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”In minimis natura maxima. Lin.

I  samma mån skogstillgången genom ökad förbrukning eller jordens upp
odling förminskats, har nödvändigheten, att medelst en förbättrad och ra- 
tionel skogsvård bringa jemvigt emellan förbrukning och tillväxt, allt 
mer gjort sig gällande. Derigenom bar man också blifvit föranlåten att 
såväl taga närmare reda på de yttre inflytelser af kvarjehanda slag, 
hvilka kunna lägga hinder i vägen för skogsträdens normala tillväxt och 
bestånd, som, genom att utforska beskaffenheten af och orsakerna till så
lunda uppkomna sjukdomar och skador, söka uppfinna medlen till deras 
förekommande eller afhjelpande. Efter långvariga och nitiska forskningar 
på detta område har det omsider lyckats att komma till resultat, hvilka 
så i vetenskapligt som i praktiskt afseende äro af stort värde och der- 
för förtjena det största påaktande, ehuru mången hithörande fråga ännu 
väntar på sin lösning.

Beskaffenheten af dessa skogsträdens sjukdomar ingår såsom föremål 
för en särskildt del af växtläran, nämligen Växtpatologien eller läran om 
växternas sjukdomar; orsakerna till dem kunna vara flerahanda. Vi vilja 
i detta afseende endast antydningsvis påpeka några af de faktorer, som 
antingen hvar för sig eller tillsamman utöfva ett stort inflytande på skogs
trädens helsa och växtlighet. Hit höra: klimatet, skogsgrundens kemiska 
och fysikaliska sammansättning, dess läge och fuktighetsgrad, ljusets 
tillträde o. d.; hit kunna också räknas de skador med ty åtföljande sjuk
lighet, som kunna förorsakas af snöbrott, storm, gren- och rothuggning, 
åverkan af åtskilliga djur, ss. idislare, gnagare, vissa foglar och insekter 
m. m., hvilket allt utförligare behandlas i en mängd skrifter, som hafva 
skogshushållningen till föremål.

En förut förbisedd men derför icke mindre verksam sjukdomsorsak 
har först på senare tider ådragit sig en välförtjent uppmärksamhet. Det 
är näml. icke många år, sedan de Bary , T ulasne samt, hvad skogs
träden beträffar, i synnerhet M. W ilkomm och R. Hartig genom sina nog
granna mikroskopiska undersökningar icke blott ådagalade, att vid många 
och kanske de farligaste af våra skogsträds sjukdomar alltid en för hvarje 
olikartad sjukdom egendomlig pa ras i t svamp var närvarande, utan äfven
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visade, att denna sjukdom kunde spridas vidare genom öfverförande af 
den motsvarande svampens sporor på fullkomligt friska träd af samma, 
eller någongång annan art, samt att det bästa medlet till förekommande 
af sjukdomens utbredning bestod i uppsamlandet och förstörandet af de 
växter eller växtdelar, hvari de sporbildande organen förefunnos.

Då sålunda en noggrannare kännedom om parasitsvamparnas infly
tande på skogen äfven kan vara af betydelse för vårt lands skogskultur, 
ansåg jag mig böra egna en särskild uppmärksamhet åt dessas studium 
under den tid, jag, såsom innehafvare af Battramska resstipendiet, vistats 
dels vid Forstakademien i Neustadt-Eberswalde dels vid åtskilliga skogs- 
revierer i Hartz, Thtiringerwald m. fl., helst som dessa studier, under mitt 
långvarigare uppehåll i Neustadt, kunde bedrifvas under en sådan ledning 
som Professor R. Har t ig s . För det välvilliga tillmötesgåendet och de 
värdefulla råd och anvisningar, jag af nämde professor erhållit, äfvensom 
för tillåtelsen att efter önskan begagna mig af hans utmärkta ritningar, 
anser jag det för en kär pligt att här uttala min stora tacksamhet.

I förhoppning att denna afhandling skulle kunna blifva till något gagn 
för yngre forstmän har jag ansett det icke vara olämpligt att, till vinnande 
af en bättre öfversigt och till tjenst för dem, som icke haft tillfälle när
mare studera svamplitteraturen, förutskicka en sammanfattad redogörelse 
för svampar  i a l l m ä n h e t 1) och dervid i korthet afhandla svamparnas 
plats i naturriket, deras byggnad, näring, fortplantning, systematiska upp
ställning, samt betydelse i naturens hushållning.

A. Svamparnas plats i det organiska natnrriket.
Huruvida svamparna böra betraktas såsom växter eller djur är en 

fråga, som ofta blifvit framstäld. Fäster man sig endast vid de högre 
utbildade svampformerna t. ex. hattsvamparna, synes ingen kunna tveka 
att hänföra dem till växtriket; men tager man de lägre familjerna i be
traktande, så tyckas former förefinnas, hvilkas ställning är mindre klar. 
Det gifves nämligen en del ytterst små och enkla organismer, om hvilkas 
plats i naturriket naturforskarne i allmänhet och mykologerne i synnerhet 
icke kunnat bilda sig en likstämmig mening. Till dessa ytterst lågt stälda 
organismer räkna vi de lägsta svamparna ss. jästsvamparna, Schizomycetes, 
ChytridiesB och Myxomycetes. Deras afskiljande från de egentliga svam
parna medför dock i det hela ingen vinst, då gränsen likväl blir svår att 
bestämma 2). Ascomyceternas nära förvandtskap med lafvarna 3) kan gifva

I) Uti flera svenska arbeten t. ex. M. v. D ubens ”Handbok i växtrikets naturl. fa
miljer,” omarbetad af F. W. C. A reschoug , Stblm 1870 finnes en fullständig och klar 
framställning om svamparna, till hvilken jag äfven får hänvisa.

J) Dessa svårigheter har, som bekant, H äckel sökt besegra genom uppställningen 
af sitt ”Protistrike.”

8) Om det genom Rees’, Schwendeners, Famintzins och Barone, skys undersökningar
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anledning nog att betrakta svamparna såsom dessas föregångare. Några 
skarpa gränsbestämningar mot laftämiljerna skall man väl aldrig lyckas 
finna lika litet som mot algerna och de lägsta djurorganismerna,

Då emellertid svamparna följa den allmänna väglagen d. v. s. förstora 
sitt omfång icke blott genom upptagandet af nytt stoff i det inre af redan 
förhandenvarande formbeståndsdelar (genom s. k. intussusception), utan 
bilda äfven i det inre af sina elementarorgan (cellerna) nya individer 
(nya celler), som kunna tjena dels till förstorandet af deras massa dels till 
frambringande af nya individer, och då dessutom mykologerne i allmänhet 
hänföra dem till växtriket, skall jag först lemna en öfversigt af deras plats 
inom detta.

Som bekant indelas växtriket af L in n é  uti P hanerogam ce och G rypto- 
garnce, samt af F r ies  uti Cotyledonece och Nemece (Acotyledonese Juss.). 
J. G. A gardh  uppställer derinom fyra stora hufvudafdelningar.

I. Phanerogamce L.
1. Dicotyledonese Juss. och 2 Monocotyledonese Juss.

IL Thallogamce J. G. Ag.
1. Polypodiacese R. Br. 2. Ophioglossese R. Br. 3. Equisetacese DC.

4. Rhizocarpese Batsch och 5. Lycopodiacese Sw.
III. Anthogamce J. G. Ag.

1. Musci Dillen. 2. Hepaticae Juss. 3. Characeae L. C. Rich.
IV. Sporogamce J. G. Ag.

1. Algae L. 2. Lichenes L. 3. Fungi L.
Agardhs trenne sista hufvudafdelningar, Thallogamae, Anthogamae och 

Sporogamae sammanfalla med Fries’ Nemeae. De fortplanta sig genom 
sporor, som vanligen äro enkla celler, då Phanerogamae deremot fortplanta 
sig medelst /rö, som innesluta en grodd (ett embryo), som i spetsen bär ett 
(Monocotyledoneae) eller två (Dicotyledoneae) hjertblad.

Sporogam ce skilja sig från de öfriga Nemeae derigenom, att deras vege
tativa system aldrig visar skilnad mellan rot, stam och blad, utan består 
af en merendels likartad cellväfnad (thallus), som framgår genom sporans 
groning. Spororna uppkomma än efter befruktning eller kopulation, än är 
en sådan icke iakttagen.

blifvit säkert afgjordt, att lafvarna äro svampar (Ascomyceter), som på vissa alger 
(Nostochaceer m. fl.) föra ett parasitiskt lif, så förfalla ju alla de anknytningspunkter, 
man funnit mellan svamparna och lafvarna, såsom en särskild växtgrupp betraktade. 
— Märkvärdig är den rol, som svamparna i detta fall skulle spela. De omgifva of- 
vannämda alger (de s. k. gonidierna hos lafvarna) på alla sidor, hvarigenom dessa 
förhindras att upptaga annan näring än den svamparna skulle erbjuda dem. Man sy
nes häraf kunna påstå att algerna äro parasiter på svamparna. ( F amintzin  et B a r o - 
n e t zk y : rMem. de l’Ac. imp. des Sc. de S:t Petersbourg” VII ser. Tom. XI. N:o 9; 
S c h w e n d e n e r : ”Algentypen d. Flechtengonidien,” Basel 1869; R e e s : ”Ub. d. Entst. der 
Flechte Collema glaucescens ” Hoffm. Monatsber. d. Kl. Akad. d. Wissensch. zu Ber
lin, 1871).

1*
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S v a m p a rn a  (Fungi) äro sp o ro g a m a  växter, som till skilnad från 
Algse och Lichenes (?) sakn a  k lo ro fy ll och s tä rh e lse . Deras cellväfnad 
består af trådlika mer eller mindre förgrenade celler s. k. hypher; 
deras vegetativa system (mycelium) är merendels inneslutet i det 
organiska substrat, hvarur de hemta sin näring. Fortplantnings- 
organ af flera olika slag. Endast hos en del lägre (Algse när
stående) svampar har en verklig befruktning hlifvit iakttagen. Det 
spororna inneslutande organet merendels höjande sig öfver sitt sub
strat och oftast mera utveckladt än det oansenligare myceliet. Cell
kärna är inom svamparnas celler endast med säkerhet iakttagen i 
Ascomyceternas sporsäckar (Asci).

B. Svam parnas M yceliu m . N ärin g.
Spororna äro ytterst olika till form, färg och uppkomst. Än äro de 

encelliga, än genom skiljoväggar delade i två eller flera celler, hvarvid 
hvarje cell är i stånd att utsända en groddtråd. Sporornas membraner 
äro mycket tunna och färglösa (ofta dock färgade och försedde med fler- 
faldiga prydliga utskott, i form af band, taggar o. s. v.). Deras membraner 
visa oftast en skilnad mellan en tunnväggig, ofärgad innerhud (endosporium) 
och en mera tjockväggig, fastare ytterhud (exosporium). På exosporiet 
finnas ofta små hål (porer), hvarigenom den första groddtråden utsändes. 
Somliga sporor ega strax vid frigörandet förmågan att gro, men förlora snart 
denna egenskap, andra måste genomgå en hviloperiod, innan de gro; man 
kallar de senare derför hvilande sporor (t. Dauersporen) t. ex. Uredineernas 
vintersporor (teleutosporor).

Då sporan gror, förlänger sig hennes innerhud antingen genom de of- 
vannämda porerna till en eller flera fina svamptrådar (hyphi), eller sprän- 
ges hennes ytterhud i tvenne hälfter eller i oregelbundna stycken, då in- 
nerhuden oförhindradt kan utväxa. Dessa groddtrådar tillväxa i spetsen, 
förgrena sig oftast strax under densamma (sällan dikotomiskt) och dela 
sig ofta genom tvärväggar. På detta sätt bildas snart en öfverallt i eller 
på det närande substratet utbredd trådväfnad, som man kallar m yceliu m  
och hvarje svamptråd kallas en hyphe. Icke alltid uppstår ett mycelium 
direkt ur sporan och hennes groddtrådars förgrening, utan der utvecklas 
först ett promycelium, från hvars hypher s. k. sporidier afsnöra sig, hvilka 
vid sin groning gifva upphof till det egentliga myceliet. Som exempel 
härför må anföras Ustilagineernas (brandsvamparnas) sporor samt Uredi
neernas (rostsvamparnas) vintersporor.

Svamphypherna bestå vanligen af en rad af celler (äro septerade), 
hvilka oftast äro långsträckta, men stundom genom ömsesidigt likformigt 
tryck blifva isodiametriska, då en pseudoparenkymatisk väfnad uppstår. 
En liknande pseudoparenkymatisk bild ser man stundom af annan orsak 
under mikroskopet, då man genom tvärsnitt afskurit fullkomligt parallelt 
löpande svamphypher. Svamparnas hela väfnad, såväl den, som bildar de
ras vegeterande, som ock deras fruktificerande organ, består i de flesta fall
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af sådana långsträckta, septerade, ytterst smala hypher, hvilka än  förblifva 
enkla och isolerade, eller kommunicera med hvarandra genom få anasto- 
moser, (i dessa talrika fall kallas deras vegetativa organ ett enkelt trådigt 
mycelium), än  infläta sig tätt med hvarandra, hvarvid likväl luftförande 
interstitier förefinnas (då ett s. k. flockigt mycelium bildas). Ofta förväxa 
myceliets hypher med hvarandra, så att inga interstitier förefinnas; de för
löpa då än alla i samma riktning, än utan ordning och bilda antingen för
längda, förgrenade s tr ä n g a r  ss. Rhizomorpha fragilis R. form subterranea 
m. fl. eller h u d- eller b a n d fo rm ig t utbredda lager ss. Penicillium glaucum, 
Rhizom. fragilis f. subcorticalis m. fl., eller fa s ta  k ro p p a r , ofta horn- eller 
trädartade ss. sclerotierna, som äro en sorts perennerande svampmycelier, 
som kunna jemföras med andra växters rotstockar, lökar o. s. v.

Myceliets hypher äro antingen intercel lulära d. v. s. bana sig väg 
endast mellan den angripna växtens celler eller också genomtränga de 
dessas membraner, hvarvid de ofta begagna porhålen (”Tiipheln”) till in- 
gångsställen. Ofta sända de in i cellerna sina s. k. haustorier (sugorgan), 
som förorsaka kemiska förändringar uti cellinnehållet och upphemta näring 
åt svampen t. ex. Peronospora, Erysiphe, flera Uredineer ss. Peridermium 
Pini, Cseoma pinitorquum o. s. v. Mycket ofta öfvergå hyphmembranernas 
yttre lager i en slemväfnad; stundom iakttager man på deras yta kristaller, 
som vanligast utgöras af oxalsyrad kalk. De färgämnen, som ofta förläna 
hypherna en karakteristisk färg, innehållas oftast i membranerna och äro 
stundom upptagna ur substratet. Hyphernas innehåll är till en början en 
qväfverik, antingen färglös eller genom oljdroppar guldgult färgad plasma; 
sedermera förtränger cellsaften plasmamassan och slutligen träder luft i 
stället för cellsaft.

I många hänseenden påminna svamparna mera om djuren än om väx
terna. Deras andningsprocess, om man vågar använda detta ord, sker 
såsom hos de förra genom upptagande af syre antingen direkt ur luften 
eller ur det substrat, hvarpå eller' oftare hvari de utveckla sig. Det är 
sannolikt, att svamparna, vid fullt tillträde af luft, derur upphemta den 
nödiga syreqvantiteten, men att de deremot, då de hafva sin utbredning 
i det inre af ett träds ved, hvarest atmosferen ej eger tillträde, hemta 
syre af denna och åstadkomma kemiska sönderdelningsprodukter, hvilka 
äro olika, alltefter det verksamma fermentets eller den jäsande kroppens 
natur. Tvenne produkter, som ofta utom de genom jäsningen förändrade 
kolväteföreningarna bildas, äro kolsyra och vatten. Vid de jäsningspro
cesser, livarunder svampen beröfvar substratet dess syre, uppstå syrefattiga 
slutprodukter; var derjemte substratet rikt på proteinämnen, bildas illaluk
tande gaser. Denna jäsning kallar man för rut tning (t. Faiilniss); qväfve- 
fattiga kroppars förruttning t. ex. vedens, kallar man väl äfven humifika- 
tion. Hemtar deremot svampen det nödiga syret ur luften, uppstå syrerika 
slutprodukter. Dessa jäsningsprocesser kallar man förmul tning (t. Ver- 
wesung). Alla organiska kroppar förruttna i sitt inre, om icke luften har 
fritt tillträde, och förmultna i sina yttre, för luften alltid åtkomliga delar.
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Körande svamparnas uppkemtande af sin näring vet man föga mera, 
än att de af brist på klorofyll hafva den egenskapen gemensam med dju
ren och med samtliga klorofyllfria växter ock växtdelar, att de icke kunna 
lefva utan förut bildade organiska föreningar. Blott den allra första ut
vecklingen af groddtråden sker på bekostnad af i sporan befintlig reserv
näring, sedermera upptager den sin näring ur det organiska substrat, 
kvarpå eller hvari dess mycelium utbreder sig.

Af hufvudsaklig vigt för jäsningen är närvaron af qväfvehaltiga för
eningar, hvilka oftast kos djur ock växter förefinnas i form af protein- 
(ägghvite) ämnena (albumin, fibrin och casein) med en för de båda orga
niska rikena mycket liknande sammansättning. Jodin har genom försök 
visat, att svamparna ega förmåga att direkt ur luften upptaga qväfve, hvilket 
äfven bekräftas af Ha l lie r ; dock föreligga inga qvantitativa analyser.

Då man kos sannolikt hvarje svamp finner oljartade kroppar, så kar 
man deraf dragit den slutsatsen, att svampen eger förmåga att ombilda 
sitt substrats kolhydrater till dessa feta oljor, hvilka skulle tjena honom 
till reservnäring; men huru denna ombildning sker, vet man i allmänhet 
icke.

Vid många svampars verksamhet inom träden eger ofta en öfverhop- 
ning af harts rum. Sannolikt är det hufvudsakligen stärkelsen i det an
gripna trädets celler och möjligen äfven den dermed isomera cellulosan, 
som dervid lider inverkan, och som hos barrträden ofta undergår förvand
ling till terpentinolja, som vid luftens tillträde oxiderar sig och stelnar till 
harts. Härvid blifva kolsyra, vatten och syre, hvilket senare svampen sjelf 
använder, sönderdelningsprodukter.

Svampcellerna (hypherna) innehålla en mycket qväfvehaltig plasma, 
som af Jod färgas dunkelt brun. Deras membraner färgas ofta icke blå 
af Jod och svafvelsyra. Iakttager man likväl försigtighet och till en början 
använder en mindre mängd af reaktionsmedlet, så att icke membranen vid 
behandling med syran för starkt uppsväller, lyckas denna reaktion oftare 
än man trott. Den största skilnaden mellan den vanliga växtcellulosa- 
membranen och den af de Bary s. k. svampcellulosamembranen är dock 
den, att kopparoxidammoniak icke förmår lösa den senare.

Liksom de vanliga örternas vegeterande organ i allmänhet hafva 
slutat sin rol, sedan fruktifikationsorganen äro mogna, så finnas också 
många svampmycelier, som blott en gång fruktificera, äro monocarpa. Vida 
talrikare äro deremot de typiskt pleocarpa mycelierna d. v. s. sådana, som 
flera gånger utveckla fruktformer, ofta perennera och hvarje år vid bestämd 
tid å nyo fruktificera ss. Uredineer, Rhizomorpha m. fl. Många af dem 
äro för träden skadliga.

Då man indelat svamparna i p a r a s i te r , som skulle utveckla sig i lef- 
vande organismer, och i sa p ro p h yter , som skulle endast ur döda eller i 
jorden befintliga organiska beståndsdelar hemta sin näring, så synes denna 
indelning för svamparna sjelfva vara af mindre betydelse, då de flesta 
parasiter i ett andra stadium, sedan de förorsakat den organisms undergång,
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hvari de lefva, fortsätta sin utveckling i honom såsom död. Svamparna 
synas derför endast fordra redan beredda organiska föreningar och taga 
mindre hänsyn till, om dessa förefinnas i en lefvande eller död organism 
eller fria i jorden, om blott tillräcklig näring, fuktighet och värme är för
handen.

Deremot är det naturligtvis för skogen och dess egare af största vigt, 
om befintliga svampar äro parasiter eller endast saprophyter.

C. Svamparnas fortplantningsorgan. Pleo- eller 
Polymoriism.

Från myceliets hypher utveckla sig de organ, genom hvilka svampar
nas utbredning möjliggöres. Dessa uppstå ofta hos samma svamp på flera 
olika sätt och hafva icke alla, så vidt man vet, samma ändamål. Alla de 
förmeringsorgan, som ega förmåga att gro, kallar man med ett gemen
samt namn sporor. Alltefter det sätt och ställe, hvarpå de uppkomma, 
kallas de ascosporor, basidiosporor, sporidier, uredosporor, teleutosporor, zy- 
gosporor, zoosporor, oosporor, stylosporor och conidier. Andra, som icke 
visat sig ega groningsförmåga, betraktas som befruktande organ och kallas 
spermatier; deras bildning, inom särskildta frukthus (spermogonier), föregår 
oftast sporornas.

Sporornas moderceller, som äro myceliets uppsvälda hyphspetsar, stå 
sällan isolerade, ss. hos de lägsta svamparna (Phycomycetes), utan meren
dels många tillsamman, och bilda jemte de s. k. parafyserna, om hvilkas 
betydelse 4) mykologerne icke äro fullt ense, ett eget fruktlager (hymenium), 
som oftast är utbredt på (gymnocarpiskt) eller insänkt i (angiocarpiskt) 
ett särskildt organ, en fruktkropp (receptaculum), som hos de olika famil
jerna erhållit olika namn.

Ur en spora utvecklar sig icke alltid samma svampform, som har bildat 
sporan, fastmer en derifrån fullkomligt skild form, som lefver under helt 
andra förhållanden, på andra näringsplantor, med helt olika fruktform o. 
s. v. Många svampar, i synnerhet rostsvamparna (Uredinei) ega ett flertal 
(2 -3) af former, hvarunder de kunna uppträda. Hos några svampar t. 
ex. Pleospora känner man ett stort antal. Denna mångsidighet kallas 
P leo -P o lym o rfism . Den försvårar i hög grad svamparnas och de deraf för
orsakade sjukdomars studium, då de särskilda formernas sammanhörighet 
endast på empirisk väg medelst infektion kan bevisas. Städse visar sig 
vid svamparnas polymorfism den egenheten, att könförsedda och könlösa 
generationer omvexla med hvarandra. De senare uppträda en lång tid 
ensamma och tjena till snabbt frambringande af så stort antal individer 
som möjligt. De Bary kallar dessa former för propagationsorgan. De 
lemna slutligen plats för en mera komplicerad utveckling, hvars sporor man

4)  H offman b e t r a k ta r  d e m  s o m  m a n lig a  o r g a n  (p o l l in a r ie r ) .  R. H artig  a n se r  
d e m  v a ra  o u t v e c k la d e  m o d e r c e l l e r  (b a s id ie r ) .
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antager alltid uppkomma efter befruktning, äfven om man endast i få fall 
varit så lycklig att kunna följa den. Härmed är cykeln afslutad; denna 
sista sporform är bestämmande för svampens ställning i systemet. Ifrå
gavarande sporor uppkomma antingen genom fri cellbildning (oftast 8 till 
antalet) inom sporsäckar (asci) eller genom afsnöring från, på modercellen 
(basilium) utväxta, smala, sylformiga (oftast 4) utskott (sterigmer) eller 
genom vanlig celldelning (afsnöring från kypkerna).

Minimaltemperatur för sporornas groning är lägre än den för de kögre 
växternas frön. I vatten dödas spororna vid 100° C.; i torr luft fördraga 
de en temperatur af ända till 110—120 C., utan att förlora groningsförmåga. 
Fuktigket befordrar deras groning; ljuset är icke nödvändigt.

