Paris. n:o 94
,

De

Candolleska växtstället Meudon nära Paris), och af Hepp citeras som artens typ.
Jag har blott funnit den på en art lösare vittrad kalksten, således på en stenart till beskaffenheten ej särdeles olik den slags fastare
sandsten, på hvilken den i trakten af Paris träffas.
Dess formvexlingar äro
fullkomligt motsvarande V. nigrescentis: således, då vegetativa systemet är
mera utveckladt och thallus tjockare, äro apothecia pauciora et demersa, perithecia ostioliformia (Lilhoicea apatela Massal. Symiuicta Lich., en form analog ined Verrucarioe nigrescentis forma Sagedia viridula Stenii. Gotl. Lafveget. i Vet.-Akad. Handl. 18W); då det är svagare utveckladt, äro apothecia
semidemersa et freqnentiora, perithecia operculiformia 1. dimidiata (Verr. macrostoma De Cand. Fl. Franc); på fuktigare lokal blir den något viridula et
rugulosa (Endocarpon viridulum Schraher Spicilegium, enligt exemplar i AchaRIl låtsamling, sända från Schrader, Verrucaria Körb. 1. c, Hepp Fl. Eur.
D:o 91, en form med apothecia immersa), och är då analog med V. nigre-

(hemtad från

forma virescens
land. Lich. Paris. n:o

scentis

delar

gröfre

växt,

(Litlioicea

viridula

Från denna

95).

Mass. Symmicta, V.
art

skiljes

viridula

den genom sin

till

Nyalla

hos thallus, hvilkens
rutor äro betydligt större eller sammanflytande i en crusta rimulosa, genom
icke svartnande hy pot hallus, mer än dubbelt så stora apothecia med obetydligt
irtnande amphithecium , samt betydligt större, ehuru likformade sporer.
*) De Candolle
har i Flore Fraucaise beskrifvit sin Verrucaria Dufourei med
uttrycken: »sa croute est un pen compacte, lcgércment fendillée;
elle se
relcve cå et lä en mamelons ou protubérances, qui se terminent par un réceptacle...; elle eroit sur les ])icrrcs des murailles» . ., hvilka alldeles icke passa
beskrifning på denna SCHiERERS nummer eller öfverensstämma med beskrifningarnc på Verruc. Dufourei AtCT.
utan snarare tyckas afse Thelidium
Sprucei (se nedanföre) eller Thelid. galbannm Körber 1. c.
') Denna är en Thelidium-art
Pariscr-Musci
alt dömma af original-exemplar
laftamling, sända af SchjEREK.
sin

ljusare

färg

{cervinus

badius)

1.

.

.

,

,

i

.

.

—

—
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Ethelhems socken på Gotgånger större än hos
Verrucaria immersa Hoffman Plantae Lichenosae, tab. XII, fig.
4*), en nära förvandt art, hvilken den liknar i stort, samt
2
haiVa samma storlek och form som Verrucarin? Veronensis Massal.
Ricerch. (Amphoridinm Mass. Lich. Ital. exs. n:o 8), hvilken ar
en ännu närmare slägting och troligen dess typ med crustau yp-

På en

land.

—

kalkstenshiill nära Westringe
Apothetäerna och sporen a äro

i

flera

pigare utbildad.

Ehuru denna HoPFMANS art är en bland de obetydligaste af alla Verrucariatorde den dock för sin allmänna förekomst pä Europas kalkstenhällar,
samt för den ännu radande ofullkomliga kännedomen om densamma, förtjena
Sidan man upphört att anse den som idenatt här med några ord omnämnas.
Hoffmans namn lemnats
tisk med Lecidea immersa Achar. Method. Lich.
glömska och De Candom.es yngre benämning, Verrucaria ealciseda, blifvit
i
arter,

,

upptagen, har den af åtskilliga författare ända till scdnaste tider varit förblanmed Vcrrue. rupestris Schkader Spicilcg. Fl. Germ., tab. 'i, f. 7, ett
misstag, som tyckes hafva förorsakats deraf, att V. ealciseda blifvit hänförd

dad

såsom varietet till Schhaders art. Den troligen härigenom uppkomna förblandningen, hvilken är sa myckel anmärkningsvärdare, som De Canpoli.e
sjelf varnat för densamma, har del oaktad! fixerat sig sä, att V. ealciseda till
och med någon gång blifvit ansedd som typen för V. rupestris. Atskiluaden
är dock ej obetydlig, såsom af följande beskrifning af båda arterna torde kunna
inhemtas:
Verrucarin immersa Hoffman 1. c. Verr. ealciseda De Cand. Flor. Franc.
V. rupestris var. Scij.erer Enum. Crit. et Lich. Helv. exs. n:o 10 i, Massal.
Ricerche, V. immersa Leighton Lich. Brit. exs. n:o 30 (non Brit. Angioc),
V. Baldensis Massal. Ricerche et Lich. Ital. exs. n:o .l (forma erusta iuquiCrusta contigua, saxo conferruminaia, typice fusco-nigro-limitala
nata).
cretaceo-inarmorea alba; apothecia, subminima, punctiformia, plerumque uberrima, immersa vcl semiimmersa, perithecio opereuliformi, eonvexo 1. truneatoplano, ssepe papillato 1. cruce 4-5-radiata notato, amphithecio ovoideo 1. ur,

