
SvensK Botanisk 
Tidskrift

Utgiven av

Svenska Botaniska Föreningen 4

Redigerad ar

OLOF H. SELLING

BAND 40 1946 HAFTE 1



Svenska Botaniska Föreningen

SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGENS

styrelse och redaktionskommitté 

år 1946.

Styrelse:

ROB. E. FRIES, ordförande; E. MELIN, vice ordförande; R. SANTES- 
SON, sekreterare; O. H. SELLING, redaktör och ansvarig utgivare 
av tidskriften; A. FRISENDAHL, skattmästare; R. FLORIN, A. HAF- 
STRÖM, I. HOLMGREN, T. LAGERBERG, J. A. NANNFELDT, 

H. NILSSON-EHLE, C. SKOTTSBERG.

Redaktionskommitté:

G. E. DU RIETZ, E. HULTÉN, T. LAGERBERG, C. MALMSTRÖM,
J. A. NANNFELDT, M. G. STÅLFELT.

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT utkommer i fyra häften årligen.
Prenumerationsavgiften (för personer, som ej tillhöra Svenska Bota

niska Föreningen) är 20 kronor.
Medlemsavgiften (15 kronor), för vilken även tidskriften erhålles, 

uttages genom postförskott eller kan insättas på föreningens 
postgirokonto 2986. Medlemmar erhålla tidigare årgångar av 
tidskriften till ett pris av 8 kronor per årgång.

Föreningens adress är Riksmuseets Botaniska Avdelning, Stock
holm 50.

Tidskriftens expedition har samma adress.
Redaktionens adress: Riksmuseets Paleobotaniska Avdelning, Stock

holm 50.



Svensk Botanisk Tidskrift. Bd 40, H. 1. 1946.

ORGANIC DUST IN THE AIR, AND THE AMMONIA 
FOUND IN ATMOSPHERIC WATERS.

BY

LARS-GUNNAR ROMELL.

In the nitrogen balance of forests and other plant communities, 
the amounts brought down with the rain will count as an item only 
as far as they are supplied from outside sources and not simply 
returned to the soil. How much nitrogen normally is so supplied 
remains an open question, although many thousand samples of 
atmospheric waters, collected in rain-gauges, have been analysed 
in the course of the past ninety or hundred years. (In Paris alone, 
an average of 150 waters a year was analysed for more than 30 
years running; Levy 1907.) The results, reviewed by Miller (1905) 
and by Russell and Richards (1919), indicated yearly amounts 
of nitrogen varying from 0.75 to 22 kg/ha, most of it usually in the 
form of ammonia (when, as an exception, this was not so, it may 
have been due to microbial action in waters stored for monthly 
analysis). In their discussion of the data, Russell and Richards 
ruled out the sea and the cities as main sources of the ammonia 
found in ordinary country rain and arrived at a view much the 
same as Boussingault’s (1861), assuming a constant exchange of 
ammonia between the soil and the air to be the main factor although 
granting locally a role to smoke from cities and more generally one 
to the sea.

Fresh data of great interest have in later years been collected at 
several places in the Finger Lakes region, south of Lake Ontario (Wil
son 1921, 1926, Collison and Mensching 1932). Most of Hie varia
tion earlier found in all countries is here seen to occur within some 
100 km of distance, and the differences between years and between 
months are equally striking. Varying rainfall can account only for
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2 LARS-GUNNAR ROMELL

a small part of these differences, and the local ones go against every 
expectation, as is seen from the following yearly amounts of nitrogen 
found in the rain at two places 65 miles apart during the same 
two-year period: 12 and 17 kg/ha at Alfred, N. Y., 1.8 and 1.7 kg/ha 
at Brockport, N. Y. The rainfall was within 10 per cent the same 
in both places. It contained some 50 per cent more sulfur at Brock- 
port, indicating a more polluted air. Alfred is on the Northern 
Appalachian Plateau, in wooded country, sparsely populated, with 
relatively poor and acid soils, while Brockport is in the populous 
valley belt on the fertile Ontario plain not far from the metropolitan 
area of the industrial town of Rochester. It should be added that 
all the figures referred to belong to a body of data assembled by 
one and the same careful and painstaking analyst, the late Dr B. I). 
Wilson, who took charge in 1918.