D. Svamparnas klassifikation.
D e B ary  har föreslagit en systematisk uppställning af svamparna, som 

mest öfverensstämmer med vår nuvarande kännedom om dessa organismer, 
hvilken vi derför vilja med små förändringar här nedan införa. Men all- 
denstund det olika sätt, kvarpå sporbildningen uppträder, ligger till grund 
för de Barys indelning, och denna sporbildning kos en och samma svamp 
ofta visar flera olika former, så är det icke osannolikt, att äfven denna 
klassifikation kommer att i någon mån modifieras, allt efter som fortsatta 
iakttagelser rörande dessa växters generationsvexlingar dertill kunna gifva 
anledning.

De Barys indelning af svampriket är med få förändringar följande:
I. Ascomycetes.

1. Discomycetes Fr. 2. Pyrenomycetes Fr. 3. Elaphomycei. 4. Tuberacei Tul.
5. Protomycetes Fr.

D ia g n o s 5): Spororna (ascosporor) uppkomma genom fri cellbildning, 
vanligen 8 till antalet, i klubbformiga eller skaftade, klotformiga 
moderceller (sporsäckar, asci) som vanligen bilda ett särskildt 
fruktlager (hymenium).

1. D isco m yce tes , (skifsvampar) Fr.
D iagnos: Asci jemte parafyser bilda ett hymeniumlager, som skiftörmigt beklä

der vanligen y t tr e  sidan af runda eller bägarformiga sporhus. Utom de 8-sporiga 
asci finnas ofta äfven andra sporsäckar (pycnides), som innesluta m ånga  sporor (sty-* 
losporor). Derjemte finnas spermogonier, som alstra spermatier, samt slutligen äfven 
conidier.

Slägtet H y ste r iu m  (Hypoderma) med arterna H . m acrosporu m  R. Htg 
ock H . nervisequ iu m  D. C. förorsaka svåra sjukdomar hos barrträden. Nam
net Hypoderma betecknar att dessa sporhus anläggas under näringsplan- 
tans epidermis, hvilken de dock före mognaden genombryta. Slägtet Hy
poderma hör till familjen Phacidiacei, som visar slägtskap med Pyrenomy-

5) De här gifna d i a g n o s e r  för de olika klasserna och ordningarne inom svam
parna sammanfalla nästan fullständigt med dem, som äro lemnade i M. v. Diibens 
”Handbok i växternas naturliga familjer” omarbetad af F. W. C. Areschoug, Sthlm 1870.
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L

cetes. I den speciela afdelningen återkommer jag till dem. Hit hör äfven 
det artrika slägtet P e z iz a , hvars arter hufvudsakligen lefva på vissnande 
växtdelar, men hvaraf en art, P. W illJcom m ii R. Hrtg 6), förorsakar den s. 
k. Lärkträdssjukdomen, eller barkkräfta hos detta trädslag. Hallier , som 
gjort undersökning öfver den s. k. ”Muscardine”-sjukdomen hos tallspinnaren, 
anser en hithörande svamp7): Fumago salicina Tul. vara sjukdomsorsaken.

2. P yren o m yce tes (kärnsvampar). Fr.
D iagnos: Hymeniumlagret, bestående af sporsäckar och vanligen parafyser, be

kläder in re  sidan af rundade sporhus (perithecier). Dessutom finnas vanligen äfven 
conidier, stylosporor och spermatier.

Denna stora afdelning visar flera olika fruktformer. Från deras my- 
celiehypher afsnöras conidier. I kulformiga spermogonier bildas sperma
tier. I runda conceptacula (pycnides), hvilkas hela inre sida är beklädd 
med hymeniallager, afsnöras talrika, grobara sporor s. k. stylosporor. Deras 
högst utbildade fruktform är perithecia, långsträckta sporhus, i hvilkas 
inre asci, med sina 8 sporor, och parafyser uppstå. Sällan förefinnas dessa 
olika fruktformer samtidigt på myceliet, utan de ofullständigare formerna 
utvecklas först och perithecieformen afslutar alltid cykeln. Äfven är icke 
nödvändigt, att alla formerna efter hand uppträda. Hos somliga öfverväga 
bildandet af perithecier, hos andra af conidier o. s. v.

De hithörande svamparna lefva dels på förruttnande ämnen, på exkre- 
menter, på multnande blad eller grenar, dels bebo de lefvande växters 
blad, bark eller ved. Hos flera hithörande svampar säges en befruktning 
blifvit iakttagen (Erysiphe, Eurotium).

F u s id iu m  (Fusisporium) can d idu m  Lk, som enligt W illkomms under
sökningar förorsakar den s. k. ”svarta branden hos bokskotten”, anses vara 
en conidieform af en ännu obekant Pyrenomycet.

Hit räknas den stora familjen E rysiph ece , hvars representanter föror
saka många sjukdomsföreteelser hos de mest olika växter. Somliga arter 
lefva uteslutande på en växtart, andra kunna trifvas på flera olika arter. 
De lefva mest på näringsplantans gröna delar, utveckla der ett mycket 
förgrenadt mycelium, hvars hypher insända genom epidermis sina sugor
gan (haustorier), som dels tjena till fäste, dels till upptagande af näring. 
Den för kulturväxter farligaste arten är O idium  TucJceri Berk., som sedan 50 
år så ofta förorsakat missväxt på vinbergen genom att förstöra vinplantans 
såväl blad som frukter. Hit hörer äfven X y la r ia  h ypoxylon , hvars myce
lium blifvit förvexladt med Rhizomorpha subcorticalis, och som lefver liksom 
ienna i lefvande växtdelar; likaledes den visserligen icke för skogskultu- 
*en, men för kulturen af våra oundgängligaste sädesslag, framförallt rågen, 
särdeles skadliga mjölökan (C la v ic e p s  p u rp u re a  Tul.̂ ).

Bland de trenne sista afdelningarna inom Ascomycetes: Elaphomycei, 
Tuberacei (tryffelsvamparna) Tul. och Protomycetes, finnes ingen på träden

6) Jemför Corticium amorphum, sid. 10 r. 5 nedifr.
7) Jemför Botrytis bassiana (Mucorini) , sid. 13.
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parasitisk art; de kunna derför här lemnas utan vidare afseende. Till 
Protomycetes bör, enligt de Barys och Rees’ undersökningar b ier jä s t 
svampen (Saccharornyces cerevisiae) räknas. Af andra mykologer hänfö- 
res den till Mucorini.

II. Basidiomycetes.
1. Hymenomycetes Fr. 2. Gasteromycetes Fr. 3. Tremellini Tul.

D ia g n o s: Spororna (basidiosporor) afsnöras simultant från modercel- 
lens (basidium) spets, samt äro fästade på 2—4—6—8 syllika ut
skott (sterigmer). Basidierna bilda ett hymeniumlager.

1. H ym en om ycetes (hattsvampar). Fr.
D iagnos: Hymeniallagret, bestående af basidier och parafyser, bekläder en större 

eller mindre del af sporhusets yta eller endast vissa partier i form af taggar, porer 
eller lameller, vanligen på sporhusets undre yta. Hymeniallagret antingen bart eller 
omgifvet af ett slutligen bristande hylle (velum).

Hit höra våra ståtligaste svampar, hattsvamparna; flertalet af dem är 
ätligt. Generationsvexling är hos dem ännu icke säkert faststäld; och eget 
är ,att så få undersökningar rörande utvecklingen af dessa svampars myce- 
lier blifvit gjorda. Sporornas groning är hittills endast hos få arter iakttagen 
och äfven då blott till utvecklingen af en sig riktigt förgrenande groddtråd. 
I allmänhet är Hymenomyceternas mycelium enkelt trådlikt, föga utveckladt 
och ofta alldeles förbisedt. F ries har dock för längesedan visat, att myceliet 
till vissa Agaricusarter, ss. A. Rotula och androsaceus, icke är så enkelt ut
veckladt, utan uppväxa dessa båda arters sporhus från i jorden krypande, rot
lika, rhizomorphasträngar, som utgöra myceliet. Utvecklingen af fruktorganet 
till den vanliga, i våra skogar förekommande B h izo m o rp h a  f r a g i l i s  Roth. 
hade det dock icke lyckats honom att följa. Då han derför säger, att denna 
Rhizomorpha. är myceliet till en pyrenomycetfrukt, så torde det måhända 
bero på ett förbiseende; kanske den af honom iakttagna pyrenomycetfrukten 
var en parasit på parasit, så vidt det icke är möjligt, så otroligt det förefaller, 
att detta mycelium kunde visa flera fruktformer. R. Hartig har nyligen visat 
att A g a r ic u s  m elleus L. är den enda fruktform, som Rhizomorpha fragilis 
skulle utveckla.

I forstligt hänseende vigtiga äro flera till gruppen Hymenophorei inom 
Hymenomycetes hörande svampar, ss. A g a r ic u s  m elleus L. och T ra m e tes  
T in i Fr., för hvilkas utveckling i det följande närmare skall redogöras. 
Hit hör ock den vanliga bokfnösksvampen P o lyp o ru s  fo m e n ta r iu s , som torde 
förorsaka bokröta, samt en annan art P. d ry a d eu s  på ek, hvars mycelium 
kan i trädets håligheter antaga ofantliga dimensioner; det är hvitt och lik
nar fullkomligt hvitt handskskinn. Det förorsakar röta hos ek och bär en 
frukt, som kan blifva nästan en fot hög, med lika bredd. Till gruppen 
Auricularini räknas slägtet C orticium , livaraf en art, Corticium amorphum 
Fr., skulle enligt W illkomms undersökningar förorsaka den så utbredda 
och skadliga lärkträdssjukdomen. Hoffm an  anför i Majhäftet 1863 af 
”Forst- u. Jagdzeitung”, att denna bestämning, gjord af Rabenhorst, berodde 
på en förvexling, då den sjukdomen förorsakande svampen var en Asco-
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mycet, hörande till slägtet Peziza. Hoffman bestämde den till P. calycina 
Schum. R. Ha r t io 8) åter har vid jemförelse med den verkliga Peziza 
calycina Schum. funnit, att denna senares sporor, asci och parafyser voro 
så betydligt mindre i storlek, att han tilldömer den förra en egen arträtt 
och kallar den D e z iza  W illJcom m ii R. Hrtg.

Bland 2. G asterom ycetes Fr. (buksvamparna), som hafva slutna sporhus, 
innehållande flera rum, hvilkas väggar äro beklädda af ett hymeniumlager, 
finnes ingen för skogsträden farlig art; lika litet bland 3. T rem ellin i Tul., 
hvilkas geléaktiga sporhus beklädas af kymeniallagret, hvars basidier först 
dela sig i fyra celler, innan de utsända de utskott (sterigmer), kvarifrån 
spororna afsnöras.

III. Hypodermii. Fr.
1. Uredinei Tul. 2. Ustilaginei Tul.

D ia g n o s : Spororna uppkomma genom verklig delning af modercellen 
(basidium) och afsnöra sig derifrån oftast succedent, stundom af 
ett större antal.

1. TJredinei (rostsvampar). Tul.
D ia g n o s: Sporor i sista generationen af tvenne slag, sommar- och vintersporor. 

De förra (uredosporor) utveckla samma år mycelier, de senare (teleutosporor) till ett 
följande år promycelier, på hvilka bildas sporidier. Hos troligen alla eger en gene
rations vexling rum.

Bland Uredineerna (rostsvamparna) finna vi inånga för träden i all
mänhet och i synnerhet för våra skogsträd skadliga slägten. De rostsvam
par, hvilkas polymorfism är fullständigast, visa under sin utveckling trenne 
olika fruktformer: uredosporor, teleutosporor och secidiesporor. Som typ här
för må anföras den af de Bary funna utvecklingsgången af den vanliga 
sä d esro sten , hvars uredo- och teleutosporor utvecklas från mycelier, som 
hafva sin utbredning inom gräsarter, men hvars secidiesporor och sperma- 
tier bildas i skilda frukthus från ett mycelium i Berberisblad. Gången 
af dessa svampars polymorfism är i korthet följande:

Då den på näringsplantan öfvervintrande teleutosporan vid vårvärmen 
gror, framalstrar den ett promycelium, på hvilket 1—4 sylformiga grenar 
utväxa, som hvardera afsnöra en sporidie. Anträffar denna sporidie sin 
bestämda näringsplanta, genomborrar dess groddtråd plantans epidermiseel- 
ler och utvecklar inom dess blad- eller barkväfnader sitt trådformiga my
celium, som oftast visar tvenne fruktformer. Den ena fruktformen är den 
s. k. secidiefrukten, hvari secidiesporor succedent afsnöra sig från sporornas 
moderceller (basidierna). Aecidiespororna äro ofta skilda från hvarandra 
genom mindre lösa tvärstycken, som sedermera försvinna och antagligen 
bilda de på sporans ytterhud befintliga utskott. Spororna äro omgifna af 
ett sedermera bristande, gemensamt hylle (peridium). Den andra frukt
formen, som förefinnes på samma mycelium, är spermogonier, från hvilkas

8) Wichtige Krankheiten der Waldbaiime 1874 sid. 99.
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hypher spermatier afsnöras, som blifva fria genom spermogoniets sönder- 
sprängning.

När secidiespororna påträffa den växtart, på hvilken de äro bestämda 
att utveckla sig, gro de och framalstra inom dess väfnader ett intercellu- 
lärt mycelium. Den fruktform detta mycelium visar är en u r e d o f r u k t, från 
hvars klubbformiga hymenialhypher stora, eliptiska sommarsporor (uredo- 
sporor) afsnöras. Dessa ega förmågan att gro på samma planta och ut
veckla inom kort ett liknande mycelium och uredofrukter. Härigenom 
sprider sig denna form ofantligt hastigt. Mot hösten aftager inom uredo- 
frukterna bildandet af dessa encelliga, tunnväggiga sommarsporor, och of
tast 2-celliga, tjockväggiga, mörkfärgade vintersporor (teleutosporor) uppstå, 
som sällan afsnöras på hösten, utan öfvervintra inom näringsplantan. Föl
jande vår förnyas samma cirkulation.

Af dessa olika fruktfoymer torde väl teleutosporor aldrig saknas, 
ehuru undersökningar af de flesta Uredineers utvecklingsgång långt ifrån 
alltid lyckats påvisa denna form. Hos några rostsvampar har man utom 
teleutosporor iakttagit endast secidiesporor eller endast uredosporor. Hos 
Chrysomyxa förefinnes enligt Rees och Willkomm en direkt reproduktion 
från teleutosporan.

Till följd af vår ofullständiga kännedom om dessa svampar är deras 
systematiska uppställning förenad med åtskilliga svårigheter.

R . H a r t ig 9) h a r  e ft e r  R e e s 1) fö l ja n d e  in d e ln in g  a f  b a r r t r ä d e n s  r o s t s v a m p a r :

I. Arter med afslutad generationsvexel.
Teleutosporformen utvecklas på Juniperusarter, de tillhörande aecidieformerna på 

Pomacearter.
1. Gymnosporangium fuscum Oerst. på Juniperus Sabina L. etc. med Roestelia can

cellata Rebent. på Pyrus communis L. etc.'
2. Gymnosporangium clavariaeforme Oerst. på Junip. communis L. med Roestelia 

penicillata Sow. på Pyrus malus L., crataegus etc.
3. Gymnosporangium conicum Oerst. på Junip. communis L. med Roest. cornuta 

Ehrh. på Sorbus aucuparia L. etc.

II. Isolerad teleutosporform med direkt reproduktion,
4. Chrysom yxa A bietis Ung. på Abies excelsa DC..

III. Isolerad aecidieform till ännu obekanta teleutosporarter.
A. Formen af gruppen Periderm ium  Fr. (bark- och barrinnevånare).

5. Aecidium  elatinum  A. & S. på Abies pectinata DC.
6. ,, P in i Pers. „ Pinus sylvestris L.
7. ,, abietinum A. & S. ,, Ab. excelsa DC.
S. ,, columnare A. & S. ,, Ab. pectinata DC.
9. „ coruscans Fr. ,, Ab. excelsa DC.

B, Kottbeboende former.
10. Aecidium conorum Piceae Rss. på Ab. excelsa DC.
11. ,, strobilinum Rss. ,, ,, ,,

9) Wichtige Krankh. der Waldbaume, Berlin 1874. sid. 67—68. 
*) Die Rostpilzformen der deutschen Coniferen, Halle 1869.
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IV. Isolerade uredoformer till obekanta teleutosporarter.
12. Caeoma p in itorquum  A. Br. på Pinus sylvestris L.
13. „ Abietis pectinata Rss. på Abies pectinata DC.
14. „ Laricis R. Hrtg på Larix decidua.

Till Uredinei hör äfven Melampsora salicina Lev., hvars uredo- och 
teleutosporformer äro bekanta hos Salix Acutifolia Willd. =  Salix caspica 
Hort. Det lönande odlandet af denna till lågskog så passande Salixart 
försvåras i hög grad genom denna svamp.

2. TJstilaginei (brandsvampar). Tul.
D iagnos: Spororna utveckla vid groningen ett promycelium, hvarifrån sporidier 

afsnöras, hvilka förena sig två och två och derefter framalstra ett verkligt mycelium. 
Generationsvexling är hos Ustilaginei (brandsvamparna) obekant.

Ingen hithörande art är befunnen hindersam för skogskulturen, der- 
emot finnas härinom flera för andra växtfamiljer ss. Gramineae, Cyperaceae, 
Silenaceae, Polygoneae m. fl. i hög grad skadliga arter. Stenbranden (Til- 
letia Caries Tul.) på hvete och vanliga branden (Ustilago Carbo Tul.) på korn 
och hafre äro allmänt kända svampar. Deras mycelium växer genom hela 
gräsets strå upp till frukten, hvarest sporbildningen eger rum. En annan 
hithörande svamp, Polycystis occulta Schlecht., angriper endast rågens strå.

IV. Phycomycetes.
1. Mucorini De Bar. 2. Peronosporeso De Bar. 3. Saprolegnieae Pringsh. 4. Chytri-

diese Al. Br.
D ia g n o s : Myceliet merendels bestående af enkla celler; sporor af tvenne 

slag, det ena uppkommande utan, det andra efter föregående be
fruktning eller åtminstone kopulation.

1. M u co rin i (mögelsvampar). De Bary.
D iagn os: Sporor af tvenne slag. Det ena uppkommande utan befruktning genom 

delning endast af modercellens protoplasmainnehåll, icke af hela cellen. Det andra 
slaget, s. k. zygosporor, uppkommer genom kopulation.

Till Mucorini (mögelsvamparna) räknas Empusa muscae och Botrytis 
bassiana, hvilka äro af vigt för skogshushållningen, enär de utvecklas i 
hög grad, när skogskalamiteter förorsakas af vissa fjärillarver, i synnerhet 
nunnans och tallspinnarens, och förgöra dessa. Den senare, Botrytis bas
siana, som enligt Halliers undersökningar skulle utveckla sig till en disco- 
mycet, Fumago salicina Tul., förorsakar äfven den s. k. silkesm asksjukdo
men. Till Mucorini höra en bland de vanligaste svampar, Mucor mucedo L., 
samt Penicillium glaucum Lk. I allmänhet äro hithörande svampar sapro- 
phyter och lefva på ruttnande organiska substanser.

• 2. Peronosporece. De Bary.
D iagnos: Parasitiska svampar, fortplantande sig dels genom zoosporor, dels genom 

oosporor, som uppkomma efter befruktning af antheridier och blifva ett slags vinter- 
sporor.
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Hit bör väl föras den granrötan förorsakande svampen Xenodochus 
ligniperda, hvars svärmsporor biida ett annat mycelium. Nyctomyces can
didus Hrtg., som så småningom öfvergår till Rhyncomyces violaceus. F r ies  2) 
hänför Xenodochus till Sporidesmiacese, en af de lägre grupperna inom 
Hypho- eller Haplomycetes (trådsvamparna). Rhyncomyces ställes af Will- 
komm deremot bland Mucedineae, en af trådsvamparnas högre former.

Hyphomycetes, som förr ansågs utgöra en egen familj, föras 3) nu del
vis till Peronosporeae.

Peronosporese (Peronospora och Cystopus) utveckla äfven enligt De 
Bary 4) svärmsporor liksom Xenodochus.

För kulturen af den numera oumbärliga potatisväxten har Peronospora 
infestans visat sig särdeles hindersam, i det den förorsakar den s. k. ”po
tatissjukan”.

3. Saprolegniece. Pringsh.
D iagn os: I vatten, på döda insekter lefvande, alglika svampar; fortplantning dels 

genom zoosporor, dels genom oosporor, som uppkomma efter befruktning af de i an- 
theridierna bildade, rörliga spermatozoiderna.

Några författare t. ex. de Bary, förmoda, att Saprolegnierna äfven 
hafva utvecklingsstadier, som icke genomgås i vattnet och att en i lef
vande flugor m. fl. vegeterande svamp (Entomophtora, Empusa) skulle vara 
ett dylikt stadium 5).

4. C hytridieoe. Al. Br.
Till Phycomyeetes 6) kunna vi äfven räkna den svampgrupp, som af 

de Bary frånskiljes svamparna. De hithörande slägtena lefva parasitiskt 
på alger, äfvensom på högre dikotyla växter och sakna mycelium. Ingen 
hithörande svamp är skadlig för skogsträden.

V. Schizomycetes. Näg.
Namnet Schizomycetes (delningssvampar) har tillagts dessa ytterst små 

organismer derför, att de ofantligt lätt sönderfalla genom tvådelning.
De Bary afskiljer från svamparna Schizomycetes, hvartill de oändligt 

små Micrococci, Bacterier och Vibrioner höra, men då de hafva samma 
rol, som många svampsporor, att uppväcka jäsning och förorsaka organis
mers förruttnelse eller förmultning, så har jag upptagit dem bland svam
parna, i synnerhet som de af flera författare uppfattas ss. ofullkomliga, i 
utveckling stadda, stadier af högre svampar.

2) Summa vegetabilium Scandinaviae p. 505.
3) Eidam D:r E. Der gegenwärtige Standpunkt der Mycologie. Berlin 1872. P. 32.
4) A. de Bary Recherches sur le développement de quelques champignons para- 

sites i Annales des Sciences nat. 4:te sér. XX 1864 N:o 4.
5) Jmf. M. V. von Diibens Handbok i växtrikets naturliga familjer. Sthlm 1870. 

p. 519.
e) Jmf. Eidam D:r E. Der gegenwärtige Standpunkt der Mycologie. Berlin 1872.
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Vibrionerna och Bacterierna finnas talrikt utbredda öfverallt, i luften, 
i vattnet. De små runda Bacterierna tillägger Hallier namnet Micrococcus 
och hans många undersökningar gå till en stor del ut på att visa, att de 
vid infektionssjukdomarne äro verksamma och, genom att öfverflyttas från 
en individ till en annan, öfverbringa de samma sjukdom, utgöra smittan.
I denna punkt äro många mykologer och läkare ense med honom, men då 
han med bestämdhet påstår, att dessa Micrococci, vid bestämda inflytanden 
af temperaturen, lufttillträdet samt den kemiska beskaffenheten hos det 
närande substratet, skulle kunna utveckla sig till högre svampar, öfvergifva 
de flesta honom.

D e  s. h. s le m sv a m p a rn a  (Myxomycetes de Bary) räknas stundom äfven 
till svamparna. De bestå af rörliga, sin form förändrande protoplasma- 
massor (plasmodier) som lefva på i upplösning stadda växtdelar. Efter en 
tid förvandlar sig hela plasmodiet till ett sporangium, hvari uppstå lifligt 
färgade sporor. En kopulation mellan tvenne sporors innehåll är iakttagen, 
hvars produkt blir en myxoamoeb, hvilken förenar sig med andra myxoa- 
moeber och bildar nya plasmodier. Ingen parasit hos skogsträden är bland 
dem känd.