(

—

,

ceolato, tenui, carbonaceo, extus fusco

uuiloculares, hyalino-flavcllse, 0,01
latas.

—

Ar jemtc

1

Verr. nigrescens

I.

fusco-atro; sporae octonae, ellipsoideae,

—

— 0,0165

m.m. long.e, 0,006 0,0075 m.m.
den allmäunaste angiocarpiska laf-arten på

Gotlands kalkhällar.
Verrucaria rupestris Schrad. 1. c. (sec. specimina in herb. Acharii serCrusta contigua
vata, a Sehradero ipso missa), Hepp Fleeht. Eur. mo 224.
1. rimulosa, effusa, tartarea, albida; apothecia medioeria, immersa 1. sublibera,
perithecio dimidiato, opereuliformi 1. hemisphserico, amphithecio sphaerico 1.
gelatiuoso, ex albido melleo I. gttmmiceo; sporae sporis V.
lentiformi, molli
Denna art representeras i
foveolatae et forma et magnitudine simillimae.
Sverige hufvudsakligast och eudast ofullkomligt af de sparsamt förekommande
varieteterna
Verr. muralis ÄCH. Meth., Lich. Suec. exs. n:o 357 (V. subalbicans Leight. Brit. Angioc. PlateXXV, f. I, Lich. Brit. exs. n:o200), en form
med crusta tenuis, pruinosa, rimulosa, apothecia magis depressa et saepe pruinosa, amphithecium lentiforme, som växer pä tegel, murbruk (Upsala, Gotland)
Verr. epipolma
eller hårdare kalksten (Gotland på herget vid Klinte kyrka!;
Ach. Lich. Univ. et herb., V. Schraderi cotacea Lich. Suec. exs. n:o 416),
en form med crusta verrucoso-rugulosa, depauperata, apothecia ideo denudata,
hemisphaerico-globosa förekommande på af vatten ofta aftväuad skiffer eller
kalksten (Gotland vid Wisby, i Slenkumla, Löjsta, Linde, Fardliem och Sundre,

—

—

,

:

samt Verr. concentrica De CaND. Fl. Fram;, (enligt
Acharii herbarium, sända af Dlfour), en forma acrustacea med

allestädes blott sparsamt);

exemplar

i

llufvudformen med
subsplucriea på sandsten (södra Gotland),
crusta aequalis, crassiuscula, contigua vel parce rimulosa, apothecia semi- I. subtrakten af Paris pä
immersa, amphithecio globoso, sådan den förekommer

apothecia nuda,

i

Hi.rrs ofvan citerade exsiceatverk, har jag
Sverige blott funnit pä Thorsborg på Gotland.

hård

sandsten

och

framställe»

i

i

—
Verrucaria myriocarpa

Hepp

Flecht. Eur. n:0 430.

frequentia in crusta parca,

nudo,

ex

tbecio

convexo,

—
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pulveracea,

— Apothecia

albo-cinerascenti

hypothallo murino-colorato sedentia,
operculifornii

irregulariter

1.

1.

parva.

in

saxo

vix calcivora, peri-

deplanato et unibili-

cato, ainphithecio sphaerico,

nigro; sporse octonae, oblongae, uniloculares, liyalino-flavellne, 0,0 1^
0,0215 m.m. longae, 0,006
0,0072

m.m.

latas.

på bergväggarne vid hafvet norr och söder om Wisby,
sparsammare pä berget vid Kyllej hamn på Gotland.
Ar en atypisk form, ehuru icke af någon förut bekant svensk
art.
Att dämma af exemplar sända till Pariser-Museum af Arnold
från Ober-Franken, synes Verrucaria Pazientii Massal. Miscellanea
vara ined denna identisk, ehuru den der leranade beskrifningen är

Ymnig

något afvikande.
Thelidium Sprucei, Verrucaria Leigiiton Brit. Spec. Angioc. p. 54*),
Plate XXIII, f. 4
6.
Crusta uniformis, tartareo-compacta, tenuis, marina 1. cinerea; apotbecia majuscula, truncato-conica 1. he-