The findings seemed to point to some overlooked factor of strong 
local importance. It occurred to the writer that one such factor may 
be air-borne organic dust, possibly pollen. This idea was tested at 
the Swedish Forest Research Institute with Miss Anna Pettersson 
assisting in the laboratory.

Birch pollen was rapidly extracted with cold distilled water and 
the filtered extract was tested with Nessler’s reagent prepared accord
ing to modern directions. The liquid instantly turned bright yellow 
and slowly became turbid. On standing, the colouring matter settled 
as a canary-yellow precipitate. When the extract was distilled with 
magnesia and the distillate nesslerized, the same reaction appeared. 
This test was now repeated varying the time of extraction, keeping 
record of quantities, and estimating the amounts of ammonia that 
would be indicated by the yellow colour if the reaction were taken 
to be the regular one. A few kinds of pollen other than birch were 
included in one series of tests. Colours were matched in daylight 
as best they could with the hues not quite alike (the standards being 
more reddish than the tests) looking at an angle on the liquid surface 
in the tubes, as recommended by Frankland and Armstrong (1868). 
The distillates were collected by portions of 50 ml. These were 
nesslerized separately and the figures determined on the first three 
were added together. The first portion in most cases accounted for 
no more than 60 per cent of these totals, and there was no definite 
endpoint, since even a forth and a fifth portion gave far more 
colour than the blanks, in fact little less than did the second and 
third portions. Extracts were also distilled with magnesia into stand-
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ard acid. The results of the tests were expressed as percentages of 
ammoniacal nitrogen in the dry pollen as indicated by the Nessler 
test and as found by titration. The figures are as follows.

Kind of pollen....................... ........Birch Birch Birch Hazel Elm Pine
Extracted, hours.................. ........ 1/3 2 24 2 2 2
Am-N by Nessler test........ ..........2.8 2.6 5.2 3.7 3.2 3.2
Am-N by titration.............. ..........0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00

A reaction just like the one observed with pollen was studied by 
Henriet (1906), who used it extensively as a test for formaldehyde 
in the air and stated that anything that reduces Nessler’s reagent 
in the cold will cause this reaction. Henriet found it easy to dis
tinguish his reaction from the regular one by adding acetic acid. 
Yet, since it has been curiously neglected or forgotten even in large 
analytical handbooks, it seems quite likely to have been confounded 
with the true Nessler reaction, so that determinations of ammonia 
in rain by the Nessler test may be in error whenever there was 
pollen with the rain.

Pollen does not seem to have been much feared as a source of 
error although it has occasionally been mentioned among other im
purities (Eichhorn 1866—1867, Levy 1881, Gray 1889) and seen 
to cover the whole surface of rainwater collected for analysis (Eich
horn 1. c. p. 129). Other organic dust may in fact be just as 
bad or still worse, for instance »soil particles blown about in the 
immediate vicinity of the rain-gauge» (Wilson 1921). The following 
simple tests were made in a tentative effort to try this possibility.

Two materials were used: a garden soil, and half decomposed 
leaf-litter of beech, finely ground. They were extracted overnight 
with 50—100 times their weight of ice-cold distilled water. The fil
trates were distilled with magnesia, either into standard acid for 
titration, or collecting and nesslerizing 50-rnl portions of the dis
tillate. Results were again expressed as percentages of ammoniacal 
nitrogen in the dry materials, as indicated by the tests, and are as 
follows.

Material..................................... Leaf-litter
Extracted, hours.................... 17 17
Am-N by Nessler test............ 0.0 3.0
Am-N by titration.................. 0.0 0.0

The results were checked by duplicate runs, which agreed per-
fectly. In the positive test shown by the litter , the endpoint was



4 LARS-GUNNAR HOMELL

sharp, since only the first portion of the distillate gave any colour. 
The underlying reaction is a mystery. Unlike the one obtained with 
pollen, it could not be distinguished from the regular Nessler reaction 
either by the hue or by adding acetic acid, and yet no corresponding 
amount of ammonia was present, as shown by titration.