E. Svamparnas betydelse.
Hvilken rol utföra då svamparna på vår jord? Vi kunna med ett en

kelt svar möta denna fråga, då vi säga: ”organismernas förstörelse.” Med 
förstörelse menas då den kemiska förändring, som svampsporan genom 
sin groning och sitt vegeterande organ, sitt mycelium, förorsakar hos såväl 
friska, som sjukliga och framför allt döda organismer. Utan svamparnas 
medverkan skulle icke jorden, inom så kort tid åtminstone, återfå de be
ståndsdelar, som de organiska varelserna under sitt lifs verksamhet un
dandragit densamma. De organiska föreningarna inom den döda organis
men skulle ytterst långsamt, om icke svampar funnos, lida någon föränd
ring, ty dem förutan är ingen jäsningsprocess, ingen förruttnelse, ingen 
förmultning möjlig att frambringa. P asteur  har genom de noggrannaste 
försök visat, att organiska föreningar, som utsättas för luftens fria tillträde, 
med de deri ständigt sväfvande, oändligt små svampspororna, lätt undergå 
förändring genom s. k. jäsning, under det samtidigt utifrån kommande 
svampsporor deri utveckla sitt mycelium; men att samma föreningar, till 
hvilka äfven luften fått tillträde, men först sedan den blifvit behörigen 
filtrerad — antingen genom passerandet af vätskor, som utsläcka hvarje 
lif, ss. concentrerad svafvelsyra, kalilösning, eller genom så täta väfnader, 
att ingen fast kropp, huru liten han må vara, kan mekaniskt genomtränga 
dem, ss. en tätpackad bomullspropp eller en torkad djurblåsa, eller slutli
gen genom passerandet af ett flera gånger böjdt rör, vid hvars väggar 
svampspororna genom adhsesion fasthållas — under många månader blefvo 
oförändrade och äfven fria från främmande organismer, men att en för
ändring endast få timmar lät vänta på sig, så snart man åter lät luften 
obehindradt tillströmma.
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För sin groning behöfver dock svampsporan fuktighet samt en viss 
värmegrad och der dessa vilkor icke äro förhanden, inträda icke ofvan- 
nämda förändringar. Exempel härpå hafva vi i de nordligare delarna 
af vårt eget land, der döda djur, som uppkastats på stranden, så länge 
qvarligga utan att förändras, tills den för svampsporans groning nödiga 
värmegraden, som icke kan ligga under fryspunkten, är för handen.

Med tanken på dessa små organismers storartade verkningar kan man 
gerna utbrista med Linné: in minimis natura maxima, ty ingen klass af 
organiska varelser utöfvar väl i naturens hushållning ett större inflytande 
än denna.

Hvem vet, i huru hög grad växtverlden t. ex. skulle utveckla sig, om 
icke naturen i de minsta insekter (ss. Anobiumarter, Bostrichider, Curcu- 
lionider, Tortrixarter m. fl.), men kanske framförallt genom de små svamp- 
spororna upprest hinder, hvilka, der de finna den nödiga värmen och fuk
tigheten, gro och förstöra många procent af eljest grobara frön. I vanligaste 
fall är det väl mögelsvampar, men vi vilja äfven påpeka den stora utbrednin
gen af Claviceps purpurea Tui., Tilletia Caries Tui., Ustilago Carbo Tnl., nå
gra i barrträdens kottar lefvande Uredineer ss. Aecidium conorum Piceso Ess. 
och Aecid. strobilinum Ess., vidare Exoascus Pruni Fuck., Alni de Bary m. fl#

Men liksom dessa växt- och djurverldens regulatorer redan genom för
störing af dessa högre organismers frön kunna förhindra deras alltför starka 
utbredning, så draga de också försorg om, att icke de utvecklade organis
merna sjelfva blifva odödliga, utan under användande af längre eller kor
tare tid föra de mången organism, så kraftig han synes vara, sin under
gång till mötes. Den af Willkomm beskrifna granrötan, som förorsakas 
af Xenodochus ligniperda och den af E. Hartig nyligen undersökta tallrötan, 
hvars orsak är svampen Trametes Pini Fr., må gälla som exempel härpå. 
Osannolikt är icke att bokrötan förorsakas af en annan svamp (Polyporus 
fomentarius?) och måhända har hvarje trädart sin förgörare.

De parasitiska svamparna liksom en del smärre insekter uppträda dock 
icke alltid som fiender till de växter eller djur, som menniskan tagit under 
sin särskilda vård, utan deras ingripande betydelse visar sig äfven deri 
att de uppträda hämmande vid hvarje plötslig förmering af organismer 
som motverka jemvigten i naturen. Så är det ett faktum, att hvarje skogs- 
kalamitet, som förorsakas af de plötsligt i oerhörd mängd uppträdande, 
förhärjande larverna af tallspinnaren (Gastropacha pini) eller nunnan (Li
paris monacha) m. fl. sällan eller aldrig fortvarar längre än 3—4 år, just 
derför att på samma gång som dessa skadliga insekter förökat sig, finna 
hos dem de små insekterna, men f ramföral l t  svampspororna,  de 
förra en lämplig föda för sina parasitiska larver, de senare en lämplig jord
mån för att gro. Inom insekterna är det hufvudsakligen parasitsteklar 
(Ichneumoner) och parasitflugor * (Tachiner), som härvid äro verksamma. 
Bland svampar, som verka för samma ändamål äro de af Hallier, Hartig 
m. fl. undersökta Botrytis bassiana (en form af Fumago salicina) hos tall
spinnaren, samt Empusa muscse hos nunnan.
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Den direkta iakttagelsen har väl ännu icke lyckats lemna fullt till
räckligt stöd för den alltmer sig utbredande åsigten, att de flesta allvar
sammare sjukdomar hos djur och växter äro att härleda från parasitiska 
svampar, hvilka t. ex. hos menniskan i form af Micrococci, Bacterier, Vi- 
brioner redan i mindre procent finnas förhanden i den friska individens 
blod, men hvilka genom för deras förmering gynsamma förhållanden plöts
ligt tilltaga i oroväckande grad, sammansättafsig till Cryptococci, Arthro- 
cocci och skulle alltefter sin art förorsaka de sjukdomar, som vi benämna 
kolera, typhus, skarlakansfeber, diphterit, syphilis m. m. Äfven om man 
har svårt för att med sin tro följa denna idé, så behöfver man dock icke 
länge sysselsätta sig med mikroskopiska arbeten, för att ofta i en till ut
seendet frisk organisms delar finna främmande organismer inväfda, hvilka 
tvifvelsutan, om man följer med det helas utveckling, måste förorsaka 
större eller mindre förändringar, der de innästlat sig. Man kommer då 
lätt till den öfvertygelsen, att dessa främlingar, de parasitiska svamparna 
åtminstone inom växtverlden — och hvarföre då icke äfven inom djurverl- 
den — måste hafva större inflytande på dessa organismers trefnad, tillväxt 
och fortvaro, än man hittills i allmänhet varit böjd att tillskrifva dem.

Då vi tala om svamparnas betydelse i naturen, böra vi icke alldeles 
förbigå den, som de ega genom sin talrikhet, i synnerhet i vårt nordliga 
klimat, hvilket för svamparnas utveckling visar sig så gynsamt. De större 
fullkomligare formerna äro mest saprophyter, de flesta deraf ätliga och 
erbjuda menniskor och djur genom sin stora qväfvehalt en närande och 
sund föda. Prof. E. Fries har fästat uppmärksamheten på, hurusom ”vi 
genom vårdslösandet af ett så smakligt, födande och rikligt näringsmedel 
årligen göra en stor nationalförlust.”

Ju djupare vi lyckas blicka in i naturens verksamhet, desto klarare se 
vi, att jemvigten i naturen upprätthålles genom det lyckliga bekämpandet 
af den ensidiga utveckling, som skulle blifva en följd af, att någon viss 
naturgrupp, om icke en reaktion deremot förefunnes, toge öfverhand och för- 
qväfde mången mindre organism, som vi anse mera obetydlig, men som 
dock har sitt mål, hvilket kanske i verkligheten är större, i samma mån or
ganismens egen storlek aftager.

Ett af de verksammaste medel till jemvigtens upprätthållande i natu
ren, äro de parasitiska svamparna.

Efter denna korta framställning af svamparnas byggnad m. m. i all
mänhet, vill jag öfvergå till det egentliga ämnet för denna lilla afhandling 7),

7) De arbeten, jag härvid haft att tillgå, äro förnämligast:
”Morphologie u. Physiologie der Pilze”, etc. von de Bary (1866). Leipzig.
”Die Mikroskopischen Feinde des Waldes” (Heft. I—II) von M. Wilkomm (1866—67) 

Dresden.
2
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nämligen en kortfattad framställning af de studier och iakttagelser, jag 
varit i tillfälle göra rörande de för våra vanligaste skogsträd skadliga pa
rasitsvamparna; jag har dervid endast att beklaga, att jag, i följd af mitt 
vistande i utlandet varit förhindrad att noga taga reda på de upp
gifter, som hos oss möjligen finnas angående dessa svampars och de deraf 
förorsakade sjukdomars utbredning i våra skogar, samt att sjelf deröfver 
göra mina iakttagelser. Dock äro flera af nedanför beskrifna sjukdo
mar så allmänna, att de af hvarje praktisk forstman ofta blifvit iakttagna, 
om ock deras orsaker ansetts och till största delen ännu anses mera ligga 
i ogynsamma ståndsorts och klimatiska förhållanden, än hos de mikro
skopiska parasitiska svamparna.

I. Ascomycetes.

A. Discomycetes.

1. Hysterium (Hypoderma) macrosporum. R. Hrtg.
(Taf. I. Figg. 1 -9 ).

Denna svamp vegeterar i granens barrparenkym och förorsakar, att 
barrens gröna färg förändras i röd eller brun, d. v. s. barren vissna och 
falla ofta af (Nadelschtitte). Denna sjukdom var först beskrifven hos silfver- 
granen (Abies pectinata DC.) af D ecandolle * * * * 8) ,som kallade den förorsakande 
svampen Hysterium (Hypoderma) nervisequium DC. (jemf. följande svamp). 
F ries 9) fann svampen äfven hos granen (Pinus Picea Duroi) och ansåg 
den vara en afart af Hypoderma nervisequium DC. R. Hartig  *) har un
derkastat denna svamp, dess utbredning och verkan inom granbarren en 
noggrann undersökning och anser den vara en egen art, som han kallar 
Hysterium (Hypoderma) macrosporum (den storsporiga).

V egeterande organ  (m y c e liu m ): Detta utvecklar sig intercellulärt mellan 
barrparenkymcellerna och, såsom det synes, utan att deri insända sina sug
organ (haustorier). De celler, med hvilka svamphypherna komma i be
röring, lida dock snart en kemisk inverkan och krympa tillsamman. Un
der högsommaren och vintern, då ingen stärkelse, utan endast klorofyll 
förefinnes i parenkymcellerna, försvinner denna snart vid hyphernas inver
kan. Under vårmånaderna, då klorofyllens förändring till stärkelse för
siggår, påskynda de inverkande svamphypherna dess bildning; är stärkelsen 
redan för handen, reduceras den så småningom till terpentin, i det svam
pen beröfvar den sin syrehalt.

”Wichtige Krankheiten der Waldbaiime” von Rob. Hartig 1874. Berlin.
”Die Rostpilzformen der deutschen Coniferen” .von M. Rees 1869. Halle.
”Systema mycologicum” Volum. I—II—III. E. Fries. Lnndae 1821.
”Zeitschrift fur Parasitenkunde” von E. Hallier 1869—73. Jena. m. fl.
8) Flore frangaise V. 167.
9) Systema mycologium II. 587. 1823.
*) Wichtige Krankheiten der Walbaiime 1874. p. 101—113.
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Myceliet visar tvenne olika slags hypher. I sjukdomens första stadium 
öfverväga de 10—16 mik. tjocka hypherna (Fig. 4 b), från hvilka de tun
nare, mycket fina hypherna (Fig. 4 a) leda sitt ursprung, och blifva dessa 
i ett senare stadium alltmera öfvervägande. Till en början äro hypherna 
fylda med en grofkornig, qväfvehaltig plasma, som mer och mer försvinner 
med undantag af äfven senare förhandenvarande oljdroppar. De finare 
hypherna visa samma byggnad som de gröfre, dock är denna i anseende 
till deras spädhet svårare att iakttaga.

F ru k tifik a tio n so rg a n : R. HartigS; framställning derom (sid. 104) är i 
korthet följande: Stundom endast två månader, i andra fall först ett halft 
år efter granbarrens insjuknande börja deri bildandet af svampens frukt
hus (perithecier), hvari parafyser samt asci med sina sporor uppstå. På 
de 4-kantiga granbarren visa de sig endast på de två undre sidorna. De 
uppträda till en början som talrika, små, dunkla fläckar (Fig. 2 a), hvaraf 
ofta flera (Fig. 1 b, Fig. 3 b) sammanflyta med hvarandra, dock sällan 
sträckande sig öfver barrets h ela  längd. Ju närmare de komma sin mog
nad, desto mera höja de sig öfver barrets yta, tills de under följande vår, 
i April eller Maj, vid fuktig väderlek genom modercellernas (asci) uppta
gande af vatten sprängas och en tydlig längsremna uppstår, hvarur det 
hvitaktiga hymeniallagret framskymtar och hvarur spororna efter moder
cellernas söndersprängning utströs.

När fruktifikationsorganen skola anläggas, tränga mycelhypher in i 
epidermiscellerna (Fig. 4 a), förgrena och dela sig i runda, isodiametriska 
celler. Denna väfnad, som alltmera förstorar sig, skiljer epidermiscellernas 
öfre membran med dess cuticula (Fig. 4 ec) från den undre (Fig. 4 ep.).
I midten af denna, till utseendet korniga och till en början färglösa, väf
nad, eger nu en differentiering rum (Fig. 4 c). Den öfre hälften (Fig. 4 
d) antager en dunkelbrun färg, dör bort och bildar ett täckande skydd 
för det nu uppkommande hymeniallagret, som framgår ur den undre hälften 
af den förut beskrifna väfnaden. De öfre cellerna (Fig. 4 e) af denna 
väfnadens undre hälft förlänga sig direkt till parallelt löpande parafyser 
(Fig. 5 p), som tränga det öfverliggande betäckande lagret i höjden. De 
äro till en början fylda af plasma, som likväl mer och mer försvinner; i 
dess ställe bekläda de sig med ett slemomhölje. Slutligen blifver trycket 
för starkt, de kunna icke längre förlöpa parallelt, utan slingra sig åt alla 
håll. Snart börjar bildandet af asci (Fig. 6 as), inom hvilka först visar 
sig en cellkärna (Fig. 6 c), genom hvars delning efter hand å tta  uppkomma 
(Fig. 7 d), af hvilka de oftast parallelt liggande spororna bildas. Denna 
ombildning är ytterst svår att i det plasmarika cellinnehållet följa. Spo
rorna äro långsträckta, smala och af spormodercellens (asci) hela  längd 
(Fig. 7 s), deraf artnamnet macrosporum; de blifva fria antingen genom hål 
i modercellens spets (Fig. 7 h) eller spränges denna i tvenne hälfter, eller 
lösgör den sig från basen, hvarunder spororna undslippa genom den deraf 
uppkomna öppningen. Hartig iakttog sporornas groning (Fig. 8 g) under 
täckglaset, ofta redan efter 24 timmar; likaledes har han observerat såväl

2*
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hos denna som följande art, att små delstycken, hvilka han vill betrakta 
som spermatier (Fig. 7 m), afsnöras från parafysernas spetsar.

Oftast före bildandet af perithecierna uppstå här och der på de undre 
sidorna af granbarren små organ, hvilka blifvit betraktade som spermogo- 
nier (Fig. 2 c), ehuru de små celler (spermatier) (Fig. 9 sp), som derifrån 
afsnöras, hafva förmågan att gro och derför snarare böra betraktas som 
conidier (?).

Dessa s. k. spermogonier anläggas i likhet med perithecierna. Mycel- 
hypher intränga i epidermiscellerna och särskilja dem i tvenne hälfter (Fig. 
15 ep—ec). Härefter uppstår dock icke det betäckande lager, som tjenade 
till skydd för hymeniallagret. Från det bildade stromalagret (Fig. 9 str., 
Fig. 15 str.) uppskjuta parallela, ytterst fina hypher (Fig. 9 k., Fig. 15 h), 
som i sina spetsar afsnöra talrika, små elliptiska celler (spermatier?) (Fig. 
9 sp), som gro och utveckla ett enkelt trådlikt mycelium.

L e fn a d s sä tt  och u tb red n in g : R. Hartig beskrifver trenne olika utveck- 
lingssätt hos denna svamp, och synes fuktighetsgraden under en viss års
tid (Maj, Juni) vara bestämmande för svampens snabbare eller långsam
mare utveckling. Han har nämligen funnit, att svampens fruktificering i 
bergstrakter (I) med dessas fuktiga klimat sker i allmänhet ett helt år 
förr än i torra slätt-trakter (II). Dock har han i dessa senare äfven iakt
tagit en mera akut sjukdomsform, som har till följd alla barrens affallande 
(”granschiitte”) (III), då deremot barren i de båda föregående fallen (I, II) 
i allmänhet qvarsitta temligen fast efter vissnandet. Återkommer denna 
”Schtitte” flera år å rad, kunna träden ej förbereda sin näringssaft och 
visa icke mera någon tillväxt, utan dö.

Hartig lemnar en öfversigtlig tablå öfver dessa 3 olika utvecklingsformer. Till 
förtydligandet deraf må anföras, att °/i—Va—Vs—3/t beteckna barrens årsålder; gr. =  
gröna barr; br. =  bruna barr; 4, 5, 6, 7 =  perithecierna jemte de deri inneslutna 
parafyserna och asci, stadda i den utveckling, som Figg. 4, 5, 6, 7 angifva. — — Na- 
delschiitte eller att barren äro affallna. x =  tomma perithecier. o *» och.

Månad.
I.

Erzgebirge, Harz, etc.

II.

Neustadt Eberswalde.

III

Neust. Ebw.

Barrens ålder = 7, v* 7. 7. 7, 7» 7. 7. 7,
Januari gr. 6 gr- br. 6 — o. 4
Februari gr- 6 gr. br. 6 — o. 4
Mars gr. 6 gr. br. 6 — 0.5
April gr. 7 gr. br. 7 — 0.5
Maj br. 7 gr- br. 7 — o. 6
Juni gr. br. X gr- gr. 4 X gr. — 0.7
Juli gr. 4 X gr- gr. 4 X gr. — o. 7
Augusti gr. 5 X gr- gr. 5 X br. — 0. x
September gr. 5 X gr- gr- 5 X br. — 0. X
Oktober gr. 6 X gr- br. 6 X — o. br. — o. x
November gr. 1 6 X gr- br. 6 X — o. 4 — 0. x
December gr* 1 6 X gr- br. 6 X — o. 4 — 0. x

I. I bergstrakter, Erzgebirge, Harz m. fl. börja på våren, före utveck
lingen af de nya skotten, flere eller färre af fjorårets barr att blifva bruna. 
Stundom visa äfven de 2—3-åriga barren samma rödbruna färg; blifva de
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dock likväl qvarsittande och angripas å nyo följande år o. s. v., så kan 
man på samma barr få se tomma perithecier jemte sådana, som äro stadda 
i utveckling. I Juli anläggas perithecierna och spermogonierna; redan i 
Augusti äro perithecierna så långt komna i sin utveckling som Fig. 5 visar, 
dock komma de icke till mognad samma år, utan först följande April; i 
Maj vid fuktig väderlek uttömma de sitt innehåll.

II. Vid Neustadt-Eberswalde är svampens utvecklingsgång betydligt 
afvikande från den i I beskrifna. Barren på de tvååriga skotten blifva 
här bruna på senhösten i Sept. Okt. Nov. eller t. o. m. först under vintern. 
Spermogonierna och perithecierna uppkomma då följande Juni, utveckla 
sig så småningom, öfvervintra i omoget tillstånd och mogna på de 3-åriga 
barren i April, Maj.

III. Vid Neustadt-Eberswalde har Hartig iakttagit den tredje formen, 
hvarvid de flesta barren strax vid insjuknandet falla af. På de qvarsit
tande utveckla sig perithecierna i November, och följande Juni och Juli äro 
spororna mogna och utströs.

Här ifrågavarande svampart förekommer allmänt i Tyskland; i vissa 
revierer är den funnen på 10 °/0 af alla deri befintliga granar. I Harz såg 
jag den mångenstädes i reviererna Kupherhiitte, Lauterberg; i Thiiringerwald 
visade den äfven en stor utbredning. Huru allmän den är i Sverige, vet 
jag icke, men att den der förefinnes, framgår af Fries yttrande: ”In foliis 
Pinus Piceae.”

% Hysterium (Hypoderma) nervisequium DC,
(Taf. I. Figg. 10—15).

Denna svamps byggnad och utveckling är så öfverensstämmande med 
den föregående artens, att man förut ej funnit skäl att skilja dem åt. 
Hartig  har emellertid på grund af åtskilliga olikheter ansett sig böra upp
ställa dem som skilda arter.

M y c e liu m : Redan i första sjukdomsstadiet hos silfvergranens barr äro 
de finare hypherna betydligt öfvervägande de tjockare.

F ru k tifik a tio n so rg a n : Peritheciernas bildning är lika föregående arts; 
de uppstå till stort antal på barrens u n d ersid a  (Fig. 12 pe). De samman
flyta ofta och bilda på den genom la r r e ts  m id t löpande nerven en bågig 
svart strimma, ofta utmed barrets k ela  längd (Fig. 10 pe). Asci uppstå 
hos de båda arterna på samma sätt, de äro endast något bredare hos denna 
art (Fig. 13 as). Spororna afvika från föregående arts deri, att de äro 
endast af spormodercellernas (asci) h a lfv a  längd (Fig. 13 s) och ligga 4 
tillsamman i deras öfre, 4 i deras undre hälft (Fig. 13). Asci öppna sig 
som hos föregående art.

I bergstrakter uppstå på barrets öfversida före perithecierna sperm o- 
g o n ier , som likaledes sammanflyta och sträcka sig då utefter midten af 
barrets hela öfversida (Fig. 11 sp. Fig. 12 sp). Vid Neustadt bildades 
sällan dessa spermogonier, medan barren voro fästade på moderplantan, 
utan först sedan de affallit. Spermogonierna visade sig då på såväl bar-



22

rens under- som öfversida, strödda, icke sammanflytande. I byggnad (Fig. 
15) öfverensstämde de med föregående arts (Fig. 9).

L e fn a d s s ä tt  och u tb red n in g : Myceliets inverkan på s ilfv erg ra n en s  barr- 
cellväfnad är densamma, som blifvit beskrifven för Hyp. macrosporum E. 
Hrtg på vanliga granen. Sjukdomsfenomenen äro nästan öfverallt lika och 
äro närmast att jemföra med form III hos H. macrosporum. De flesta an
gripna barren falla nämligen af och sjukdomen är således en s. k. ”Schutte.” 

Vida oftare än fallet var hos föregående art, utvecklar sig denna svamp 
äfven på de äldre 3—6-åriga barren.

Svampens utveckling hos de qvarsittande barren förtydligas genom 
följande tablå:

Månad Erzgebirge. Neustadt-Eberswälde.