— —

misphaerica,

perithecio dimidiato, crasso,

umbilicata,

extus

stentia

propria

,

intus

et

basi

molli, consi-

magis minusve thallode

(i.

e.

amphithecio majusculo, molli, e
flavido gummiceo, obscurescenti; paraphyses in gelatinam diffluxae;
spone octonae, hyalino-flavellae, irregulariter oblongae 1. dactyloideae,
saepe constricto-articulatae, 3-septatae, magnae, 0,028 - 0,045 m.m.
longae, 0,012
0,02 m.m. latae.

tramate

tenui

suljthallode farcto),

—

Forma

typica agnqscitur: crusta contigua

saepe fusco-nigro-limitata,

laevi,

subtiliter rimulosa,

1.

apotheciis sessilibus

1.

substipitatis

(Thelidium pyrenophorum Massal. Symmicta, Sagedia Hepp Flecht.
Eur. n:o 97, Verruc. pyrenophora Leight. Lich. Brit. exs. n:o 139)
1.
semidemersis.
tartareo-subfarinosa,

crusta

/?:

albescenti,

1.

epipoheuin

lidiuni

arenaria

subcontigua

,

rugulosa,

sordide

subobliterata, apotheciis formae typiciie similibus (The-

Hepp

Massal. Symmicta,

Flecht. Eur. n:o

y: prorsus acrustacea,

Sagediae pyrenopborae var.

98).

apotheciis in saxo (ex hypothallo) murino-

colorato immersis, calcivoris (Thelidium Larianuin Massal. Symmicta).

Hufvud formen

har jag funnit sparsamt växande på Thorsborgs

/? blandad med a på
ymnigare på Hoburgens norra väggar, och subacrustacea apotheciis eximie stipitatis söder om Wisby vid Wisborg

fugtiga och beskuggade kalkstensväggar, var.

nyssnämnda

*)

ställe,

Leigiiton liar 1. c. pag. 7f> ändrat namnet till »Verr. pyrenophora Acn.», sägande sig hafva
Boebees herbarijum aetl exemplar af denna art, sända frän
SCHLEICHEB, hvilka fullkomligt likna hans Verrucaria Sprucei. Men den i
Achakii eget herbarium förvarade Verr. pyrenophora frän Helvetien, växande
pä skiffer (sålunda ScHLEICHEBB original-exemplar som ligger till grund för
beakrifningen i Ackab. L. Univ.), är likväl tydligen en annan art, nemligen
Thelidium galbanum Köbbeb I. c. (Acrooordia Kbempelhubeb i Flura 1855,
Verr. Dufourei Leight. Brit. Spee. Ang. p. 51, Plate XXII, f 4, V.
n:o
Borreri Leight,
c.
hvarföre Leiöhtons äldre artnamn V. Spruci
p. 76),
i

.'),

I.

te

återställas,

>*"

/

—
kalkklipporna

på

(lik

—
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Th. Ungen);

forma

är

y

af

Magister

M.

Floderus funnen på Oland.

—

Sagedia Hepp Flecht. Eur.
Crusta uniformis, effusa, tartareo-compacta, tenuis, hevigata, contigua, glaucoalba; apothecia parvula, immerso-protuberantia 1. semilibera (Hepp
1.
crustce verruculis annuliforroibus coronata (Thelic. n:o 44 2),
1.

cataractarum ,

Tlielidium

Körber

Hocbstetteri

diuin

nou

Germ.,

Syst. Licb.

Fries Licb.

Eur.), peritbecio nigro, convexo, operculiformi, tenui, typice uinbilicato,

amphithecio

obtusre,

e pallido extus nigrescenti:

parapbyses in gelatinam
subfusiformes,
1.

sporde octonac, hyalino-flavelke, obion gas

diffluxse;

magnse, 0,032

3-septat;e,

0,042 m. ni. longie, 0,01

— 0,014

m.m. latse.
På lösa kalkstenar ofvaupå Thorsborg.

—

Crusta
Thelidium Nylanderi, Sagedia Hepp Flecht. Eur. n:o 440.
uniformis, effusa, subcontigua, subfariuosa (alba), rugulosa; apotbecia parva, magis minusve denudata, perithecio nigro, subhemisphterico, saepe umbilicato, tenui, fragili, amphithecio ex albido extus nigrescenti; parapbyses in gelatinam diffluxse; spor» octonre,
hyalino-flavelhe, ellipsoideo-ovoideae vel biscoctiformes, saepe constricto-articulatae, uniseptatse,

0,01

— 0,014

m.m.

På sandsten

Ar

0,025

majusculte,

— 0,033 m.in. longse,

latae.

Oj a socken på Gotland.

i

en föga typisk form, ehuru icke tillhörande något annat beAf troligen samma art har jag på kalkklipporna

skrifvet species.