Nesslerization was made quantitative in the sixties (W. A. Miller 
1865) and soon came to be considered not only the most sensitive 
but also the most reliable means for determining ammonia in minute 
quantities, as in air and rain (see Lawes et al. 1883, or Kellner 
et al. 1886). Since 1870, methods based on Nessler’s reagent have 
been almost standard for such purposes. The workers at Mont- 
souris made a notable exception confessing their difficulties with 
the Nessler process, abandoning it and trying it again, and finally 
condemning it altogether in the analysis of the air and its waters 
for ammonia (Levy 1894—1897 and 1901—1902, Henriet 1903— 
1904 and 1906, p. 293). This verdict may not have been worded 
in too general terms, since anywhere in the country pollen and vege
table débris can well have been fatal to the accuracy of the data, 
as no doubt formaldehyde has been in cities with a strongly pol
luted air.

Contamination from dust and dirt has always been a worry to 
careful workers in this field. Many have complained about the diffi
culty or impossibility of obtaining atmospheric waters free of organic 
impurities. Bretschneider (using Knop’s azotometric method) 
actually found organic matter causing very serious errors and had 
to retract his early values obtained in Ida-Marienhütte (Eichhorn 
1866—1867). Dust has been found to interfere as seriously in the 
determination of ammonia in air (Brown 1870, Fodor 1881; both 
using Nessler’s reagent on distillates).

It would be of value to have even a rough idea of the analytical 
errors likely to have been caused by dust in rain and rain-gauges. 
With a view of attempting an estimate of the possible errors due 
to pollen, data based on actual counts (on exposed slides, etc.) 
were looked up in the literature and translated into kg/ha using 
weights mostly given by Poiil (1937 b). A few weights had to be 
estimated from the size of the pollen grains as given in literature or 
kindly stated by Dr G. Erdtman. The following figures were ob
tained, using data collected by Durham (1935), Wodeiiouse (1933), 
Hesselman (1919), and Bertsch (1935). Where not otherwise 
stated, the basis of the figures is the total count of tree pollen.
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kg/ha
Indianapolis (?), highest count of ragweed pollen in one day........ 0.24
Indianapolis, highest count of ragweed pollen in one season........ 2.5
Yonkers, N. Y., pollen of oaks and birches, total for May............ 2.7
30 km off the Baltic coast, one day’s record in May.....................  2.9
30 km off the Baltic coast, best week in May.................................. 3.3
30 km off the Baltic coast, best half month, late in May.............  5.4
30 km off the Baltic coast, six weeks’ count in May to June . . . 5.8
Ravensburg, South Germany, 1 km from woods, best week in May. 7.6

In four species of trees or shrubs, Pohl (1937 a) counted the 
numbers of catkins within the vertical projections of the crowns and 
used these numbers to compute annual yields of pollen to the unit 
area. For the same species and some others, he also determined 
the average yearly production of pollen by twigs and branches of 
different age. Combining the figures for the four species, it is found 
that the variation in the numbers of twigs or branches to a square 
meter is least for an age of 4 years and that the average density of 
4-year twigs, within the areas covered by the crowns, amounts to 
just over 100 to the square meter. Using this figure for the species 
not included in Pohl’s determinations of absolute numbers, and 
translating all data into kg/ha, the following figures are obtained.1

Hazel Beech Hornbeam Alder Oak Pine Birch Spruce Cottonwood
Determined.......... 98 — 131 147 — — — —- 402
Estimated............ — 100 _ — — 255 278 288 342

It should be noted that the data on atmospheric pollen include 
no counts from heavily wooded country and that the yields com
puted are referred to area covered by crowns, not to area covered 
by forest. In order to make the figures comparable, Hesselman’s 
should probably be multiplied by at least 5 and Bertsch’s at least 
doubled to account for the distances from the nearest woods to the 
places where the pollen was collected (Romf.ll 1938, p. 393), while 
most of the computed yields should be divided by at least 2 and 
more likely 3 or 4 to allow for the openings that are always found 
between crowns even in fully stocked stands. Hence the data do 
not appear inconsistent, and they seem to determine the order of 
magnitude of the maximum annual yield of pollen likely to occur 
as an average over wooded stretches of country to 100 kg/ha, while

1 Koessler and Durham (1926) have earlier estimated the pollen produced by 
ragweeds in city lots to be at least 70 kg/ha and »often many times this figure».
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at least 10 kg/ha a year can be assumed to occur frequently as an 
average in country partly wooded. Locally, figures at least twice 
as high are no doubt to be expected, and most of the yearly amounts 
will often be released and come down within a short time, a month 
or less.