Barre ålder JU v . % 0//1 v» s/3 3U
Januari gr.' gr. 6 gr- gr. 6
Februari gr. gr. 6 gr- gr. 6
Mars gr- gr. 6 gr. gr. 6
April gr. gr. 7 gr. gr. 7
Maj gr. br. 7 gr. gr. 7
Juni gr. gr. 4 X gr- gr. gr. 7
Juli gr- gr* 4 X gr- gr- br. X
Augusti gr. gr. 4 X gr. gr. 4 X
September gr. gr- 4 X gr- gr. 4 X
Oktober gr. gr. 5 X gr- gr- 5 X
November gr. gr- 5 X gr- gr. 5 X
December gr- gr- 5 X gr- gr- 5 X

Denna silfvergranens ”Schutte” är hittills endast af E. Hartig  iakt
tagen på 25—70 åriga träd i Erzgebirge och vid Neustadt, men då den 
förorsakande parasitiska svampen är med trädslaget allmänt utbredd, så 
torde denna sjukdom, ehuru förbisedd, mångenstädes uppträda. I revieren 
Schleusingen i Thuringerwald, der ädelgranen bildar med vanliga granen 
blandade bestånd, fann jag denna svamp ytterst vanlig, men här qvarsutto 
de angripna, vissnade barren, på hvilka perithecierna nu i April månad 
visade sig mogna och färdiga att utslunga spororna.

Då ädelgranen är ett hos oss för få år sedan infördt trädslag, så är 
väl att antaga, att äfven denna svamp icke är inhemsk, om den ock må
hända medföljt näringsplantan.

3. Peziza Willkommii R. Hrtg.
(Taf. I. Figg. 16—20).

Den sjukdom hos lä rk trä d e t, hvilken enligt W illkomms undersökning 
framkallas af denna svamp, har ofta blifvit afhandlad i skogslitteraturen; 
men om sjukdomsorsaken är man långt ifrån enig. Då denna afhandling 
hufvudsakligen afser de för skogsträden parasitiska svampar, så närmar 
jag mig Willkomms åsigt, utan att helt och hållet förbigå de andra.

M y ce liu m : Detta utvecklar sig i bark- och bastväfnaden i lärkträdets 
såväl stam, rötter, som företrädesvis i de yngre grenarna; dock har det 
hittills ännu icke blifvit iakttaget i årsskotten, icke heller i barren. Till
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en början utgöres det af färglösa, ytterst fina, med enkla konturer försedda, 
icke septerade hypher. Dessa tilltaga i storlek, deras membraner blifva 
gulaktiga, försedda med dubbla konturer och visa otydliga skiljoväggar. 
Ofta sammanflyta flera hypher till en, som derigenom får en betydlig bredd. 
ÄfVen detta mycelium visar samma förmåga, som många andra svampars 
enkelt trådiga mycelier, att der utrymmet det medgifver, t. ex. i förstörda 
hartskanaler eller andra- håligheter, sammanväxa till en tät väfnad (Figg. 
17 m, 18 m).

F ru k tifik a tio n so rg a n : När dessa skola anläggas, bilda mycelhypherna 
en ytterst tät väfnad, hvarifrån direkt fruktkroppen i form af en hvitak- 
tig vårta genombryter barken (Fig. 17 a). Denna fruktkropp ökar sin vo- 
lum, är rund, sittande på ett skaft. Hyphväfnaden i fruktkroppens kanter 
växer nu vidare, fortare än den i midten, hvarigenom fruktkroppen blir 
bägarformig. Dess yttre väfnad (barken) (Fig. 17 b) kommer i så stark 
spänning, att den brister sönder och det rödaktiga hymeniallagret, som 
uppstod inne i fruktkroppen (angiocarpiskt) (Fig. 17 h), kommer i dagen 
(blir gymnocarpiskt) (Fig. 18 h, Fig. 16 h). Under hymeniallagret har my- 
celiet utvecklat en pseudoparenkymatisk väfnad (stroma) (Fig. 19 str), hvar
ifrån asci (Fig. 19) och parafyserna (Fig. 19 p) utväxa. Den röda 
färgen innehålles såväl i parafysernas som spormodercellernas (asci) 
plasma. Inom dessa senare uppstår som vanligt hos Ascomycetes en cell
kärna, men snart synas å tta  sådana, hvarur de härmed liktaliga spororna 
framgå (Fig. 19 s). I Juni äro spororna enligt regeln mogna och uttöm
mas genom hål i spetsen på asci. Ungefär ett år åtgår, enligt Willkomm, 
från det en sporkropp utbrutit genom trädets bark till fruktmognaden. 
Ofta sitta sporfrukterna så tätt tillsamman, att de synas förhindra hvar
andras utveckling.

Redan innan fruktkropparna utbrutit genom epidermis, bilda sig i hå
ligheter, som uppstått i lärkträdets barkväfnad genom inverkan af denna 
svamps mycelium, (alltid i närheten af fruktkropparna), spermogonier, (Fig. 
20 sp), hvari spermatier afsnöras. Då dessa spermogonier uppträda i så oer- 
hördt antal och genombryta barkväfnaden, liksom fruktkropparna, från 
hvilka de skilja sig genom mindre storlek, och från början platt, seder
mera konkav yta, så tillskrifver Willkomm dem i första hand orsaken till 
de kräftartade svulster, som uppstå i ett af denna svamp angripet träds 
bark.

L e fn a d s sä tt och u tb red n in g : Det första sjukdomssymptom, som på det 
angripna trädet är märkbart, än redan om våren, än under det de nya 
barren utväxa, än först under sommaren, är att barren gulna, skrumpna 
och falla af. Trädet förlorar derigenom en del af för dess näring oum
bärliga organ och ofta just vid den tidpunkt, då dessa äro i sin fulla verk
samhet. Först synes sjukdomen endast på enstaka grenar, hvarifrån den 
sedan sprider sig. På de angripna grenarna visar sig sedermera barken 
sväld eller genombruten, med åtföljande hartsutflöde (kräfta). Dessa symp
tom äro att tillskrifva de förändringar, som svampens mycelium jemte de
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derifrån sig utvecklande och barkväfnaden genombrytande fruktifikations- 
organen förorsaka inom trädets bark. Till en början förlöpa mycelhypherna 
endast intercellulärt, men söka sig sedan äfven väg genom cellmembranerna, 
hvilka då dels sönderfalla, dels upplösas. Derigenom att cellerna och harts
kanalerna på så sätt förstöras, utgjutes terpentinen och genomdränker väf- 
naderna. Den stora rikedomen på harts har äfven sin grund i den inver
kan, som hypherna utöfva på cellernas innehåll, cellulosa och stärkelse, 
som öfvergå i terpentin och harts. Utbredningen af svampens mycelium 
inom bark- och bastväfnaden är mycket vidsträckt, ty man anträffar det 
långt från de synbart angripna ställena. Stundom vissnar en stor gren 
bort, utan att kräftsvulster eller hartsutflöde är för handen; detta inträffar, 
då myceliets utveckling eger rum vid grenens utgångspunkt från stammen. 
Bark- och bastväfnaden är der redan uttorkad och död samt skild från 
vedväfnaden. I allmänhet dör hela det parti, som befinner sig öfver kräft
svulsterna, bort, hvilket visar sig derigenom, att barren gulna och falla af. 
Ett annat sjukdomssymptom är, att de proventivknoppar, som slumra un
der växtens normala lif (schlafende Augen) bringas att utveckla grenar 
och barr för att ersätta den förlust, som trädet gjort genom de angripna 
grenarnas barraflfall. Det sjuka trädet får härigenom ett egendomligt ut
seende; det bekläder sig med hvitaktig lafva, dess topp dör ut. Stundom 
kunna de angripna lärkträden fortlefva under flera år i ett aftynande till
stånd; i andra fall motstå de icke länge sjukdomens menliga inverkan, 
utan dö ut. Sällan blifva de angripna träden åter friska.

Denna lärkträdets sjukdom, som blifvit kallad lä rk trä d sk rä f ta n  eller 
”lär k t r ädss jukdomen,” är sedan början af 1840-talet bekant. Först 
beskrifven är den i allgem. Forst- u. Jagdzeitung 1856 af en obekant hes
sis k forstman. Han hade i 5 års tid observerat den hos i synnerhet 15-20- 
åriga lärkträd i ganska stor utsträckning och på den mest olika jordmån, 
ehuru den tycktes starkast utbreda sig i fuktiga lägen; anande ett smitt
ämnes närvaro, jemför han den med vinstocks- och potatissjukdomen. 
W illkomm  är likväl den förste, som med mikroskopets hjelp undersökt 
sjuka lärkträd och då han fann denna svamp alltid för handen, ansåg han 
den förorsaka sjukdomens uppkomst och utbredning. I norra Tyskland, 
der lärkträdet icke är inhemskt, utan infördt för öfver 100 år tillbaka, 
var denna sjukdom icke bekant, medan den först kultiverade lärkträds- 
generationen uppväxte, utan hann denna der till sin fulla, sunda utveck
ling. Till en början uppträdde sjukdomen sporadiskt, dock vill man se
nare hafva iakttagit dess utbredning från SV. till NO.

Än angripas inom kort hela bestånd, än uppträder sjukdomen mera 
enstaka, men sprider sig vanligen, ehuru stundom enskildta träd förblifva 
oangripna. Sjukdomen är icke bunden vid en viss lärkträdets ålder, då 
såväl 30—40-åriga träd angripas, som yngre från 10—20 år; äfven i plant
skolor uppträder den stundom förhärjande; i allmänhet förstör sjukdomen 
beståndet eller det enskildta trädet, desto lättare och fortare, ju yngre 
detta är.
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Sjukdomen är icke inskränkt till ett visst slag af jordmån; den infin
ner sig tidigt eller sent; lindrigt eller häftigt; sporadiskt eller herskande, 
på alla möjliga bergarter, på våt, fuktig, frisk och torr, såväl som på hu
musrik och mager, på bindande och lucker, grund och djup, stenig eller 
stenfri jordart, på mild lera såväl som i diluvialsand. Dock synes man 
hafva iakttagit, att sjukdomen i fuktig, bindande och derjemte mineraliskt 
kraftig jordmån uppträder häftigare och mera förhärjande; på torr och 
lucker eller t. o. m. på mager jord lindrigare och mera smygande. Lika 
så litet bekymrar sig sjukdomen om beståndens och trädens läge; den visar 
sig på höjder, hvarest vindarna hafva fritt spelrum såväl som i skyddade 
lägen; i fördjupningar, i dalar, på bergsryggar och platåer, på sluttningar 
åt de skilda väderstrecken såväl som på slätten. Den infinner sig i rena, 
lärkträdsbestånd, såväl som i de med tall, gran, silfvergran eller löfträd blan
dade. I de blandade synes trädet ej vara fullt så utsatt för sjukdomens 
framfart. Till och med för yttre skador, t. ex. lärkträdsmalets (Tinea 
laricinella) angrepp, synes lärkträdet temligen indifferent, ty sjukdomen 
förefinnes, än der detta mal icke uppträdt eller åtminstone i icke beaktans- 
värd mängd, än der det talrikt visat sig.

Då denna sjukdom under de senare decennierna i Tyskland antagit 
en så stor utsträckning, att man der nästan är böjd att uppgifva lärkträ
dets kultur, har preussiska ministeriet låtit från de praktiska forstmännen 
i de skilda provinserna infordra utlåtande om denna sjukdoms uppträ
dande, tiden, när den i de skilda reviererna började, hvarifrån den utgått 
och i hvilken utsträckning och riktning den bredt sig. En närmare redo
görelse härför lemnas i Zeitschrift fur Forst- u. Jagdwesen von B. Danc- 
kelman VI Band 1874. Det är endast provinserna Preussen, Posen, Pom
mern, Schlesien, Schleswig-Holstein, som icke hemsökts af denna sjukdom. 
Forstakademien i Neustadt-Eberswalde i Brandenburg är den östligaste 
punkt, vid hvilken den hittills blifvit iakttagen; den sydliga gränsen för 
dess utbredning ligger icke inom preussiska statens område, utan är att 
söka i Schwarzwald, der den äfven blifvit iakttagen, eller måhända i de 
franska skogarna.

Af de från de preussiska forstmännen till ministeriet influtna redogö
relserna framgår, att jordmånen ej visar inflytande vid sjukdomens upp
komst eller utbredning. F u k tig a , s lu tn a  lägen ansågos i allmänhet vara 
den härd, hvarifrån sjukdomen utgår eller hvarest den åtminstone lättast 
sprider sig. Sjukdomsorsaken ansågs af de flesta vara fro s te n s  eller lärk
trädsmalets menliga inflytande; högst få hade tagit hänsyn till den när
varande svampen, säkerligen till en stor del derför, att man icke i all
mänhet är böjd att tillskrifva mikroskopiska föremål, som blott få hafva 
tillfälle att iakttaga, så svåra verkningar.

Oberforstmeister Reuss 2), som länge studerat denna sjukdom, men
2) ”Die Lärchenkrankheit” 1870, hvilken bok jemte Willkomms framställning i 

”Mikroskopischen Feinde des Waldes”, legat till grund för min redogörelse för denna 
lärkträdets sjukdom.
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öppet säger, att mikroskopiska objekt äro för honom okända och ansedda 
för oskadliga eller åtminstone sekundära, anser sjukdomsorsaken ligga i 
den allmänna klimatiska olikhet, som förefinnes mellan lärkträdets hem
bygd, som är Alperna, Norra Ryssland med Sibirien, Canada o. s. v. och 
det som råder i de europeiska länder, hvarest det blifvit infördt. (Reuss 
anser nämligen det europeiska, asiatiska och amerikanska lärkträdet, 
hvaraf man eljest uppställer trenne arter, vara samma art).

Den större värmesumma, som i Tyskland erbjudes trädet, skulle enligt 
Reuss hafva till följd en alltför stark vattenutdunstning, hvilken för lärk
trädet skulle vara särdeles skadlig, då enligt Th. Hartigs undersökningar 
lärkträdet bland våra skogsträd eger den minsta utdunstningsförmågan. 
Med detta antagande öfverensstämmer svårligen den direkta iakttagel
sen, man gjort, att sjukdomen uppträder svårast i fuktiga, slutna lägen, 
der atmosferen måste till större eller mindre grad vara mättad med vat
tengas, och således vattenutdunstningen från träden i samma mån upphäf- 
vas eller förminskas; deremot är det mycket lättare att tänka sig, att i 
fuktiga lägen spororna vid sin mognad strax finna den för groningen nö
diga fuktigheten för handen, hvadan sjukdomen der starkare utbreder sig. 
Det är nämligen uppenbart, att ett vida mindre procenttal af sporor gå 
der förlorade, än i torra, öppna lägen, der spororna länge måste vänta på 
den för groningen nödiga fuktigheten och kanske dessförinnan bortföras 
af vindarna eller genom torkan förlora sin groningsförmåga, eller aldrig 
få tillfälle att gro, då perithecierna och asci först öppna sig vid tillräcklig 
fuktighet.

Reuss säger: ”Man må göra sina iakttagelser i de mest skilda rikt
ningar, jemföra och forska, öfverallt stöter man på motsägelser och äfven 
om man än med större, än med mindre grund kan anse, att vissa faktorer 
inverka modifierande, så blifver dock sjukdomens väsen öfverallt detsamma.” 
— Willkomm deremot, som sett lärkträdet trifvas äfven på den varmaste 
jord, men som vid sjukdomens utbrott alltid funnit ofvanbeskrifna svamp 
för handen, och iakttagit dess förstörande inverkan, anser att endast denne 
är att betrakta som orsak till lärkträdssjukdomen. I Harzreviererna Lau- 
terberg och Kupferhiitte, der såväl rena lärkträdsbestånd, som med gran 
och bok blandade finnas, såg jag denna sjukdom öfverallt. Undantag 
gjorde likväl ett likåldrigt, 30-årigt, blandadt bestånd af gran och lärkträd 
der de senare visade så stark tillväxt, att deras såväl höjd som stammars 
tjocklek visade mer än dubbla proportioner mot granarna. I allmänhet 
hunno lärkträden icke öfver 20 års ålder, innan deras tillväxt afstannade. 
I Thiiringerwald är sjukdomen lika allmän och Pezizas rödfärgade frukti- 
fikationsorgan synas nu (den 29 Mars) öfverallt utbrutna genom de yngre 
grenarnas bark; enstaka, isolerade träd finnas äfven här, fria från denna 
sjukdom. I vårt land, dit lärkträdet under de senare decennierna till icke 
så obetydlig utsträckning blifvit införd, har denna sjukdom ej blifvit be
märkt. Här vore således ett öppet fält att medelst inympning af införda 
Pezizafrukter göra undersökningar, huruvida det är denna svamp, som i



27

och för sig förorsakar de sjukdomsfenomen, hvilka utgöra den s. k. lärk- 
trädssjukdomen och alltid åtfölja svampens närvaro i näringsplantan. I 
praktiskt-forstligt hänseende vore det visserligen mindre nyttigt att införa 
måhända förderf bringan de växter, men i teoretiskt hänseende så mycket 
intressantare, om derigenom en vetenskaplig fråga kunde belysas.

B. Pyrenomycetes.

i. Fusidium (Fusisporium) candidum Lk. och Libertella 
faginea Desm.

(Taf. II. Figg. 1—3).
På boJcgrenar, som lida af den s. k. ”s v a r ta  bran den ,” visar sig redan 

för blotta ögat karakteristiska kännemärken. Bladen antaga en dunkel- 
brun  färg, blifva qvarsittande på de unga skotten, hvilka småningom blifva 
saftlösa och torra; vid deras bas visar sig barken mer eller mindre b lå sv a r t-  
färgad (Fig. 1 s), genom hvilken mörka färg sn oh vita  fläckar eller strim
mor tydligt framträda (Fig. 1 hv). Vid tvärgenomskärning af dessa ställen 
är barkväfnaden förstörd och brunfärgad, veden och mergen till större de
len förtorkade. Barken skiljer sig sedan från veden och grenen visar en 
blåsformig ansvällning, hvarigenom barken ofta brister sönder. I grenvink
larna såväl som här och der på grenarna iakttager man en spindelväfs- 
artad väfnad (Fig. 1 v); många små, upphöjda len tieeller (Fig. 1 1) äro 
äfven för blotta ögat märkbara.

M yce liu m  och F ru k tifik a tio n so rg a n : Willkomm har underkastat alla 
dessa yttre kännemärken mikroskopisk undersökning och fann dervid icke 
allenast myceliet och fruktifikationsorganen af Fusidium candidum när
varande, utan äfven en annan svamp, Libertella faginea, som han anser 
stå i utveckling med Fus. candidum och utgöra dennes spermogoniumform.

Under mikroskopet visade sig den sv a r tfä rg a d e  barken genomväfd 
af ett svampmycelium samt mer eller mindre förstörd, med periferiska 
springor och håligheter. De framträdande h v ita  f lä ck a rn a  voro hopar af 
2—8 rum., skaftade sporor af Fus. candidum (Fig. 2 sp); hvarje rum inne
höll en finkornig, slemmig massa, hvari dunkla kulor (Fig. 2 k) lågo in
bäddade, hvilka blefvo fria genom sporornas söndersprängning och visade 
en sjelfständig rörelse (Fig. 2 r). Senare förstöres äfven kambium samt 
veden, genom hvilken äfven springor i mergstrålarnas rigtning uppstå. De 
mycelhypher, som genomträngde dessa väfnader, voro ytterst fina, färg
lösa eller gulaktiga, försedda med enkla konturer, icke septerade, men för
grenade. I ett mera framskridet stadium visade sig hypherna bredare, 
septerade, med dubbla konturer försedda samt inneslöto inom sig runda 
korn (conidier?). De genomväfva veden i synnerhet i lodrät riktning, föl
jande kärlen, men utsända genom dessas membraner grenar i radial rikt
ning, hvilka visa korta, olikstora, perlbandsformigt och löst förenade leder, 
som iakttogos i alla väfnader; stundom genomtränga de epidermis och af- 
snöra vanligen 2 aflånga celler, samt dessutom små säckar med finkornigt



28

innehåll. Dessa brista sönder och uttömma sitt innehåll, kulformiga dot
terceller (conidier?), som visa en bestämd rörelse och alstra svärmsporor.

Den sp in d e lv ä f lik a  vä fn a d en  utgöres enligt Willkomm äfven af ett my- 
celium, hvars oledade, enkelt konturerade hypher innesluta runda korn 
(conidier?). Detta mycelium skulle äfven kunna alstra septerade sporor.

De upphöjda len tice llerna  skulle förorsakas af runda, ogenomskinliga, 
mellan bast och bark liggande kroppar (spermogonier) (Fig. 3), som äro 
delade i rum och håligheter, i hvilka oskaftade pycnider med stylosporor 
samt spermatier skulle afsnöras. Denna svamp är L ib e r te lla  fa g in e a  Desm. 
Dess mycelhypher äro liksom hos Fusidium till en början oledade, enkelt 
konturerade, men i senare utveckling ledade, dubbelt konturerade. I utveck
lingen hos dessa båda svampar, Fusidium och Libertella, vill Willkomm 
finna så många analogier, och affiniteter, att han anser dem vara former 
af en och samma svamp.

U tbredn in g: Hittills är den sjukdom, hvars orsak Willkomm anser 
vara svampen Fusidium candidum med formen Libertella faginea, iakttagen 
mest i yngre eller medelålders bestånd, ehuru äfven 200 åriga bokar be
funnits deraf angripna. Skulle Willkomms förmodan vara riktig, att äfven 
den sjukdom, som upprepade gånger iakttagits hos bokplantans hjertblad 
och späda stängel, skulle hafva sin grund i ofvanbeskrifna svamp, så bör 
denna så mycket mindre lemnas utan afseende.

Onekligt är, att de träd,' hvilkas blad och yngre grenar i följd af 
denna sjukdom ej mera kunna göra någon tjenst, ej kunna tillväxa syn
nerligen mycket3).

Under första hälften af sistförflutna September månad iakttog jag un
der en exkursion i Lauterbergs revier i Harz en sjukdom hos ett 40-årigt 
bokbestånd af omkr. 70 □  refs rymd. Jag hade då icke studerat Will
komms arbete, men den korta anteckning, jag på stället gjorde öfver be
ståndets utseende och som finnes införd i IV Häft. af ”Tidskrift för Skogs
hushållning” 4), sammanfaller så noga med de yttre, för blotta ögat karak
teristiska kännemärken, som W. lemnar för denna sjukdom, att jag icke 
tviflar, att det var samma sjukdomsart, ehuru jag icke var i tillfälle vid 
mitt korta uppehåll i Harz anställa några noggrannare undersökningar.

II. Basidiomycetes.

A. Hymenomycetes.

5. Agaricus (Arm illaria) melleus L .
(Taf. n. Figg. 4 -9 ) .

M yce liu m  till Ag. melleus L. är Rhizomorpha fragilis Roth. Det vi-

3) Willkomm uppskattar deras tillväxt till hälften af den normala och gör en be
räkning, att, då ett bokbestånd af 100 Ackers rymd och 20—40 års ålder på medel- 
bördig jord årligen antages gifva 4/5 normalklafter tillväxt pro Acker, en årlig förlust 
af 40 klafter eller i värde 373 Thlr 10 sgr. skulle uppstå.

4) Första årgången. Wenersborg 1873.
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gar tvenne till utseendet helt olika, men i byggnad öfverensstämmande 
former, Rhiz. subterranea P. och Rhiz. subcorticalis.

Formen E h . su b terra n ea , som mycket underlättar svampens spridning, 
påträffas krypande i jorden i form af rotlika strängar, försedda med en svart- 
brun, ofta glänsande bark, som lätt skiljer sig från den inre snöhvita mer- 
gen. När dess vegetationsspets i jorden påträffar andra växters, i synner
het träds rötter, häftar den sig fast, växer genom barkväfnaden (Fig. 1 rz, 
Fig. 6 b) och utvecklar mellan det angripna trädets bast- och vedväfnad 
(och således förstörande dess kambialväfnad) den andra bandlika formen, 
E h . su b co rtica lis (Fig. 6 a), som enligt de Bary m. fl. är den egentliga 
vegeterande och parasitiska formen. Huruvida de angripna rötternas bark 
nödvändigt måste vara på ett eller annat sätt skadad eller svampen skulle 
förmå att kemiskt lösa den, liksom den under sin vidare utveckling inom 
trädets andra cellväfnader eger förmåga att inverka kemiskt förändrande, 
är ännu icke konstateradt.