—

norr och söder

om Wisby

funnit en annan mindre typisk form

med

murina, srepe fusco-nigrolimitata, apothecia parva, umbilicata, in saxo nidulautia et calcivora, hvilken synes vara Acrocordia galbana (3 minor KrempelhtjBER in Flora 1855, n:o 5, och Verrucaria immersa Leight. Brit.
Augioc. Plate XXV, f. 2 (non Leight. Lich. Brit. exs. n:o 30, nec
Hoffman Pl. Lich.). Dess utseende liknar mycket Verrucariae nidulantis Stenh. i Öfvers. af Vet.-Akad. Förh. 1857, n:o 4.
hypothallinica, cinerea

crusta raacularis,

1.

Rabenhorst Lich. Europ. exs.
subinconspicua; apothecia parva,
nitida, perithecio nigro, operculiformi 1. hemisphaerico-conoideo, sajpe
porifero, basi pateuti, amphithecio compresso-lentiformi, ex albido

Pyrenala
n:o

85.

Coryli

—

Massal.

Crusta

llicerche,

hypophleodes,

paullum obscurescenti, molli, tenui; parapbyses capillilormes,

liberse;

sporae octonre, subfusiformi-ellipsoideae, utrinque obtusae, dilute fuscescentes,

0,013

På Gotland

— 0,014

i

m.m. longae, 0,0045
0,0055 m.in. latae.
Etbelhems socken nära Kyrkeby på unga hassel-

civistar.

Pyrenida leucoplaca

Körber

Syst. Lich.

Germ.

et

Lich. Select. Germ.

n:o 85, Verrucaria Wallroth Compendium Fl. Germ. *), Pyrenula
Crusta lseviuscula, floccosoquercus Massal. Memorie lichenogr.

—

'j

»Verrucaria candida Wallr. in it—
1.
c. säsom synonym:
Aciiakii herbarium finnas exemplar frän Tyskland med namnet
Verr. candida, hvilka tillhora Pyrenula leucoplaca 1. c.

Waj.lkoth nämner

teris)>,

och

i

1

—
tartarea,
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—

tenuis, effusa, alba, intus ochracea; apothecia mollia, parva,
1.
subsessilia, perithecio tenni, operculiformi 1.

immersa, emergentia
hemisphasrico

subsphaerico,

i.

postremo poro magno pertusa,
nucleo albo; paraphysea capillifusiformes' acutiusculae," 3-septatae,

nigro,

amphithccio globoso, extus nigro,
formes,

liber;e;

fuscuhe, 0,019

sporse octonae,

—

0,0 27

m.in.

longae,

0,008

—

0,01

ro.ra.

latas.

På ekstammar af mig funnen i Westmanland, Carls socken vid
Skillinge Uppgård; af Magister M. Floderus i Uplanrl, Funnbo
socken vid Halmbyboda; i Finland förekommer den
på alm vid
Koierito Waukkasaarii (enligt exemplar samlade af Doktor E. Nyländer) samt på Walamoön
Ladogasjön nära Sordavala (enligt
exemplar samlade af Professor W. Nyländer).
i

Tkhotltceium pygmceum Körber Sertulum Sudet. fig. 1 2, Massal. Symmieta et Miscellanea, Microthelia Körber Syst. Lich. Germ.'
Apothecia minima, in rimnlis inter areolas parvas crustre albre,

—

tartarese,

crassiusculas immersa,

phithecio ovoideo

1.

subgloboso,

perithecio operculiformi, nigro,

extus nigro;

am-

paraphysea in gelati-

uam

diffluxas; asci 20-spori I. ultra, sporis ellipsoideis, biscoctiformibus, minimis, obsciue fuscis, uniseptatis, 0,000
9 m.m. longis,

0,003

— 0,0045

—

m.m.

latis.

På kalksten nära Kopparvik vid Wisby; på gråsten
ken på Gotland, samt vid Lassby backar nära Upsala.

i

Öja soc-

Körber anser den för en parasitlaf på crustan af åtskilliga
steulafvar (förnämligast på »Lecidea contigua» och »Lee. crustulata»);
men de laf-bålar, på hvilka jag funnit dess frukter, hafva allestädes
haft samma utseende och saknat annan frukt, h vårföre det
torde

kunna uppställas som en fråga, om de

ej

tillhöra

Tichothecii-arten

Denna liknar fullkomligt den i Leightons Lich. Brit. exs.
137 framställda Verrucaria gemmifera, hvilken för sina asci polyspori icke tyckes kunna vara den liknämnda Taylors art, som
sjelf.

mo

af

Leighton

i

Brit.

Ångioc.

på tillhörande plauchen
röda sporer.»

XX

p.
fig.

57 beskrifvits ega asci 8-spori och
3 är aftecknad med nästan tegel-