Formen subterraneas byggnad är i korthet följande: Barken är svart- 
brun, papperstjock, spröd och oftast glatt, bestående af 12—15 rader af 
med strängens längd parallelt löpande hypher. De 4—6 yttersta hyphra- 
derna, som bilda den yttre barken, bestå af tätt sammanpackade celler, 
med tjocka, fasta, törst vid behandling med kalilösning tydligt framträ
dande, membraner; den inre barken utgöres af mera löst förenade, större 
celler med tunnare membraner. Barkväfnaden öfvergår så småningom i 
mergväfnaden, som i vegetationsspetsen hos begge formerna har en helt 
annan byggnad än i ett senare stadium. De Bary kallar den första pa- 
renkymatiska mergen för ”primär rnerg” (Fig. 4 b), från hvars celler smala, 
sparsamt septerade, sig förgrenande hypher utväxa, som förlöpa parallelt 
med strängens längdaxel, förtränga slutligen helt och hållet den primära 
mergcellväfnaden och utgöra den ”sekundära mergen.”

Den plattryckta formen hos Rhiz. subcorticalis får man tillskrifva det 
sidotryck, som näringsplantans bast- och vedväfnad utöfva derpå, då my- 
celiet deremot lättare kan utveckla sig i periferisk riktning. Rhizomorpha- 
strängar, som blifvit inklämda i springor mellan stenar, visa samma platt- 
tryckta gestalt äfvensom öfvergången mellan de båda rhizomorphaformerna. 
Barkväfnaden hos Rh. subcorticalis har icke den tjocklek, icke heller så 
intensiv mörk färg som subterranea; denna färg framträder stundom all
deles icke. Denna barkväfnad är så fast vidhäftande det angripna trädets 
bast- och vedväfnad, att den snarare blir fastsittande dervid än åtföljer 
mergväfnaden, när man önskar skilja Rhizomorpha från den väfnad, hvarur 
den upptager sin näring. Rhizomorphas vegetationsspets (Fig. 4 a) är om- 
gifven af en slemväfnad (Fig. 4 d), hvari den unga barkens yttersta hypher, 
som äro löst förenade såväl sinsemellan som med de inre barkhypherna, 
ligga inbäddade. Från dessa yttersta barkhypher utväxa genom slemväf- 
naden vinkelrätt mot vegetationsspetsens längdaxel, de fina, trådformiga, 
sig förgrenande hypher (Fig. 4 e), hvilka enligt R. Hartig äro svampens 
vegeterande organ och som förorsaka de förändringar inom näringsplantan,
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hvilka hafva till följd dess snabba undergång. ”Dessa tränga in i bast- 
och barkväfnaden, samt företrädesvis genom mergstrålarna äfven i veden. 
Hos barrväxterna uppsöka de framförallt hartskanalerna, växa i dessa 
snabbt uppåt, vida högre än Rh. subcorticalis har utvecklat sig i bastväf- 
naden.” (Hartig). På grund af den föregående beskrifningen visar alltså 
myceliet af Agaricus melleus L. trenne olika former: den strängformiga s. 
k. Rhiz. subterranea P., den bandlika s. k. Rliiz. subcorticalis samt det deri- 
från sig utvecklande ”enkelt trådlika myceliet.” Eget är, att man icke af 
den starka champinjonlukt, som utdunstar från Rhizomorpha subcorticalis, 
anat dess samband med en Agaricusart.

F ru k tifik a tio n so rg a n : Fruktkroppen hos Agaricus melleus L. skiljer sig 
från öfriga Agaricusarters genom den på dess skaft qvarsittande ”armillan,” 
genom de bruna hårbundtar, som finnas strödda öfverallt på hattens öfre 
yta och på skaftet, samt genom sina snöhvita sporor. Den uppväxer till 
samma storlek som vanliga champinjonen, Agaricus campestris. Rhizor- 
morpha fragilis R. gällde länge som ett ofruktbart (sterilt) svampmycelium. 
Många författare bafva dock iakttagit fruktformer derifrån utveckla sig. 
D ec a n d o lle , E sc h w eil e r , A ch arius, H ornem ann  och F r ies  säga sig 
afva sett pyrenomycetfrukter (perithecier) utveckla sig från Rhizomorpha 

fragilis R. T ulasnes  såg samma mycelium bära frukter af Polyporus cuti
cularis Bull. och alneus P. samt anser, hvad Decandolle m. fl. betraktade som 
pyrenomycetfrukter, vara gallblåsor, som förorsakats af insekter och hvilka 
ofta förekomma äfven hos svampar. Ca spa r y  påstår sig hafva funnit Poly- 
porusarter samt Agaricus ostreatus Jaqu. i förbindelse med samma Rhizomor
pha; samma författare har äfyen uttalat den förmodan, att Trametes Pini Fr. 
skulle vara Rhizomorphas frukter, hvilket han slöt deraf att Rhiz. subcorti
calis tillfälligtvis förefans under bastväfnaden på träd, hvarpå frukten af 
Trametes Pini Fr. utbrutit, men hvars mycelium äfven förefans i trädets ved- 
väfnad. Eget vore, om samma mycelium skulle kunna utveckla flera till 
olika ordningar hörande fruktkroppar. De Bary och R. Hartig hafva derom 
uttalat sina tvifvel. Deremot kunna ju lätt finnas andra mycelier, till det 
yttre lika Rhiz. fragilis R., hvarmed denna möjligen förvexlats. Icke alle
nast närstående Agaricusarter jemte andra Hymenomycetslägten hafva så
dana rotlika mycelier, utan äfven bland Gasteromyceterna t. ex. Phallus- 
arter m. fl. finnas sådana, hvilka senare dock sakna den för Rhizomorpha 
karakteristiska barkväfnaden och som ofta till en längd af flera alnar 
framtränga i jorden och på sensommaren utveckla de så hastigt upp
växande, stundom oerhördt stinkande (Ph. impudicus) fruktkropparna.

R. Hartig  har noggrant följt hela utvecklingsgången hos Agaricus 
melleus L. från rhizonrorphasträngarna och derigenom visat deras sammanhö- 
righet. — Svampfruktens första anläggning är fullkomligt öfverensstäm- 
mande med en grens utveckling från Rhizomorpha, sådan de Bary har 
beskrifvit den. Hvarest en gren skall frambryta, utväxa från Rhizomorphas 
barklager små, hvitaktiga hårbundtar (Figg. 5 h och 6 c). Samtidigt börjar 
en nybildning af en parenkymatisk väfnad (Fig. 5 p) i den inre, närmast
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mergen (Fig. 5 m) liggande barkväfnaden (Fig 5 b). Denna väfnad häfver 
under sin utveckling den yttre barken * framför sig, bildar en kon, med 
spetsen mot barkväfnaden, hvilken den slutligen genombryter i form af 
en hvitaktig, kägelformig kropp, grenens vegetationskropp (Fig. 4 a). Alla 
i vegetationspunkten förenade hyphändar växa nu hastigt, och snart visar 
sig en skilnad mellan barkväfnad (Fig. 4 c) och den senare sig utveck
lande mergväfnaden (primära mergen) (Fig. 4 b).

Utvecklingen hos Agaricus melleus L. från Rhizomorpha sker på hösten, 
i början af Oktober, varierande efter väderleken. Fruktkropparna utbryta 
då vid rotstocken af träd, under hvilkas bark Rh. subcorticalis vegeterar, 
så ofta springor möjliggöra deras frambrytande (Fig. 7 am’); eller genom
bryta de barken af Rhiz. subterranea P. (Fig. 6 d, Fig. 7 am). H a tten  
(pileus) bildas, liksom hos de obeslöjade (velum saknande) Agaricinese, 
derigenom, att cellväfnaden närmast under fruktkroppens spets blifver till
baka i sin utveckling, under det öfver och under denna punkt en liflig 
celldelning försiggår. Härigenom uppstår en rundtorn hela fruktkroppen 
gående fåra. Den öfver fåran belägna delen af fruktkroppen växer hastigt 
i omkretsen och bildar hatten. Från den nyanlagda hattens yttersta hyph- 
lager utsändas hypher, som i sned riktning nedåt växa andra, från skaftet 
kommande, snedt uppåt växande hypher till mötes, sammanflyta med dem 
och bilda velum, eller det omhölje, som omsluter frukten i ett yngre 
stadium, men sedan vid spormognaden brister sönder vid sammanväxnings- 
stället och hvilkets undre hälft då blir qvarsittande på skaftet och bildar 
armillan. — De ytterst fina cellhypher, som under fruktkroppens spets 
stannat i sin utveckling och som bestå af små, sammanpackade celler och 
som nästan i rät vinkel löpa mot den bildade fåran, utgöra den cellväfnad, 
hvarifrån hymeniallagret uppstår. Hymenialhypherna förlänga sig i skilda, 
radiala strimmor och bilda lamellerna. När tiden för fruktifikationsorga- 
nens bildning är inne, förändra en del hypher sin riktning, uttränga nä
stan vinkelrätt mot lamellernas riktning och bilda i sin spets de klubb- 
formiga modercellerna (basidierna) (Fig. 8 b), hvarifrån deras 4 grenspet
sar (sterigmer) (Fig. 8 st) uppstå, som i sin spets bilda spororna, hvilka 
senare derifrån afsnöras. Spororna (Fig. 8 sp) äro äggformiga, gro i 
mängd i vatten under mikroskopet, men synas snart förlora sin gronings- 
förmåga, sedan velum brustit sönder.

Vid sidan af det klubbformiga basidiet uppträder enligt regeln en an
nan mindre, cylindrisk cell, som Hoffman betraktar som ett pollinarium, 
men R. Hartig som ett basidium, hvilket stannat i sin utveckling. De ega 
liksom basidierna förmågan att gro.

Rhizomorphas direkta uppkomst af groende sporor till Agaricus mel
leus L. är ännu icke iakttagen. I det jordlager, hvarifrån dennes fruktkropp 
uppvuxit och hvari hans sporor fallit, finner man en hvit väfnad af sam
manflätade mycelhypher, hvilkas byggnad Hartig funnit öfverensstäm- 
mande med Rhizomorphas finaste förgreningar och som han derför anser 
vara första stadiet af den blifvande Rhizomorpha f r a g i l i s  Roth.
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L e fn a d s sä tt och u tb redn in g : I det föregående har visats, i hvilket sam
manhang de båda hufvudformerna af Ehizomorpha stå till hvarandra. Lika 
ofta som formen subcorticalis uppstår ur subterranea, lika ofta utgå från 
den förra grenar, som, der tillfället det medgifver, genombryta närings- 
plantans barkväfnad och öfvergå till den i jorden krypande formen, sub
terranea. Ofta påträffar man Ehizomorpha i till byggnadsvirke användt 
timmer. I detta fall har det härtill använda trädet helt säkert varit an
gripet af Ehizomorpha subcorticalis, som nu fortlefver som saprophyt, samt 
utsänder de rotlika rhizomorphasträngarna.

Svampens verkan inom det angripna trädet är i korthet följande: Ju 
närmare rothalsen Ehizomorphan anträffar trädets rötter, ju förr den hinner 
att utveckla sig omkring stammens nedre del samt trädets alla rötter och 
förstöra dem, desto akutare visar sig sjukdomsförloppet. Angripes deremot 
en af trädets rötter långt från sin förening med stammen, så dröjer det 
naturligtvis en längre tid, innan myceliet hinner växa till och utveckla sig 
omkring rothalsen samt i de förut oangripna rötterna; trädet vissnar i 
detta fall så småningom. Ju äldre trädet är, desto större är också dess 
motståndskraft och man finner Ehizomorpha uppvuxen till icke så obetydlig 
höjd öfver rothalsen, innan trädet dör ut. Sedan trädet vissnat, växer 
myceliet vidare uppåt, ända till öfver 2 meters höjd, der man äfven iakt
tagit fruktkropparna af Agaricus melleus L. Undersöker man en af Ehizo
morpha dödad eller döende planta, ser man att ingen årstillväxt egt rum 
till den höjd, dit Ehizomorpha uppvuxit, enär kambialzonen der förstörts; 
ofvanom denna höjd är äfven årsringen betydligt reducerad (Fig. 9 b) och 
barkväfnaden visar för blotta ögat synbara håligheter (Fig. 9 h), fylda 
med terpentin, som genomdränker och förhartsar väfnaden.

I det föregående har redan nämts, att det enkelt trådlika myceliet, 
som utvecklades direkt från Ehiz. subcorticalis, förstör trädets hartskanaler 
och förorsakar derigenom ett starkt hartsutflöde; myceliets kemiska inver
kan på vedcellernas oeh andra väfnaders innehåll har äfven till följd en 
riklig bildning af terpentin, som genom mergstrålarna strömmar till bark
väfnaden och samlar sig i de der uppstående stora hartshålorna. Karak
teristiskt för denna sjukdom är icke allenast de stora hartshålorna, som 
uppstå genom flera mindres sammanflytande ända till en bönas storlek, 
utan äfven hartskanalernas ovanliga talrikhet, hvilken E. Hartig vill för
klara genom det starka tillflöde af harts till kambiallagret, som derigenom 
skulle liksom tvingas att bilda ett onaturligt antal hartskanaler. I följd 
af denna starka terpentinbildning, kan den ej rymmas i de härtill bestämda 
organen, utan sipprar ut genom barken såväl vid rothalsen som i rötterna, 
stelnar till harts och sammanbakar jordlagret i klumpar omkring dessa 
trädets delar.

Agaricus melleus L. är en af våra allmännaste svampar. F ries säger: 
”Vulgatissimus, inter folia decidua sylvarum ad basin truncorum, in pratis, 
etiam in tectis stramineis carbonariis” etc. Dess mycelium, Ehiz. fragilis 
E. är öfverallt utbredt i våra skogar.
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Rhizomorpha är en af de svampar, om hvilkas parasitism man ganska 
lätt kan öfvertyga sig. Lättast iakttages dess skadliga framfart i unga 
kulturer såväl af tall som gran; dess parasitism på löfträd är ännu icke 
med full bestämdhet visad, men per analogiam antaglig. Ju tätare plan
torna stå, desto snabbare griper sjukdomen omkring sig. Den förtjenar 
med skäl namnet ”jordkräfta,” som redan länge tillagts den, ehuru dess 
orsak varit okänd. I planteringar af granar i knippen har jag haft till
fälle att följa dess verkningar. Nästan alla de utgångna plantorna, som 
i dessa kulturer utgjorde många procent, voro angripna af Rhizomorpha; 
bland de i knippet stående 3—flera plantorna ser man ofta en eller ett 
par utdöda, en eller annan vissnande, stundom en eller annan, som ännu 
eger sin fulla grönska; oftast dock alla i knippet utdöda. Ur jordlagret 
omkring dessa af Rhizomorpha dödade plantor ser man ofta, ännu i April 
månad, de vissnade fruktkropparna af Agaricus melleus L. framsticka, och 
genom försigtighet kan man der öfvertyga sig om deras ursprung från 
Rhizomorphan.

Forstmän i allmänhet vilja icke tro på denna svamps primära para
sitism, utan mena att svampen infinner sig först sedan plantan till följd 
af otjenliga ståndortsförhållanden, angrepp af insekter m. m. redan är sjuk. 
Kunna de endast uppvisa ett knippe af tillsamman planterade plantor, 
bland hvilka en är frisk, så säga de, att svampen omöjligt kan vara sjuk
domsorsaken, ty då borde ju alla plantorna vara angripna. De taga här
vid icke i betraktande, att svampen behöfver tid för sin utveckling, icke 
heller att deras invändning mot svampen som sjukdomsorsak snarare låter 
använda sig mot antagandet, att ståndortsförhållandena skulle härvid vara 
verksamma, då dessa inom så inskränkt utrymme må väl vara desamma 
för den sunda som den sjuka plantan, hvilka stå vid hvarandras sida. 
Ofta har jag uppgräft knippen af granar, hvaraf en eller högst två voro 
så hårdt angripna af Rhizomorpha, att de redan voro i ett döende tillstånd, 
och dervid funnit nästan utan undantag samma mycelium redan i början 
af utveckling hos de ännu fullt grönskande plantorna. Undersöker man 
en planta i det tillstånd, då man tycker sig kunna spåra en början till 
sjukdom, så visar sig svampmyceliet redan i så hög grad utbredt inom 
näringsplantan, att dess utveckling derinom måste hafva börjat kanske 
för ett par månader sedan eller vid en tid, då växten var i sitt fullt nor
mala skick. Jag är öfvertygad, att hvar och en, som vill göra samma un
dersökning, skall bekräfta detta förhållande och komma liksom jag till 
den öfvertygelsen, att myceliet af Honungsskiflingen, Agaricus melleus L., 
den s. k. Rhizomorpha fragilis R., kan i kulturer, der det i riklig mängd fö
refinnes i jorden, göra sådana gallringar i de unga bestånden, att en efter- 
plantering blir i hög grad nödvändig. Naturligt är, att i knipplanteringar, 
hvari de skilda plantornas rötter nästan alltid finnas sammanvuxna, my
celiet lättare öfvergår från den ena plantan till den andra, än der plan
torna blifvit utsatta hvar för sig.

3
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Hvad som äfven talar för svampens parasitism är, att sjukdomen i 
blandade bestånd af skilda barrträdsslag öfvergår från det ena trädet till 
det andra, äfven om detta tillhör en annan art. Dock icke allenast yngre 
plantor angripas af denna svamp, utan äfven 50—100-åriga tallar och gra
nar har jag funnit deraf angripna och utgångna. Ståndortsförhållandena, 
d. v. s. skogsgrundens beskaffenhet, jordmån, läge m. m. synas hvarken 
öka eller minska sjukdomen; öfverallt anträffar man densamma.

6. Trametes Pini Fr.
(Taf. n . Figg. 10—13).

De skogsträdens sjukdomar, som längst varit bemärkta och bland 
hvilka några äro iakttagna såsom hafvande sin orsak i parasitiska svam
par, kalla vi med ett gemensamt namn röta. Allt efter den färg, som 
den angripna veden i trädet visar, skiljer man mellan röd- och hvitröta. 
Då dessa sjukdomar äro mycket utbredda och i forstligt afseende spela 
en stor rol, har nästan hvarje författare, som under detta århundradet 
skrifvit i forstbotanik eller forstteknologi fästat uppmärksamhet derpå; 
man har uppstält alla möjliga orsaker till dessa sjukdomar. Willkomm 
har i sitt arbete ”Die Mikroskopischen Feinde des Waldes” gjort en sam
manställning af alla de hypoteser (icke mindre än 23), hvarmed man sökt 
förklara dem. I allmänhet ansåg man en hög ålder, otjenliga ståndorts- 
förhållanden m. m. vara sjukdomsorsak. Endast T h . Hartig  hade före 
Willkomm tagit mikroskopet till hjelp och funnit vid sina undersökningar 
af sjuka växtdelar en af tätt sammanflätade trådar bestående svampväfnad 
utan sporbildning, som han på grund af dess utveckling i stammens mörka 
inre, kallar ”N ach tfaser” (Nyctomyces). Förorsakade denna svamp röd
rötan kallade han den Nyctomyces fuscus, då deremot hvitrötan var en 
följd at Nyctom. candidus. Hans åsigt var, att svamphypherna direkt 
uppstodo genom generatio sequivoca ur vedcellerna5) eller af stärkelse
kornen 6). Dessa skulle sönderfalla i ytterst små kulor (monader), rada 
sig tillsamman och derigenom bilda svamphypherna. För svampens utveck
ling anser han icke tillräckligt, att värme och fuktighet äro för handen, 
utan växtsaften skulle dervid vara nödvändig. Han säger: ”Det synes 
mig, som måste växtsaften vara nödvändig, ty hvarken i fuktig icke heller 
i våt ved af fälda stammar försiggår denna bildping. Utbredningen af 
förhandenvarande svamphypher upphör helt och hållet från det ögonblick, 
då saftcirkulationen inom trädet afstannar.” Hans undersökning gälde en
dast tallrötan. På tallar hade han iakttagit en läderaktig, rödbrun svamp
frukt (Boletus), som han anade stå i sammanhang med det mycelium i 
växtens inre, som han undersökt, hvilket sammanhang det dock icke 
lyckades honom att följa. Han säger:7) ”Hade denna mening bekräftat

5) Abhandl. iiber die Verwandlung der polycotyledonischen Planzencelle in Pilz- n. 
Schwamm-Gebilde und der daraus hervorgehenden s. g. Fäulniss des Holzes (Berlin 1833).

6) Erdmanns Journal fur praktische Cbemie (V Band. Leipzig 1835).
7) Abhandl. uber die Yerwandl. der Polycot. Pflanzencelle etc. (sid. 39).
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sig, så voro derigenom alla de grunder, som blifvit uppstälda till bevis för 
denna svampforms (Nyctomyces) sjelfständighet tillintetgjorda. Vi måste 
då betrakta ”Nachtfasern” icke som sjelfständiga svampar, utan såsom i 
veden sig utvecklande och derur utväxande grundlag till andra, högre, i 
ljuset vegeterande svampar.”

Det lyckades först hans son, R. Hartig , att kunna påvisa samman
hanget mellan myceliet (Nyctomyces) och fruktkroppen (Trametes Pini).

M y ce liu m : Det vegeterande organet hos Trametes Pini Fr. är enligt re
geln enkelt tr å d fo r m ig t; endast der håligheter i trädet uppstått, i springor, i 
förstörda mergstrålar (Fig. 11), sammanväxa dess hypher med hvarandra och 
bilda ett mer eller mindre fast, ofta lydformigt utbredt, brunfärgadt lager 
(Xylostroma). Hypherna äro i yngre stadium färglösa, sparsamt septerade, 
rikt förgrenade och visa först, sedan de förlorat sitt innehåll, membraner 
med dubbla konturer; i ett senare stadium antaga de en dunkelbrun färg. 
Från de bruna hypherna utgå finare, färglösa hypher, som blifva allt mer 
och mer öfvervägande, ju längre vedens förstöring framskrider. Hypherna 
växa icke allenast intercellulärt, utan genomtränga hvarsomhelst vedcel
lernas membraner (Fig. 11 d) och förorsaka deri runda hål af samma dia
meter, som de sjelfve eg a (Fig. 10 c). Efter längre inverkan förstöra hy
pherna alltmera cellmembranerna och de af dem förorsakade hålen tilltaga 
i storlek och förlora sin cylindriska form; härvid visar sig, att den primära 
membranen jemte membranens innersta gränslager erbjuda starkare mot
stånd än det deremellan befintliga cellulosalagret (Fig. 10 a). Längst 
motstår membranens innersta gränslager (Fig. 10 ff) svamphyphernas ke
miska inverkan. Ofta iakttager man en oändlig mängd hål genom cellmem
branerna, som förorsakats af svamphypherna, men hvarest dessa försvunnit 
(Fig. 10 a och c).

F ru k tifik a tio n so rg a n : En på tallar allmän svampfrukt är ta lltick a n  (Tra
metes Pini Fr.). Redan länge har man af erfarenhet vetat, att dess närvaro 
på trädet var ett tecken på, att detta var ruttet innantill. Detta är nu
mera mycket lätt att förstå, sedan man vet, att talltickan är fruktorganet 
till det svampmycelium, som förorsakar tallröta. Den äldre tallens bark 
är temligen tjock och hindrar fördenskull svampfrukten att bilda sig och 
utbryta. Svampmyceliet är utbredt endast i kärnveden, icke i splinten; 
det fordras derför en brygga, hvaröfver det må kunna växa, från kärn
veden till det skadade barklagret. Denna brygga kan hvarje äldre, med 
kärnved försedd gren blifva, som icke är öfvervuxen af trädets kambial- 
bast och barklager. Här frambryter denna svampfrukt som en gulaktig 
kropp, med sammetslik yta; i beröring med atmospherilierna förlorar den 
dock snart sin sammetslenhet, torkar och blir brun. Den hör till den grupp 
af Hymenomycetes, hvartill äfven slägtena Polyporus, Boletus m. fl. höra, 
hvilkas fruktlager bekläder insidan af de porerna begränsande väggarna. 
Till form oeh utseende påminner den om bokfnösksvampen (Polyporus fo- 
mentarius). Alltefter temperaturens fuktighetsgrad växer denna svampfrukt 
hastigt eller stannar den i sin utveckling. Till följd deraf kan man på

3*
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dess öfre yta särskilja bestämda yäxtlighetsperioder (Fig. 12 vp), som man 
kan jemföra med trädens årsringar, ehuruväl stundom flera höra till samma 
år. Svampfruktens egentliga växttid är senhösten (medio af Augusti—Novem
ber). Den kan blifva ända till 50 år eller äldre. Stundom utväxa på en 
sådan äldre svampfrukt en eller flera yngre; på en tall af omkr. 120 år 
såg jag en sådan, åtminstone 50-årig svampfrukt, till storleken af en half 
större tallrik, på hvars yta icke mindre än åtta större eller mindre lik
artade svampfrukter utbrutit.

Hela svampfruktens undersida är genombruten af cylindriska hål (po
rer) (Fig. 12 por), som nästan alltid förlöpa i lodrät riktning, hafva bestämd 
storlek och afstånd från hvarandra^dessa porer bildas antingen derigenom 
att hyphväfnaden delar sig och rummen mellan de skilda väfnaderna äro 
porerna, eller derigenom att hyphväfnaden på vissa punkter blifver tillbaka 
i sin utveckling, under det den deremot i dessas omkrets starkt tillväxer 
och bildar de väggar, hvarifrån hymeniallagret senare utväxer. I porernas 
yngsta, nedersta delar är ännu icke hymeniallagret anlagdt. Detta lager 
består af från väggarna vinkelrätt utskjutande spormoderceller (basidier) 
(Fig. 13 b); mellan dessa synas stora, öronlika organ, som väl böra be
traktas som parafyser. Från basidiet utskjuta de 4 skaft (sterigmer) (Fig. 
13 st), hvarpå spororna sitta (Fig. 13 sp).

I allmänhet visar sig ingen riklig sporbildning. Spororna äro äggrunda, 
till en början färglösa, sedan bruna. Deras groning är hittills icke iaktta
gen. Den öfre delen af porerna är fyld med en senare utväxande, riklig 
hyphväfnad, hvari talrika sporor och parafyser ofta synas inbäddade.

L e fn a d s sä tt  och u tb red n in g : Tallrötan utgår alltid från en äldre, afbru- 
ten gren, som antingen alls icke eller sent blifvit öfverväxt och alltså måste 
man antaga, att de qvarsittande resterna af friskt afbrutna grenar äro de 
för svampspororna tillgängliga ställen, hvarest de gro och insända i trädet 
sitt mycelium, som endast utvecklar sig i kärnveden.

Hartskanalerna, som i trädet i allmänhet förlöpa i med vedcellerna 
parallel riktning, angripas först, och i denna riktning utbreder sig myceliet 
mycket hastigt. Från hartskanalerna öfvergå mycelhypherna i mergstrå- 
larna, hvari de rikligt utveckla sig. Höstveden med sina talrika harts
kanaler synes lättare angripas än vårveden. Sedermera griper förstöringen 
öfverallt omkring sig. Ofta bilda sig genom vedens sammandragning ho- 
risontelt förlöpande springor, som fylla sig med en brun svampmassa; i 
andra fall löser sig en del af vedkroppen från den andra i periferisk rikt
ning, hvarigenom en inre lös cylinder bildas, som icke mera står i sam
manhang med den omgifvande vedringen, liksom hos granrötan. I ett se
nare stadium uppstå ofta i kärnveden håligheter, hvilkas väggar beklädas 
af ett hvitt ämne, som icke består af svamphypher, utan utgöres af rester 
af de förstörda vedcellerna (Fig. 10 ff). 1 sista stadiet sönderfaller hela 
cellväfnaden i ett gult pulver, bestående af harts, som ensamt kunnat mot
stå svamphyphernas inverkan.
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R. Hartig har lyckats inficiera friska tallar. Hans förfarande var föl- 
jande: med det Presslerska tillväxtborret utborrade han från en tallstam, 
som han vid mikroskopisk undersökning fann vara fri från den parasitiska 
svampen, en borrspån ända från kärnveden. Derefter utborrade han med 
samma borr ett lika stort stycke af en angripen stam, inpassade det sjuka 
stycket i det friska trädet och utestängde allt möjligt tillträde af luft genom 
vax. Följande år visade sig myceliet utveckladt i det förut friska trädet.

Denna svamp har en stor utbredning. I de preussiska reviererna Bie- 
senthal och Liepe i Brandenburg, de enda tallrevierer, som jag haft till
fälle undersöka, var han ytterst allmän. Aldrig såg jag honom på träd 
under 50 år; deremot på 80—120-åriga tallstammar var han så talrik, att 
jag i ett bestånd af 30 □  refs rymd räknade öfver 50 träd, hvarpå svamp
frukten var utvuxen. Stundom funnos flera svampfrukter på samma tall, 
alltid utgående från ett ställe, der en äldre gren haft sin plats. Huru många 
träd, som dessutom voro ruttna invärtes, utan att svampfrukten haft till
fälle att utbryta och vitna derom, var naturligtvis omöjligt att veta, innan 
beståndet höggs; att likväl många procent af den af beståndet producerade 
vedmassan gått förlorade, kan man väl med säkerhet antaga. Stundom 
är rötan utbredd endast i en del af trädet, i hvilket fall en större eller 
mindre del af dess massa ännu kan lemna brukbart* virke; i andra fall 
är rötan utbredd från kronans början till rothalsen och då duger veden 
knappt till bränsle, hvadan man plägar bortgifva densamma till fattigt 
folk endast mot skyldigheten att bortskaffa den.

I vårt land hör talltickan icke till sällsyntheterna, och tallrötan är en 
af våra vanligaste skogssjukdomar, om ock måhända icke af lika stor ut
bredning som granrötan. Att jordmån eller läge framkallat denna sjuk
dom eller påskyndat dess spridning har man icke iakttagit.

7. Trametes radiciperda. R. Hrtg.
M yce liu m  företer stor likhet med det hos Trametes Pini Fr.; dess hypher 

äro likväl a lltid  färglösa. De utbreda sig i tallrötternas bark- och ved- 
väfnader, samt förorsaka ett liknande hartsutflöde, hvilket är en följd af 
Rhizomorphas verkan.

FrulctifiJcationsorgan: På rötterna af unga 5—20-åriga tallar, vidare 
hos en, hos flera löfträdsslag ss. bok, hagtorn, har R. Hartig sett denna 
svamp fruktificera. Fruktkropparna frambryta vanligast vid rothalsen, men 
stundom på rötterna temligen djupt under jordytan. De stå vanligen 
många tillsamman och bilda d ru jlik a  massor af gulhvit eller snöhvit färg. 
Till sin uppkomst och byggnad äro de i det närmaste öfverensstämmande 
med Trametes Pini Fr.; kanalerna (pori) bildas såsom hos denna. Basidierna 
utskjuta rätvinkligt från hymenoforlagret; de öronformiga parafyserna sak
nas. Sterigmer och sporor förekomma sparsamt; fruktkroppens form är der
emot till skilnad från Trametes Pini Fr. rund och tillväxer centrifugalt i 
hela sin omkrets.

L e fn a d s s ä tt  och u tbredn in g  äro föga bekanta.
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III. Hypodermii. Fr.

A. Uredinei. Tul.

8. Gy mno spor angium (Hedw.) (DC). Oersted.
Genom Oer ste d s  noggranna undersökningar hör slägtet Gymnosporan- 

gium till ett af de bäst bekanta af alla Uredineer. De olika arterna hafva 
tydliga artkarakterer, ocb sammanhörigbeten af slägtet Gymnosporangium, 
som endast eger teleutosporform, ocb slägtet Roestelia Fr., med endast 
secidieform, är genom kulturförsök säkert faststäld. Teleutosporformerna 
förekomma nästan endast på Juniperusarter; secidieformerna deremot på 
slägten, hörande till naturliga familjen Pomacese Lindl. Då dessa trädslag 
i allmänhet icke betraktas såsom hörande till skogskulturen, ligger det 
också utom planen för denna afhandling att närmare redogöra för på dem 
lefvande parasitsvampar.

9. Chrysomyxa Abietis. Ung.
(Taf. III. Figg. 1—2 b).

Denna svamp förorsakar ”granbarrens gulfläckighet;” dess närvaro 
röjer sig lätt genom den guldgula färg, som de angripna barren på som
maren antaga. Redan 1834 hade v. B e r g 8) i Harz iakttagit ett granbe
stånd af stor utsträckning, angripet af denna svamp; han kallar den för
orsakande svampen B len n o r ia  A b ie tis  Wallr. U nger  beskref 1840 samma 
sjukdom hos granen, men kallar svampen med det mera passande namnet 
C h ryso m yx a  A b ie tis . St e in  undersökte äfven granbarr, som visade samma 
sjukdom och fann deri tvenne svampar, som redan v. Berg hade iakttagit, 
Blennoria Abietis och Sphaeria navicularis; den senare antog han oriktigt 
vara den förres fruktifikationsform. Sphaeria navicularis är en saprophyt, 
som ofta anträffas i barr, angripna af Chrysomyxa. ”Granbarrens gulfläc- 
kighet” ansågs ända till 1865 förorsakas af den af Stein beskrifna Blen
noria Abietis, då M. Rees  åter upptog namnet Chrysomyxa och lyckades 
följa svampens hela utveckling och verkan inom granbarren. W illkomm  
lemnar i sitt arbete ”Die mikroskopischen Feinde des Waldes II Heft” en 
genomgående beskrifning öfver nämda svamp och bekräftar till fullo 
Rees’ undersökning.

M y ce liu m : På de nya, i Maj utbrytande, unga granbarren, gro spo- 
ridierna af Chrysomyxa Abietis Ung., efter att hafva utvecklats i de re
dan 1-åriga barren, och der vid denna tid hunnit till mognad. Rees  har 
iakttagit deras groning och groddtrådens inträngande genom de unga, 
friska, granbarrens epidermiseeller. Myceliet består till en början af fina, 
färglösa, otydligt konturerade, intercellulära hypher. Åtta till fjorton dagar 
senare visa hypherna tydligt konturerade membraner, äro delvis fylda med 
gula oljdroppar, förgrena sig till en virrig väfnad och intränga förmedelst

8) ”Uber das Gelbwerden der Fichtennadeln am Harz.” Allgem. Forst- u. Jagdzei- 
tung 1834. sid. 65—68.
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sina haustorier i barrparenkymcellerna, aldrig i hartskanalerna eller i det 
barrets midt genomlöpande kärlknippet.

F ru k tifik a tio n so rg a n : På hösten i Ang.—Sept. eller stundom först på 
våren utvecklar myceliet det täta, parenkymlika lager (stroma), hvarur 
teleutospororna uppväxa. För blotta ögat visar det sig redan i Januari 
som små bruna, aflånga strimmor på granbarrens begge undersidor; men 
ofta flyta flera tillsamman och bilda i April en längs barrets hela längd 
upphöjd svulst (Fig. 2 a). Vid denna tid iakttager man under mikroskopet 
från stromat uppväxande, oregelmessigt formade, tätt sammanpackade, otyd
ligt ledade, tjocka hyplier, fylda med guldgultfärgad protoplasma och olj- 
droppar, hvilka hypher uppsvälla kolfformigt, förlänga sig, dela sig ofta 
dikotomiskt och bilda de tätt tillsammanstående, ledade, af guldgul proto
plasma glänsande teleutospororna. Genom dessas starka utveckling kommer 
den svulsten omgifvande epidermis i så stark spänning, att den brister 
sönder och fruktlagret framträder ur öppningen som en tät, orangegul, 
nästan slemmig, aflång knöl (XQvorj, guldfärgad; gvt;cc, slem) (Fig. 2 b).
De öfversta teleutospororna gro nu och utveckla hvardera vanligtvis ett 
4-celligt promycelium, hvarifrån 4 runda sporidier afsnöras. Dessa påträffa 
de unga, utbrytande barren, gro derpå och utveckla derinom ett mycelium, 
som till följande vår alstrar ett fruktlager, likt det nyss beskrifna.

Chrysomyxa är således en af de få Uredineer med isolerad teleuto- r 
sporform, saknande både uredoform och aeeidieform. Rees anser dock icke 
omöjligt, att den kan stå i generationsvexel med en a3cidieform och menar, 
att af de många, på barrträden lefvande, Uredineer med isolerad secidie- 
form Aecidium strobilinum (A. & S.) Rss. snarast vore den, hvarmed Chry
somyxa stode i samband; hans försök att utveckla den ena svampen af 
den andras fruktifikationsorgan lyckades dock icke.

L e fn a d s sä tt och u tb redn in g : Endast i de 1-åriga barren öfvervintrar 
Chrysomyxas mycelium ett år, aldrig i grenarnas väfnader; det öfvergår 
derför aldrig från ett barr till ett annat, utan på hvarje angripet barr 
måste sporidier hafva fallit och derinom utbildat en mycelväfnad. Följande 
vår utvecklar det sina teleutosporor, hvaraf en del gro, utveckla ett pro
mycelium med sina 4 sporidier, hvilka öfverbringas till de nu utbrytande 
Majbarren, som ett par månader derefter, vanligen i Juli, gu lna . Först 
visar sig rundtorn barret en eller flera gula ringar (Fig. 1 a), som tilltaga 
i bredd och sammanflyta, så att slutligen hela barret får en ljusgul färg. 
Angripes ett helt bestånd af denna svamp, så skimrar det helt och hållet 
gult och kan omöjligt undgå uppmärksamheten. Mycelhypherna förorsaka 
klorofyllkornens hastigare omvandling till stärkelsekorn, hvilka tjena dem 
till näring, så småningom förbrukas och troligen ombildas till de i 
svamphypherna rikligt förekommande, guldglänsande, feta oljdropparna.

Sedan uppmärksamheten blifvit hänvänd på denna svamp, har den 
visat sig ega en större utbredning än man anat. Inom Tyskland uppträ
der den mest i den montana regionen. I Harz, Erzgebirge, Riesengebirge, 
Sachsiska Schweiz, Thtiringerwald, Schvarzwald har den uppträdt i stor
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utsträckning på den mest olika jordmån, så att dessas sammansättning 
synes mindre väsentligt inverka på svampens utbredning.

Under en resa i Harz Sept. 1873 såg jag ett större granbestånd an
gripet af denna svamp. I revieren Neundorf-Schleusingen i Thuringerwald, 
hvarest jag från slutet af Mars till medio af Maj 1874 uppehållit mig, vi
sade mig dervarande Oberförster ett granbestånd af omkr. 60 □  refs vidd, 
som föregående höst varit alldeles gult till följe af denna svamps inver
kan. En större del af de angripna barren hade visserligen affallit, oänd
ligt många sutto dock qvar, men voro numera brunfärgade och framträdde 
derför icke så tydligt. På dem visade sig nu i April månad de aflånga, 
dunkelbrunglänsande upphöjningar, som förorsakas af de under bildning 
varande fruktifikationsorganen. Oberförstern uttryckte sin glädje öfver, att 
beståndet blifvit fritt från sin sjukdom, men af de talrikt frambrytande 
teleutosporlagren såg det icke bättre ut, än att sjukdomen kunde i nästa 
månad, när de nya barren framkomma, å nyo utbryta. Angripes ett be
stånd flera år å rad, förstöras alla de yngsta barren just vid den tid, då 
de äro riktigt fylda med reservämnen. Beståndet måste deraf lida en 
betydlig minskning i tillväxtmassa, äfven om det icke bringas att utdö.

Huruvida denna svamp hos oss uppträdt i någon större utsträckning 
är mig obekant. Jag erinrar mig från en resa i Norge (Juni—Juli 1867), 
ett granbestånd, som beklädde hela sluttningen af ett större berg, hvar- 
öfver jag hade utsigt från mina fönster. Den första veckan syntes bestån
det grönt. Småningom började det dock gulna och när trenne veckor för
flutit (omk. 20—25 Juli) företedde hela bergssluttningen en gul färg. Jag 
sökte genom frågor utröna orsaken härtill. Man visste icke annat, än att 
en hagelskur gått för en tid sedan öfver trakten och ansågs denna vara 
orsaken till färgförändringen. Beståndets lifligt gula färg, äfvensom års
tiden för sjukdomens uppträdande, den hastigt successiva utvecklingen 
gifva mig anledning att tro, att orsaken till denna akuta gransjukdom var 
Chrysomyxa Abietis Ung.

10. Aecidium (Peridermium) Pini. Pers.
(Taf. III. Figg. 3—7).

Denna svamp vegeterar i ta llen  och andra till sektionen Pinaster 
(Koch) hörande barrträd såväl i barren som i bark-, bast- och vedväfna- 
den. Man skiljer fördenskull deraf tvenne former:

Peridium Pini a ) cortico la . I bark-, bast- och vedväfnaden.
Peridermium Pini /?) acico la . I barrens parenkym.
M y c e liu m : Dessa begge formers mycelium utgöres af rikt förgrenade, 

anastomoserande, septerade hypher, som i näringsplantans inre väfnader 
äro färglösa, men visa, då de utbreda sig nära dennas yta, gula oljdroppar, 
som förläna dem en gul färg. De förlöpa till en början intereellulärt, insända 
sedan i näringsplantans celler, sina haustorier (Fig. 6 h), hvilka derinom 
förorsaka kemiska förändringar.

Myceliet till formen cortico la  finnes hufvudsakligen utveckladt i bark-,
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bast- och kambialväfnaden; dess hypher intränga äfven i vedväfnaden ge
nom mergstrålarna, men anträffas endast i dessa samt i hartskanalerna, 
hvilka de förstöra, och förorsaka ett hartsutflöde. Denna forms mycelium 
perennerar i näringsplantans stam eller grenväfnader och kan uppnå en 
hög ålder (60—70 år).

Myceliet af formen acico la  är perennerande i ftarrväfnaderna och kan 
icke uppnå någon högre ålder, då de friska barren enligt regel icke qvar- 
sitta längre än 3 år och de angripna barren i följd af svampens menliga 
inverkan vanligen dessförinnan affallit.

F ru h tifih a tio n so rg a n : Från myceliet af formen cortico la  utbryta i Juni 
månad genom näringsplantans barklager svampens fruktifikationsorgan: 
cecidier och sperm ogon ier. De förra visa sig för blotta ögat som g u lh v ita , 
runda, eller aflånga upphöjningar på grenarna eller stammens öfre del, 
vanligast inom kronan (Fig. 3 a). De frambryta många tillsamman, hafva 
en diameter af omk. 5 mm.; men ofta sammanflyta flera dylika och bilda 
en aflång svulst af till 15 mm:s längd. Under mikroskopet synas talrikar 
tättstående spormoderceller (basidier) (Fig. 6 bas.), som uppskjuta vinkel
rätt från ett starkt utveckladt, sammanflätadt byphlager (stroma) (Fig. 6 
str.). Från hvarje basidium afsnöras succedent 10—25 aflånga, genom olj- 
droppar orangegult färgade sporor (Fig. 6 sp.), skilda från hvarandra genom 
mindre långsträckta mellanstycken, som vid spormognaden försvinna. De 
yttersta i periferien stående raderna af spormoderceller förlänga sig, sam
manväxa med hvarandra och bilda den sporfrukten omgifvande säcken 
(peridium) (Fig. 6 p).

Denna forms spermogonier voro ännu obekanta, då det helt nyligen 
lyckades R. Hartig att iakttaga dem på såväl Pinus sylvestris L. som P. 
strobus. De förefinnas mellan aecidierna såsom runda, föga upphöjda, nä
stan glatta, mörka fläckar och framträda derför på den dunkelfärgade 
barken icke så lätt för ögat, ehuru de ega en diameter af 3' 7 mm. (Fig. 
3 b). De visa den typiska byggnaden. Från en tätare väfnad (stroma) 
uppskjuta parallela hypher, som afsnöra ytterst små celler, spermatier.

Aecidierna till formen a cico la  visa sig på ta llb a rren  mellan spermogo- 
nierna till ringare antal (sällan öfver 15) vanligen i Maj såsom gula blå- 
sor (Fig. 4 a). Till sin byggnad äro de nästan fullt öfverensstämmande med 
aecidierna hos formen corticola; stromalagret är likväl icke här så utveck
ladt (Fig. 5 str.), basidierna (Fig. 5 b) stå icke så tätt och äro icke af så 
stort antal som hos formen corticola. Spororna och mellanstyckena äro 
icke så stora och talrika och i allmänhet icke så långsträckta som hos 
förut beskrifna form, men peridiet (Fig. 5 p) bildas äfven här af samman
växande basidieceller. — Spermogonierna till formen acico la  uppträda i 
synnerhet på tallbarrens öfversida före aecidierna till stort antal (ända till 
50 på ett barr) (Fig. 4 b). De ega en gulbrun färg och 1 mm. i diameter; 
deras byggnad är icke afvikande från andra Uredineers spermogonier.

L e fn a d s s ä tt  och u tb red n in g : Myceliet af formen cortico la  utöfvar på nä
ringsplantans trefnad och tillväxt en högst skadlig inverkan. Äldre än
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25—30 åriga stamdelar angripas icke; men då likväl 100-åriga tallar eller 
ännu äldre visa sig angripna af denna svamp, så är sjukdomen förlagd i 
grenarna eller i den öfre stamdelen, der barken ännu icke är så hårdt 
förkorkad. Från denna svamp härröra de sjukdomar, som man kallat tall
kräfta och kådtopp (”Kienzopf”), och ligger myceliets skadliga inverkan 
deri, att det under sin utveckling i stamdelen förstör kambiallagret. I 
yngre stammar eller i grenar utvecklar sig myceliet snart omkring hela 
omkretsen, hvarefter den ofvanför det angripna stället befintliga växtdelen 
dör ut; å större grenar eller stammar åtgår antingen en mycket lång tid, 
innan myceliet hunnit växa omkring hela periferien, eller förstöres ofta 
endast en del af kambiallagret i trädets omkrets. På sådana ställen kan 
icke mera någon tillväxt ega rum, men den oangripna väfnaden växer ha
stigare och liksom sträfvar att öfverväxa de lidande ställena, under det 
svampen å sin sida griper allt mera ikring sig och förorsakar högst oregel- 
messiga växtformer. Fig. 7 visar en af Peridermium Pini Lév. angripen 
stam i genomskärning. Af skilnaden mellan antalet årsringar i den friska 
och i den angripna stamdelen kan man uträkna, huru länge svampen pe- 
rennerat i trädet; stundom felas på den angripna stamdelen ända till 70 
årsringar. Den stamdel, hvarest kräfta förefinnes, visar sig sväld; dess 
barkväfnad är förstörd och genomdränkt af harts, som bildats af den ter
pentin, som utflödat ur de förstörda hartskanalerna och ofta rinner neråt 
stammen samt gifver åt denna en hvitaktig färg.

Utvecklar sig myceliet rundtorn tallens stam under kronans nedersta 
grenar, dör först den ofvan kräftstältet belägna stamdelen ut, hvarigenom 
trädet förlorar alla sina näringsberedande organ och bortdör sedan helt 
och hållet; angripes deremot stammen inom kronan, så dör toppskottet ut, 
genomdränkes af terpentin, som stelnar till harts och en ”kådtopp” bildas 
(Fig. 3 d). Ofta ersättes det förstörda toppskottet af ett sidoskott, men 
stammen blir dock derigenom mer eller mindre krokig.

Myceliet af formen acico la , som endast utvecklar sig i barren, visar 
icke någon märkbar skadlig inverkan. Barren fortlefva ända in i tredje 
året och på deras epidermis kan man ofta se såväl märken efter förut 
genombrutna secidier och spermogonier som de under året nyanlagda fruk- 
tifikationsorganen.

Denna svamp är lika utbredd som dess näringsplanta. I de preussi
ska reviererna Biesenthal och Liepe vid Neustadt-Eberswalde, der jag i 8 
månader uppehållit mig, var denna svamp särdeles allmän. Formen acico la  
förekommer nästan endast hos yngre tallar, under 30 år och ofta i sådan 
mängd, att hela bestånd 9) i Maj månad få en gulaktig anstrykning, som 
försvinner fram på sommaren, sedan secidierna och spermogonierna uttömt 
sitt innehåll. I ofvannämda revierer visade många yngre och äldre stam-

9) I revieren Schleusingen i Thiiringerwald såg jag (d. 10 Maj 1874) ett omkring 
20-årigt tallbestånd af 30 Q  refs vidd, hvars nästan alla fjorårs-barr visade ända till 
30 nyss uthrutna, gulröda secidier.
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mar kräftsår och vissnade hartsfylda kådtoppar. I flera huggbarä bestånd, 
som jag med uppmärksamhet genomsökte, voro flera procent af alla träden 
angripna, och tager man dertill i betraktande den stora massa yngre träd, 
som angripits af denna svamp, stannat i sin utveckling och blifvit utgall
rade, så kan man icke annat än anse Peridermium Pini Lév. som ett af 
de verksammaste hinder för tallens kultur.

Under en exkursion i revieren Viernau i Thuringerwald April 1874 
förde mig dervarande Oberförster till ett bestånd, som han under flera år 
sett mer och mer angripas af en sjukdom, hvars orsak han trodde vara 
en parasitisk svamp, och ur hvilket bestånd han af denna anledning sett 
sig nödsakad gallra vida starkare än han önskade. Vid framkomsten 
visade sig, att Peridermium Pini Lév., som ännu var att finna på en stor 
del af de qvarstående träden, var den verkande orsaken.

På tallar, som visade kräftställen eller kådtopp, har jag ofta iakttagit 
den egendomliga, sammangyttrade gren- och barrbildning, som kallas 
”Hexenbesenf  det är derför icke omöjligt, att denna abnormitet hos tallen 
åtminstone i ett fall*) förorsakas af Peridermium Pini Lév., liksom de 
Bary visat, att denna bildning hos silfvergranen förorsakas af den när
stående Aecidium (Peridermium) elatinum. A. & S.

De sjukdomsfenomen, som förorsakas af Peridermium Pini Lév., äro 
iakttagna inom bestånd, som växa såväl på torr sand, som fuktig, frisk, 
humös lera, och om än måhända svampen på den förra jordmånen lättare 
förorsakar det angripna trädets död, så vållar den likväl äfven inom be
stånden på den senare jordmånen betydlig skada.

11. Aecidium (Peridermium) elatinum. A. & S.
Denna svamp förorsakar enligt de Barys undersökningar hos s i l fv e r 

gran en  (Abies pectinata DC.) de sjukdomsföreteelser, som den forstliga 
praxis betecknar med kräfta och Hexenbesen 2).

M y c e liu m :  I kräftsvulsterna på stammarna eller grenarna perennerar 
denna svamps mycelium. På dessa fruktificerar det aldrig, utan växer 
hvarje år in i de nya skotten på en förut angripen gren samt i de derpå 
befintliga barren, på hvilka det i Juni- Juli utvecklar sina spermogonier 
och secidier. Mycelhypherna äro septerade, rikt förgrenade, till en början 
intercellulära, insända derefter små grenar (haustorier) i näringsplantans 
celler.

*) Enligt en iakttagelse af Hoftman, skulle i ett fall Hexenbesen hos tallen för
orsakas af Cladosporium entoxylinum och penicillioides Preuss. Dessa båda Hypho- 
mycetformer af Ascomyceter utveckla sitt mycelium i en grens bark, som derigenom 
sväller. Derifrån tränga myceltrådarna in i de finare qvistarna och slutligen i barr
paren, hvilka derigenom hindras i sin utveckling. Hela barret genomväfves af denna 
svampväfnad. Genom andhålen kommer myceliet i dagen och framalstrar då sin co- 
nidieform.

2) Något svenskt namn känner jag icke, som motsvarar det tyska Hexenbesen.
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F ruläifiJcationsorgan: Aecidierna, hvilkas byggnad öfverensstämmer 
med Uredineernas typiska form, anläggas på barrens undersida djupt i 
bladparenkymet, betäckta af flera rader parenkymceller, hvilka de seder
mera genombryta. Spororna afsnöras enligt Rees 8—10 från hvarje basi- 
dium utan mellanstyeke. De äro rundare och mindre än hos föregående 
art. — Spermogonierna synas mest på de öfverallt ljust gulgröna barrens 
undersida och hafva den typiska byggnaden.

L e fn a d s s ä tt  och u tb red n in g : På silfvergranens stammar och grenar ser 
man ofta svälda partier, å hvilka barken är mer eller mindre sönderbruten 
och genomdränkt af harts, och äro dessa kräftställen förorsakade af svamp- 
myceliet. Från dessa ställen utgå stundom de grenar, som genom svamp- 
myceliets inverkan blifva lidande och bilda en s. k. Hexenbesen, men oftast 
äro dessa grenar affallna och endast märkena vid deras fästpunkt vitna 
om deras forna närvaro. När spororna äro mogna i aecidierna på barren, 
falla dessa af och grenen (Hexenbesen) står under vintern kal, beröfvad 
sin grönska, hvarigenom den bjert afsticker mot trädets eljest dunkelgröna 
drägt; till följande vår grönskar den åter, men de nya barren angripas af 
de sig utbredande mycelhypherna och falla af. Denna process kan enligt 
Schacht upprepas under 16—20 år.

De sjukdomsföreteelser hos silfvergranen, som förorsakas af Perider- 
mium elatinum Kze. & Schm., äro iakttagna nästan öfverallt, hvar- 
est näringsplantan i någon större mängd och i äldre exemplar fin
nes för handen. Sjelf har jag i Thuringerwald, hvarest preussiska staten 
har flera revierer, hvari silfvergranen bildar med granen blandade bestånd, 
sett många träd med kräftsvulster, men endast på ett exemplar såg jag 
den s. k. Hexenbesen direkt utgå från ett kräftställe. Silfvergranen 
motstår genom sina djupare gående rötter länge stormars och snötrycks 
inverkan, men skadad af denna svamp brytes den lättare och de Bary, 
som häröfver i Schwarzwald gjort undersökningar, angifver att 2/3 af de 
derstädes genom storm omkullkastade silfvergranar voro angripna af Peri- 
dermium elatinum. Kze. & Schm.

Utom förut beskrifna på barrträden lefvande Uredineer med isolerade 
secidieformer och ännu obekanta teleutosporformer, äro visserligen flera 
andra arter kända, men dels äro de mer eller mindre sällsynta, dels äro 
deras verkningar, så vidt man har iakttagit dem, mindre skadliga för de 
träd, hvarur de hemta sin näring. Jag vill derför helt kort behandla dem:

12. Aecidium Abietinum  A. & S.
Denna svamp lefver liksom Chrysomyxa på gran en s årsbarr, på hvilkas 

undersidor secidierna frambryta i Juni—Aug. som gula fläckar. Då denna 
svamp endast utvecklar sig i de nya barren och dess spormognad inträf
far på hösten, anser Rees en direkt reproduktion såsom hos Chrysomyxa 
omöjlig, i synnerhet som spororna snart förlora sin groningskraft. Vid 
spormognaden falla alla de angripna barren af.
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Spermogonierna aro ännu icke undersökta. Dess utbredning är huf- 
vudsakligen i alpina och subalpina lägen.

13. Aecidium columnare. A. & S.
Denna svamp, som står den närmast förut beskrifna mycket nära, ve

geterar i s ilfv e rg ra n en s  årsbarr.
Aecidierna utbryta på barrens undersida på båda sidor om medelnerven, 

men ega icke den orangegula färg, som utmärkte föregående arts secidier.
Spermogonierna finnas på barrens öfversida. Om denna svamps lef- 

nadssätt och utbredning vet man föga.

14. Aecidium coruscans Fr.
Denna svamp lefver parasitisk på gran en s barr. Hittills är den endast 

känd från Sverige och beskrifven af F ries 3).
Aecidierna utbryta på de nya, ännu icke fullt utvuxna barren som 

långsträckta, ända till Va mm* breda svulster, omgifna af ett hvitt peri- 
dium, hvarigenom man skiljer dem från de liknande hos Chrysomyxa. 
Myceliet synes perennera i årsskottens bark- och bastlager, hvarifrån det 
till följande vår intränger i de nya barren och utvecklar derinom sina 
fruktlager, som senare frambryta. Härigenom måste de angripna skotten 
blifva lidande.

Spermogonierna äro ännu icke iakttagna.

15. Aecidium conorum Picece. Rss.
Dess mycelium är utbredt i s ilfv erg ra n en s  kottfjäll. På yttersidan 

af dem frambryta ett par runda secidier af 4—6 mm. genomskärning, ofta 
visande ett guldgult sporlager. Hittills endast iakttagen på silfvergranar 
i Thtiringerwald.

16. Aecidium strobilinum. Rss.
Myceliet vegeterar i g ra n en s kojttfjäll. Fries kallar svampen P h elo -  

n itis  s tro b ilin a . Alla de angripna kottarnas fjäll äro på sin insida full
satta med runda, fiskromstora, med ett fast, mörkt peridium omgifna seci- 
dier, som troligen först utsläppa spororna följande vår. Åtminstone fann 
jag i början af April månad en grankott, hvars kottfjälls insida var full
satt af denna svamps ännu oöppnade secidier. Man trodde, att Aecidium 
strobilinum Rss. var en saprophyt, tills Oersted lyckades påträffa grankot
tar fastsittande på moderplantan, angripna af denna svamp. På gamla 
nedfallna grankottar är han mycket allmän och man söker honom icke 
länge förgäfves. Han är bekant från Sverige, Norge, Danmark samt hela 
europeiska fastlandet.

8) ”Fys. Sällsk. årsberätt. Lund 1822/



46

17. G a eo m a  p in ito r  A. Br.
(Taf. III. Figg. 8—10)*

Denna svamp förorsakar hos ta llen , på hvilken den uteslutande före
kommer, de mest egendomliga växtformer och förtjenar med rätta namnet 
Ta l lvr idare  (t. Kieferndreher).

M y ce lie t vegeterar företrädesvis i yngre 1—30-åriga tallars gröna 
barkväfnad, sprider sig derifrån äfven i bastväfnaden och intränger genom 
mergstrålarna ända in i mergväfnaden, men på yngre än 1-åriga tallar 
förekommer det äfven i barren. Det består af tätt sammanflätade, septe- 
rade, förgrenade, intercellulärt förlöpande hypber, som sedermera insända 
i parenkymcellerna sina haustorier. Vegetera mycelhypherna djupt i den 
angripna väfnaden, äro de färglösa; men närmare dennes yta och i syn
nerhet i närheten af uredolagret eller spermogonierna äro de fylda af guld
glänsande olj droppar.

F ru k tifika tion sorgan en  utbryta, på försommaren, i Maj—Juni, ensamma 
eller flera tillsamman, på midten eller vid basen af grenarna såsom lång
sträckta, gulfärgade, upphöjda kroppar, af omkr. 2 ctms längd och af Vs 
mm:s eller större bredd; ofta sammanflyta flera sådana med hvarandra.

U redo fru k tern a . (Fig. 8 ur), anläggas under 2—3 rader af parenkym- 
celler hvilka de vid sin mognad genombryta och förstöra; — en rest deraf 
synes (Fig. 9 f). — När uredolagret skall bildas, uppskjuta en del mycel- 
hypher (Fig. 9 a) och bilda de klubbformiga spormodercellerna (basidierna) 
(Fig. 9 b). Dessa afsnöra successivt ända till 20 uredosporor, skilda från 
hvarandra genom tunna, platta lameller (Fig. 9 1), som vid spormognaden 
försvinna, hvarvid spororna, som förut endast varit försedda med en tunn 
membran (Fig. 9 c), beklädas med en ojemn, knottrig epispormembran (Fig. 
9 m). De mogna spororna äro rundt ovala, guldglänsande af inneslutna 
oljdroppar. S perm ogon ierna  uppstå före uredofrukterna till stort antal på 
de synbart angripna ställena. Mycelhypherna tränga emellan epidermiscel- 
lerna, och spermogonierna (Fig. 8 sp), bildas närmast under cuticulan som 
slutligen genombrytes, hvarvid spermatierna afsnöras och frigöras.

Caeoma pinitorquum A. Br. jemte de tvenne närstående arterna af 
samma slägte äro de enda svampar, hvaraf man endast känner uredofor- 
merna. Anmärkningsvärdt emellertid är, att så många Uredineer med iso
lerad teleutosporform äfven förekomma på barrträd och måhända står nå
gon af dem i samband med Caeomas uredoform.

R. Ha rtig , som noga studerat denna svamps utveckling och verkan 
inom tallträden, har funnit dess utbredning utgå från den skogsrand, som 
angränsade till åkerfält, och deraf dragit den slutsatsen, att infektionen 
åstadkommes af någon svamp, hvars utveckling försiggår på någon allmän 
fältväxt. Äfven lemnar han icke oanmärkt, att aspen (Populus tremula 
L.) städse förekommer i bestånd, hvarest Caeoma utbreder sig; hvadan 
han misstänker, att hos detta träd en svamp skulle förefinnas, som stode 
i generationsvexel med Caeoma. Sjelf har jag funnit denna svamp utbredd
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i Brandenburg och i Thiiringerwald, på hvilket senare ställe den ännu ieke 
varit iakttagen, och kan jag icke annat än bekräfta Hartigs iakttagelser.

L e fn a d s sä tt  och u tb red n in g : Myceliet finnes utbredt i synnerhet i bark-, 
bast- och kambialväfnaderna i såväl unga tallstammar som grenar. De 
angripna ställena visa ingen tillväxt, utan genombrytas af de på våren sig 
bildande fruktifikationsorganen, hvarefter väfnaden utdör och förhartsas 
af den utträngande terpentinen; förstörelsen sträcker sig ända in i tallens 
merg, och en genomskärning (Fig. 10) af en angripen stamdel visar denna 
brunfärgad. Ofta iakttager man sjukdomens regelbundna återkomst på 
hvarje årsskott och deraf sluter man, att en del af myceliet skulle peren
nera i fjorårets skott och derifrån intränga i årsskottet. Den angripna 
stamdelen kröker sig i bågform åt den sida, hvarest de utbrytande frukti
fikationsorganen synas, och ett träd, som flera år varit ansatt af denna 
svamp, visar en högst egendomlig zigzagformig växtform och många gre
nar dö ut. Vid Neustadt-Eberswalde var jag hösten 1873 i tillfälle att se 
det af Caeoma pinitorquum A. Br. angripna tallbestånd, som R. Hartig 
beskrifver i ”Wichtige Krankheiten der Waldbäume” sid. 90.

I revieren Viernau i Thiiringerwald såg jag ett tallbestånd, af omkr. 
60 □  refs vidd, hvaraf 2/3 af alla träden voro angripna af denna svamp. 
Beståndet var uppkommet genom sådd 1860 och visade en särdeles god växt
lighet, tills det 1870 började sjukna. För ögat företedde det ett egendom
ligt utseende genom sina $-formigt böjda grenar och måste derigenom lätt 
ådraga sig uppmärksamhet. En angränsande tallkultur af nu 6-åriga tallar, 
som planterats 1872 och upptog en rymd af 120 □  ref, var redan starkt 
angripen af samma svamp och dervarande Oberförster, som följt utvecklin
gen af den till en början förhoppningsfulla kulturen, misströstade om dess 
tillfrisknande; i närheten var ett öppet fält och många aspar funnos strödda 
inom beståndet. — Att denna svamp genom den krumma växtform, som 
den förorsakar hos tallarna, hvilka derefter endast duga till bränsle, gör 
ofantlig skada, äfven om de angripna träden icke i följd häraf dö ut, inses 
lätt. Dess utbredning är icke så noga undersökt. Den är funnen i Harz, 
i Brandenburg, i Thiiringerwald, i Westfalen m. m. och den uppmärksam
mas allt mer och mer.

18. Caeoma Abietis pectinatce. Rss.
M y c e lie t utbreder sig intercellulärt, haustoriefattigt, rikt forgrenadt 

inom s ilfv e rg ra n en s  årsbarr. Från hvarje basidium afsnöras 6—8 sporor 
lika föregående arts.

På undersidan af barren frambryta dess f r u k tla g e r  som spridda, runda, 
upphöjda kroppar på begge sidor om medelnerven. — Dess biologi och 
genprationsvexling äro hittills obekanta. Dess förekomst är endast känd 
af de Bary från Freiburg.
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49, Caeoma Laricis. R. Hrtg.
Dess färglösa m yceliu m  vegeterar i lä rk trä d e ts  barr, är intercellulärt, 

septeradt och rikt förgrenadt. Öaustorier äro ännu icke iakttagna.
I Maj eller början af Juni utbryta, hufvudsakligen på barrens under

sida, fruktifikationsorganen, uredofrukter och spermogonier. Till sin bygg
nad äro de i det närmaste öfverensstämmande med dem hos Caeoma pini- 
torquum A. Br. Spororna äro likväl större och afsnöras till mindre antal 
(sällan öfver 6). Sedan dess fruktlager utbrutit, dö barren och falla af.

Hittills endast iakttagen och beskrifven af R. Hrtg i Neustadt-Ebers- 
wälde på 3—40-åriga lärkträd.

IV. Phycomycetes.

A. Perenosporese.

20. Xenodochus ligniperda 4). Willk.
(Taf. III. Figg. 11-15).

Denna svamp förorsakar enligt Willkomms undersökningar den så 
utbredda och förderfliga g ra n rö ta n .

Sedan T h . Hartigs undersökning öfver ta ll rötan, hade ingen, så vidt 
jag vet, mikroskopiskt sysselsatt sig med innanruttna stammar förr, än M. 
Willkomm, som i sitt arbete ”Die mikroskopischen Feinde des Waldes” 
I Heft. lemnat en detaljerad beskrifning på granrötan och på den den
samma förorsakande svampen. Äfven andra af innanröta angripna träd
slag ss. ek, silfvergran och tall hade han gjort till föremål för sina under
sökningar och han ansåg att samma svamp, Xenodochus ligniperda Willk., 
skulle förorsaka röta hos dessa olika trädslag; men drager äfven slutsat
ser utöfver sina undersökningar, då han tror att denna svamp är orsaken 
till röta (t. Rothfäule) hos a lla  trädslag,

Oaktadt jag icke sjelf kunnat följa utvecklingsgången af denna intres
santa svamp, som enligt Willkomms uppgifter i flera afseenden visar sig så 
afvikande från andra svampars utveckling, att man är villrådig om dess 
plats i systemet, vill jag likväl på grund af sjukdomens stora utbredning 
och vigt för skogshushållningen lemna en öfverblick af nämda författares 
framställning i ämnet.

M yceliu m . F ru k tifik a tio n so rg a n . P o lym o rfism : Under mikroskopet såg 
W illkomm i ett stycke granved, som visade början till innanröta, en mängd 
små, rörliga, genomskinliga, brun aktiga sporor (Fig. 11) af olika storlek. 
Några af dem voro stadda i groning. De oledade, enkelt konturerade grodd- 
trådarna förgrenade sig talrikt och inträngde i mergstrålarna; de tillväxte 
ofta i tjocklek och delade sig genom sidoväggar (Fig. 12 my). Rabenhorst

4) Namnet Xenodochus gafs redan 1826 af Schlechtendal åt en på bladen af San- 
guisorba officinalis L. förekommande svamp (Linn. sid. 237, cit. i Fuckels Symb. 
myc. 48). Jmfr äfven de Bary: ”Monatsberichte d. Akad. d. Wissensch. zu Berlin” 1863,



bestämde dessa trädar till myceliet af en art Xenodochus, som Willkomm 
kallar Xen. ligniperda och som L in  identifierar med Th. Hartigs ”braune 
Nachtfasern” (Nyctomyces fuscus)* Dessa trådar uppsvälla stundom i spet
sen och bilda en rad af blåsformiga kroppar (Fig. 12 fr), som Willkomm 
länge trodde vara enkla sporor, men :hvilkas groning det icke ville lyckas 
honom att få se. Slutligen iakttog han en sådan kropp brista sönder och 
öfvertygades om, att det var en fruktkropp (sporangium). Förloppet var 
följande: i den genom vedens upplösning uppkommande, ruttnande, vat- 
tenhaltiga massan uppsvälde fruktkroppens inre slemaktiga membran, så 
att det yttre, tjockare omhöljet söndersprängdes (Fig. 13), och innehållet, 
omgifvet af ofvannämda, färglösa membran, utträngde i form af en rund, 
gul- eller grönaktig skifva. Det bestod af talrika, sferoidformiga kulor 
(dotterceller) (Fig. 13 a), omgifna af färglöst slem, hvilka snart frigjorde 
sig från den omgifvande gemensamma membranen och visade hvardera i 
sitt inre 1—2, sällan 3, ”svärmsporor,” företeende den vanliga molekular- 
rörelsen. Dessa svärmsporor (Fig. 13 b) genomtränga modercellens mem
bran, utan att förorsaka hål, hvaraf Willkomm drager den slutsatsen, att 
äfven denna membran består blott af en slemväfnad. Han lemnar oafgjordt, 
om dessa svärmsporors så långvariga rörelser förorsakas af korta cilier 
(Fig. 13 b) eller endast genom utskjutandet och indragandet af pseudopo- 
dier ur deras kontraktila plasmainnehåll ss. Amoeba.

Ännu märkvärdigare och mera abnormt än dessa svärmsporors upp
komst gestaltar sig deras senare förhållande. Så snart de kommit i ro, 
omgifva de sig med ett slemomhölje, rada sig tillsamman (Fig. 14) och 
bilda, derigenom att många sporors slemhöljen sammanflyta, fina, ofta 
förgrenade och i spetsen klubbformiga hypher, inom hvilka svärmspo- 
rorna till en början tydligt framträda men slutligen resorberas och små
ningom försvinna, så att de sedermera visa sig tomma. Deras membraner 
blifva dubbelt konturerade, till utseendet lika dem, af hvilka Th. Hartigs 
11 weisse Nachtfasern” (Nyctomyces candidus) äro sammansatta och Willkomm 
säger också uttryckligt, att det är denna svamp (Fig. 15 ny), som uppstår 
genom svärmsporornas förening. Några gånger vill han hafva iakttagit, 
att Nyctomyces candidus Hrtg. skulle framgå ur ofvannämda sferoidiska 
kulor (dotterceller?), innan svärmspororna derur frigjort sig.

Ännu är icke serien af de former, hvartill Xenodochus utvecklar sig 
afslutad, utan ur Nyctomyces candidus Hrtg. framgår direkt en annan 
svamp, R h yn com yces v io laceu s, som visar helt andra fortplantningsorgan än 
Xenodochus. Den uppkommer derigenom, att hypher af Nyctomyces can
didus Hrtg., sedan de först förgrenat sig till ett utbredt svampnät, utsända 
sidogrenar, som dela sig genom tvärväggar och antaga en gråbrunaktig 
färg, som så småningom närmare spetsen öfvergår i en blå eller violett, 
hvilket gifvit upphof till artnamnet. Från dessa blå myceltrådar utgå från 
en smal, stjelklik bas septerade grenar, som uppsvälla kulformigt på mid- 
ten och utlöpa i en tunn storknäbblik spets. I sin öfre spetsiga del bilda 
de ett antal drufformiga, 3—4 rummiga sporfrukter (Fig. 15 r), som i hvarje

4
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rum innesluta en brunaktig spor a ( f  ig. 15 sp). Genom sporfruktens brist
ning blifva spororna fria och utsända vid groningen en groddtråd, som enl. 
Willk. omedelbart skulle förgrena sig till myceliet af Xenodochus ligniperda 
(Fig. 12 my). Härmed skulle denna svamps generationsvexling vara afslutad.

Då det icke är lätt att utgrunda, på hvad sätt dessa sporor, som upp
stå i ett träds inre ved, komma in i ett annat träds, lemnar Willkomm 
en förklaring, huru han tänker sig detta förhållande: ett träd, som länge 
varit angripet af denna svamp, motstår icke i längden stormarna, utan 
bräckes af eller ock afsågas det af menniskohand; sedan vedens ruttna 
innehåll i den qvarstående stubben, som ofta lemnas qvar i skogen, då 
den icke ens är användbar till bränsle, torkat, bortföras de lätta spo
rorna genom vinden eller af håriga insekter; genom regn eller genom di
rekt öfverförande af insekterna komma de då till granens rötter, hvarifrån 
granrötan vanligtvis utgår. Han har icke sett dem gro derpå, utan endast 
sedan de på ett eller annat oförklarligt sätt inkommit i väfnaderna.

L e fn a d s sä tt och u tb red n in g : Såsom ofvan är sagdt utgår granrötan of
tast från rötterna och sträcker sig mer eller mindre högt uppåt stammen. 
Om man genomsågar en granstam, som visar början till röta, så iakttager 
man i de årsringar, som ligga närmast inom splinten, i hvilken röta 
nästan aldrig sprider sig, l j usbruna  fläckar. Dessa utbreda sig i års- 
ringarnas periferiska riktning, tills de ofta sammanflyta och skilja der- 
igenom i en mera angripen stam den inre kärnveden, hvilken hos granen 
aldrig så tydligt framträder som hos tallen, i form af en cylinder från den 
omgifvande splinten. I stammens längdgenomskärning visa sig dessa fläc
kar som långa, brunaktiga streck eller band, som utgå från roten och 
sträcka sig uppåt stammen. Inom vedväfnaden angripas först de tunnväggiga 
vårvedcellerna; de tjockväggiga sommar- och höstvedcellerna lemna star
kare motstånd. Vedcellernas olika membraner angripas äfven olika och 
radi al väggar na, hvari sporhålen (Ttipheln) befinna sig, hvilka underlätta 
svamphyphernas inträngande i cellerna, påverkas och sönderfalla i oregel
bundna stycken; de porhål saknande tångentialväggarna göra längre mot
stånd och sönderfalla icke så lätt, utan visa endast springor. Men svam
pens utbredning försiggår icke allenast i vertikal och periferisk riktning, 
utan äfven i radial, och det är i synnerhet mergstrålarna, som först an
gripas. Till en början förlöpa svamphypherna endast intercellulärt mellan 
de öfver hvarandra stående raderna af mergstrålceller. Härigenom blifver 
saftledningen störd och ett upphörande af cellernas funktioner blir deraf 
en direkt följd. Sedermera tränga dock hypherna äfven in i cellerna och 
förstöra deras membraner i följande ordning: först förstöras de lodräta 
radialväggarna, derefter de lodräta eller skefva tangentialväggarna samt 
slutligen de horizontala radialväggarna. Ju mera svampmyceliet utbreder 
sig inom växten, ju mörkare, röd, brun eller slutligen svartaktig färg an
tager veden; dess väfnad, som till en början behöll sin fasthet, blir lucker, 
lättare och fuktigare samt upplöser sig slutligen i en brun, af torf luktande
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och svagt surt reagerande vätska, som genomtränger hela den svamplika 
vedmassan. Då den förstöring, som svampen förorsakar, sällan sträcker 
sig utöfver kärnveden och lemnar splinten, kambium och basten, hvilka 
hufvudsakligen äro de saftförande organen, orörda, så-låter det förklara 
sig, att granen, som i allmänhet är ett för skador ömtåligt trädslag, dock 
obehindradt under många år kan fortsätta sin tillväxt. Men oaktadt trädet 
fortfarande blir vid lif och förökar sin massa, griper svampen i ännu högre 
grad omkring sig i dess inre väfnader, och efter några år är det att anse som 
förloradt, då dess stam är ett obrukbart byggnadsmaterial och knappt an
vändbart för ugnen.

Det saknas tyvärr statistiska uppgifter på granrötans utbredning, men 
för hvarje forstman är den bekant, såsom en bland de allmännaste och 
farligaste trädsjukdomar. Äfven i vårt land har den en stor utbredning. 
Willkomm åberopar uppgifter från praktiska forstmän, som i nedhuggna 
60—70-åriga granbestånd beräkna den ruttna veden till 10 procent af hela 
vedmassan.

Inom tvenne block af revieren Schleusingen i Thiiringerwald har jag 
under våren 1874 gjort beräkningar, huru många procent af innanruttna 
granar, som vintern 1873—74 fälts vid de i de tvenne blockens distrikts- 
afdelningar företagna kalhyggena och fann dervid:

Block I. Block II.
Distrikt. Afdeln. Proc. Distrikt. Afdeln. Proc.

E. m. Af 500 stammar voro 30 E. a. Af 550 st. voro 230 in
innanruttna. 6° nanruttna. 42°

F. c. Af 1900 st. voro 150 in F. c. Af 650 st. voro 20 in
nanruttna. 7>. nanruttna. 3°

F. e. Af 499 st. voro 25 innan I. g- Af 820 st. voro 50 in
ruttna. 5° nanruttna. 6°

I. e. Af 900 st. voro 36 innan
ruttna. 4°

Vi se häraf, att stundom ända till hälften af ett bestånds stamantal 
kan vara angripet och taga vi dertill i betraktande alla de sjuka stammar, 
som vid gallringarna blifvit borttagna, samt alla dera, som genom sin sjuk
dom ådragit sig angrepp af insekter t. ex. Bostrichusarter m. fl. och i 
följd deraf gått ut, samt slutligen alla dem, som i följd af sin förstörda 
kärnved af vinden afbrutits, så kan man göra sig ett begrepp om, hvilken 
förlust denna sjukdom kan förorsaka och hvilken vinst man skulle liafva 
genom sjukdomsorsakens bekämpande.

Att vid granrötan svampmyceliet af Xenodochus ligniperda Willk. all
tid är för handen, kan man lätt öfvertyga sig om; men huruvida svampen 
måste antagas som den primära sjukdomsorsaken, anser jag mig icke 
kunna bestämdt afgöra. Markens kemiska beskaffenhet, läget och klimatet 
synas likväl spela en mindre väsentlig rol; dock synes sjukdomen mest 
utbredd i särdeles fuktiga lägen samt på kalkjord. Genom analogislut 
från andra liknande trädsjukdomar, som bestämdt påvisats hafva sin orsak 
i parasitiska svampar, anser jag likväl ganska antagligt, att granrötan kan 
förorsakas af Xenodochus ligniperda Willk., äfven om den utvecklingsgång,
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som Willkomm uppgifvit för denna svamp, måhända kan genom andra 
mykologers undersökningar komma att på ett eller annat sätt modifieras.

I sammanhang med den i det föregående lemnade redogörelsen för 
utvecklingen och verkningarna af de för våra skogsträd skadliga parasit
svamparna, såvidt de hittills äro kända, torde några ord böra nämnas om 
sättet och medlen att förekomma dem eller åtminstone att inskränka deras 
utbredning. En noggrannare kännedom om deras utvecklingsgång och lef- 
nadssätt måste härvid alltid lemna den bästa ledningen för våra tillgöran
den 5), ty det är hufvudsakligen genom upphäfvande af vilkoren för deras 
uppkomst och vidare fortplantning, som den praktiska forstmannen kan 
hindra den skogsförödelse, parasitsvamparna kunna förorsaka. Jag vill 
här blott i största korthet beröra några af de omständigheter, som härvid 
äro att påakta. Svaga, tynande träd och plantor lemna, oftare än kraftiga, 
en passande jordmån för svamparnas utveckling och kunna lätt blifva den 
härd, hvarifrån en vådlig och vidt kringgripande skogssjukdom kan utgå. 
Det är fördenskull försöken att frambringa skog på för de särskildta skogs
träden otjenlig jordmån så ofta misslyckas. Afhuggning af större, friska 
grenar ger ofta anledning till uppkomsten af ”röta,” liksom en betydligare 
stympning af trädens rötter vid omplantering o. d. har samma följder. 
Okunnighet och begäret efter en tillfällig vinst kan i så fall förstöra ett 
stort kapital. Jag vill blott anföra ett exempel. I Thuringerwald såg jag 
många granbestånd, hvilka för helt få år sedan användts att ur de afsigt- 
ligt sårade stammarna upphemta den utflytande terpentinen. På många 
stammar syntes 2—3 sådana sår, som hade en längd af 2—3 fot med 3—4 
tums bredd; sällan hade träden förmått ”öfverväxa” dessa sår. Följden 
hade blifvit ej blott, att stammarnas användbarhet blifvit oerhördt förmin
skad genom den oregelbundna form, de antagit, utan nästan alla voro in- 
nanruttna och genomborrade af en mängd insekter. Granrötan har der 
utvecklat sig till en sådan grad, att man i flera distrikt måst uppgifva 
granens kultur och är betänkt på att försöka med boken, ehuru den icke 
är ett bergsträd. Men hvilket träd skulle i vår nord kunna ersätta gra
nen? — I Harz, Thuringerwald m. fl. ställen har jag ofta sett, hurusom 
vissa större djurslag ss. hjort, råbock o. d. genom att afskala trädens bark 
framkalla sår, i hvilka parasitsvampar sedan utvecklas.

Men det är icke nog med iakttagandet af alla försigtighetsregler till 
hindrandet af parasitsvamparnas uppkomst, utan vi måste äfven söka mot
verka deras utbredning, när de börjat visa sig.

Vid hjelpgallringen har forstmannen som bekant, att undanrödja döda

5) I berörda afsseende kunna slående exempel hemtas från djurriket. Jag vill 
endast erinra om de nu allmänt kända förhållandena med dyntblåsorna hos svinet 
och binnikemasken, ”fettpylsorna” och ållonborren, snytbaggen (Hylobius Abietis L.) 
m. fl.
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och döende träd, stundom äfven dem, som ännu lefva, men blifvit tydligt 
tillbaka i sin normala utveckling, eller dem, som af en eller annan anled
ning skada de närstående. Under denna rubrik böra obetingadt de träd 
ställas, som äro angripna af en skadlig parasitsvamp. Liksom forstmannen 
vid gallringarna äfven har att uppsöka och bortskaffa eller åtminstone af- 
barka alla de träd, som äro hårdt angripna af en eller annan skadlig in
sekt, vid en tid, då denna ännu befinner sig i sitt larv- eller puppstadium, 
så bör han äfven vid utgallrandet af träd, som äro härdar för parasitsvam
par, nedhugga och förbränna dem, innan ännu svamparnas fruktifikations- 
organ äro mogna.

Ofta hör man emellertid invändas, dels att parasitsvamparna före
komma i så oerhörd mängd, att våra åtgöranden deremot skulle vara 
fåfänga, dels att de till en stor del äro mikroskopiska och att man ej kan 
fordra, att den praktiska forstmannen skall sysselsätta sig med mikrosko
piska arbeten. Mot det första påståendet kan man anmärka, att antalet 
af svampar, som alltför menligt inverka på af menniskan odlade växter 
och träd, i sjelfva verket icke är så stort, att man skall tro allt bemödande 
att utrota dem vara lönlöst; och vidare är det väl sant, att många para
sitsvampars vegeterande organ (mycelium) icke kunna iakttagas af blotta 
ögat, men deras fruktifikationsorgan 6) äro oftast lätt synbara äfven utan 
mikroskop, och dessutom äro de verkningar, svamparna förorsaka, ofta af 
så specifik natur, att deras närvaro derigenom lätt röjes, för såvidt man 
teoretiskt känner deras utveckling och verksamhet.

6) Af de i denna afhandling beskrifna, för skogsträden skadligaste parasitsvam
parna hafva alla, utom Xenodochus ligniperda Willk., fruktkroppar, som i storlek öf- 
verträöa (Trametes, Agaricus m. fl.) eller täfla med de för skogsträden skadligaste 
insekter.
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Förklaring öfver Figurerna.
Taf. I.

Hysterium (H ypoäerm a) macrosporum. E. Hrtg.
(Figg. 1—9).

Fig. 1. En grangren från Neustadt, hvarpå många barr på sina undersidor visa svam- 
pens långsträckta perithecier (b).

Fig. 2. Ett brunt granbarr med mogna spermogonier (c) och nybildade perithecier (a).
Fig. 3. Ett brunt granbarr med mogna, men ännu icke brustna perithecier (b).
Fig. 4. Genomskärning af en del af ett ungt perithecium. De finare mycelhypherna 

(a) öfverväga redan de gröfre (b), växa in i epidermiscellerna och skilja deras öfre 
membran (ec) jemte cuticulan från deras undre membran (ep). Mycelhypherna 
bestå här af en rad korta celler. Den öfre delen af denna svampmassa (d) dör 
ut, färgas dunkelbrun och bildar ett skyddande täcklager. Från den undre delens 
celler höja sig de unga parafyserna (e).

Fig. 5. Peritheciet i ett senare stadium. Närmast öfver den i barren befintliga en
celliga raden af bastceller (b) hafva mycelhypherna bildat ett stromalager (str) 
hvarifrån parafyserna rätvinkligt uppskjuta (p), skyddade af täcklagret (t).

Fig. 6. Ännu senare utvecklingsstadium. Täcklagret (t) är detsamma som i Figg. 4 
och 5. Parafyserna hafva förlängts och slingra sig i följd af trycket i olika rikt
ningar. Från stromalagret (str) uppskjuta de unga spormodercellerna (as), i hvilka 
man iakttager en (c) eller flera cellkärnor.

Fig. 7. En del af ett moget perithecium. Från stromalagret (str) uppskjuta parafyser 
(p), som afsnöra ytterst små celler (m), och asci (as), af hvilka man inom några 
ser cellkärnor, i andra de derur framgångna 8 långsträckta spororna (s)*

Fig. 8. En spora (s) med en utskjutande groddtråd (g).
Fig. 9. En del af ett spermogonium, bestående af ett stromalager (str), hvarifrån 

hypher uppskjuta (k), som afsnöra små spermatier (sp).

H ysterium  (H ypoderm a) nervisequium . DC.
(Figg. 10—15).

Fig. 10. Undersidan af ett silfvergranbarr med ett perithecium (pe), som sträcker sig 
på medelnerven längs barrets hela längd.

Fig. 11. Öfver sidan af ett silfvergranbarr med ett utbrutet spermogonium (sp).
Fig. 12. Tvärsnitt af ett silfvergranbarr visande på öfversidan ett spermogonium (sp) 

med utströdda spermatier och på undersidan ett omoget perithecium (pe).
Fig. 13. En liten del af ett moget perithecium, visande från stromat uppskjutande 

parafyser (p) samt en spormodercell (as) med sina 8 sporor (s), som till skilnad 
från föregående arts blott äro af spormodercellens (asci) halfva längd.

Fig. 14. En spora (s) af H. nervisequium med sin groddtråd (g).
Fig. 15. Ett spermogonium med sitt stromalager (str), hvarifrån uppskjuta vinkelräta 

hypher (h), som afsnöra spermatier. Spermogoniet bildas liksom peritheciet (Fig. 
4) derigenom, att mycelhypher intränga i epidermiscellerna, hvilkas öfre del (ec) 
skiljes från den nedre (ep). Under epidermiscellerna synes ett par bastceller (b).

P eziza  W illkommii. R. Hrtg.
(Figg. 16-20).

Fig. 16. En del af en lärkträdsgren, hvarpå flera mogna, rödfärgade fruktkroppar (h) 
af P. Willkommii utbrutit.

Fig. 17. Tvärsnitt af en död lärkträds stam, hvarpå visar sig en ung utbrytande frukt
kropp (a) af P. Willkommii, samt en äldre (b), hvarinom det röda fruktlagret 
(h) redan är anlagdt. På många ställen visa sig håligheter, fylda af svampens 
mycelium (m).
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Fig. 18. En fullt utvecklad fruktkropp, hvars barkvafnad är sprängd, hvarigenom 
hymeniallagret (h) kommit i dagen. Äfven här synas håligheter fylda af svamp- 
myceliet (h).

Fig. 19. En liten del af sporfrukten visande ett stromalager (str) med tvenne der- 
ifrån uppskjutande parafyser (p) samt tvenne asci med sina 8 sporor.

Fig. 20. Svampens spermogonium (sp) med utströdda spermatier.

Taf. II.

Fusidium candidum. Lk. och Libertella faginea. Desm.
(Figg. 1 -3 .)

Fig. 1. En bokgren, angripen af F. candidum. Yid de angripna ställena visar sig 
granen svartfärgad (s). Hvita punkter (hv), som äro hopar af septerade sporor, 
framträda tydligt genom den svarta färgen. I grenklyftan visa l  sig spindelväf- 
nadslika trådar (v). Yid b är grenen sväld och barken sönderbrusten; 1 =  en 
lenticell, som enligt Willkomm skulle förorsakas af utbrytande spermogonium.

Fig. 2. En af de hvita punkterna förstorad. Många septerade sporor (sp) stå här till
samman. De innesluta små kulor (k) hvaraf flera äro fria (r).

Fig. 3. Ett spermogonium (sp) af Fusidium candidum =  Libertella faginea.

Agaricus (Armillaria) melleus. L.
(Figg. 4—9).

Fig. 4. Längdgenomskärning af yttersta spetsen af Rhizomorpha fragilis R.; a =  ve- 
getationsspetsen; b =■= primära mergen; c =  barken; d =  en slemväfnad, som 
omgifver rhizomorphaspetsen och genom hvilken utsändas mot barken vinkelräta 
hypher (e), som enligt R. Hartig äro svampens hufvudsakliga näringsupphem- 
tande organ.

Fig. 5. Längdgenomskärning af en Rhizomorpha som är i begrepp att utsända en 
gren eller en blifvande fruktkropp; h =  en bundt ljusfärgade hår; p =  en paren- 
kymatisk väfnad; m =  mergen; b =  barken.

Fig. 6. Ett stycke af en tall, under hvars bark Rhiz. subcorticalis (a) utbreder sig. 
En omedelbar fortsättning deraf är en mångförgrenad Rhiz. subterranea (b). På 
dess grenar synas många hårbundtar (c), och i sina spetsar bära de mer eller 
mindre utvecklade fruktkroppar af Agar, melleus (d).

Fig. 7. En 8-årig tall, dödad af Ag. melleus. Under dess bark utvecklar sig Rhiz. 
subcorticalis, hvarifrån utgå en hel krans af fruktkroppar (am}). Flera strängar 
af subterranea (rz) äro synliga, hvaraf en del är sterila, en annan del besatta af 
talrika, mer eller mindre utvecklade fruktkroppar (am).

Fig. 8. Genomskärning af en half lamellskifva. En del hymenialhypher utsända gre
nar, som i spetsen bilda klubbformiga basidier (b). På basidierna utväxa de 4 
sterigmer (st), från hvilkas spetsar de äggrunda spororna (sp) afsnöras.

Fig. 9. Tvärgenomskärning af en ung, död tall 3 dec. m. öfver marken. I barken 
visa sig stora hartshålor (h). Den årsring (b), som bildats under sjukdomsåret 
är jemförelsevis smal och utmärkt genom talrika hartskanaler.

Trametes Fini. Fr*
(Figg. 10-13).

Fig. 10. Innanrutten tallved. De flesta svamphypherna äro resorberade och försvunna 
och endast de deraf förorsakade hål (c, a) i cellväggarna oeh i Tiipheln vitnai 
om deras forna närvaro. Yid c äro hålen mer eller mindre runda; vid a ser man 
de olika membranskiktens olika motståndskraft. Cellulosalagret och den gemen
samma primära membranen försvinna först och endast de inre gränslagren ovarståt 
(ff).



Fig. 11. Iladialsnitt af talived, som ett år förut blifvit koustladt inficierad. Mycel
trådarna äro i synnerhot i mergstrålarna riktigt utvecklade och genomborra cell
väggarna (d).

Fig. 12. Fruktkropp af Trametes Pini. På dess öfre yta ser man de skilda växtpe- 
rioderna (vp); på dess undre en mängd porer (por), hvilkas omgifvande väggars 
innansidor äro beklädda af hymeniallagret.

Fig. 13. En del af hymeniallagret. En del hypher böja sig ut till ytan och vidga 
sig till sylformiga (öronlika) hår (ör). Från andra hypher utsändas rätvinkligt 
sidogrenar, som uppsvälla till kolflika basidier (b), hvarpå de 4 sterigmerna (st) 
utväxa, från hvilka de äggrunda, bruna spororna afsnöras (sp).

Taf. H l.

Chrysomyxa Abietis Ung.
(Fig. 1 - 2  b). .

Fig. 1. Ett granbarr, hvarpå flera gula ringar (a) synas, som förorsakas af Chrysomyxa.
Fig. 2a. Året efter det de unga granbarren angripits af svampen, utvecklar sig frukt- 

lagret och i April månad kan man tydligt skönja det som en lång, upphöjd svulst 
(2 a).

Fig. 2b. I Maj brister den svulsten omgifvande epidermis och fruktlagret framträder 
som en orangegul, slemmig knöl (2 b).

Aecidium (Peridermium) Pini. Pers.
(Figg. 3 -7 ) .

Fig. 3. En gren ur kronan af en gammal tall, hvarpå aecidierna (a) af formen corti- 
cola äro utbrutna och äfven spermogonierna (b) kunna iakttagas. Flera grenar (d) 
äro utdöda.

Fig. 4. Tallbarr med de i Maj utbrytande, ljusröda, knappnålshufvudstora secidierna 
(a) och de mörkfärgade spermogonierna (b) af formen acicola.

Fig. 5. Tvärsnitt af ett ungt aecidium af formen acicola i ett tallbarr. De intercellu- 
lära mycelhypherna bilda ett luckert stromalager (str), hvarifrån basidierna (b) 
uppskjuta. De yttersta basidiecellerna bilda det skyddande peridiet (p).

Fig. 6. Aecidium af formen corticola. Stromalagret (str) är starkt utveckladt emellan 
de från hvarandra skilda barkcellerna, i hvilka hypherna stundom insända sina 
haustorier. Basidierna (bas) bestå af rader af små celler. Mellanstyckena äro ofta 
långsträckta; sp =  spora; p =  peridium.

Fig. 7. Genomskärning af ett kräftställe på en omk. 90-årig tall. Myceliet har på 
flera ställen i trädets omkrets förhindrat dess tillväxt och allt mer och mer gri
pit omkring sig. Den venstra delen är orörd af svampen.

Caeoma pinitorquum. A. Br.
(Figg. 8—10).

Fig. 8. Genomskärning af en tallgren, på hvars yta mogna spermogonier (sp) fram
brutit x>ch hvarest svampens uredolager (ur) bildas under 2—3 rader af parenkym- 
celler.

Fig. 9. Ett senare utvecklingsstadium nf uredolagret; f =  delvis resorberade, delvis 
starkt sammantryckta barkceller; b — de mellan barkcellerna stående basidierna, 
som afsnöra de till en början tunnväggiga spororna (c), skilda från hvarandra ge
nom tunna, platta, lameller (1). Sedermera försvinna dessa lameller och spororna 
bekläda sig med en knottrig epispormembran (m); a =  mycelhypher.

Fig. 10. Tvärgenomskärning af en tallgren, hvars ena sida är angripen af Caeoma 
och har der ej kunnat visa någon tilväxt, men förorsakat ett starkt hartsutflöde.
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