With the errors due to pollen amounting to 3—5 per cent of the 
weight, it follows that an error as high as 1 kg/ha of nitrogen may 
occasionally have crept in from this source alone, even into monthly 
values, and the highest errors from the same source likely ever to 
occur in yearly values should be about 10 kg/ha.

Even if only fractions of these errors have occurred frequently, 
they may not have been without influence, since general and far- 
reaching conclusions have been drawn from circumstantial evidence 
such as the relative amounts found in summer and winter (Russell 
and Richards 1919, p. 320—321). It may not take a very large 
seasonal error to reverse this proportion and lead the reasoning 
astray.

Unfortunately, there would be rather few determinations on 
country rain left if all the data obtained with Nessler’s reagent were 
discarded, and a profitable continuation of the discussions started 
by Boussingault on the sources of the ammonia would seem 
to require a fresh body of data obtained using methods not less 
reliable than his.

6

Summary.

Nessler’s reagent, used since around 1870 for determining ammo
nia in atmospheric waters, is likely to have given values in excess 
of the true ones because of organic dust contaminating the waters 
collected for analysis. Gross errors may have been caused by pollen 
alone. This is indicated by analytical tests and estimates of the 
amounts of pollen produced by trees. Season-bound errors such as 
can be expected from pollen may even when moderate in amount 
have influenced the interpretation, ecological and otherwise, of the 
data assembled in various countries.
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GYNÖCEUMMORPHOLOGIE, EMBRYOLOGIE UND 
SYSTEMATISCHE STELLUNG DER GATTUNG 

ERYTHROPALUM.
VON

FOLKE FAGERLIND.

Einleitung.

Die Gattung Erythropalum ist von Blume (1826) beschrieben 
worden. Er reihte sie in die Familie Cucurbitaceae ein. Später 
haben die Systematiker die Gattung zu verschiedenen Pflanzen- 
fämilien gestellt. Ein Teil von ihnen hat sie als Vertreter einer 
eigenen Familie, Erythropalaceae, betrachtet. Die Ansichten über 
die Stellung der Gattung bzw. Familie gehen aus folgender Zusam
menstellung hervor:

1. Die Familie steht ganz für sich (Planchon 1854).
2. Die Gattung gehört zu Cucurbitaceae (Blume 1826, De Can

dolle 1828, Hasskarl 1848).
3. Die Familie schliesst sich an Cucurbitaceae, Passifloreae und 

Papayaceae an (Miquel 1855).
4. Die Gattung gehört zu Olacaceae (Aiinott 1838, Bentham 

und Hooker 1862, Valeton 1886, Engler 1889, Koorders 1912, 
Ridley 1922, Merril 1923).

5. Die Familie schliesst sich an Olacaceae an (Van Tiegiiem 1896, 
1897, Gagnepain 1910, Lecomte 1907—1912).

6. Die Gattung ist mit Vitis verwandt (Baillon 1892; er stellte 
Vitis zur Tribus Viteae und Erythropalum zur 1 ribus Erythropaleae 
und fasste diese beiden Triben sowie Olacaceae, Santalaceae, 
Loranthaceae u. a. in der Familie Loranthaceae zusammen).

7. Die Gattung wird mit verschiedenen Olacaceen, Opiliaceen 
und Icacinaceen zu einer Familie zusammengeführt, die in die
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Nachbarschaft von Familien gestellt wird, die man heutzutage in 
Therebinthales und Celastrales einreiht (Masters 1872—75).

8. Die Familie schliesst sich an Icacinaceae an (Gagnepain 1910, 
Lecomte 1907—1912, Sleumer 1935, 1942).

In Buitenzorgs botanischem Garten wachsen ein paar Individuen 
von Erythropalum scandens Blume. Von diesen sammelte ich 
während meines Aufenthaltes auf Java (1938) Material ein, um wo 
möglich durch Untersuchung des Gynöceums, der Samenanlage 
und der Makrogametophyten Klarheit über die richtige Stellung der 
Gattung im System zu gewinnen. Die Voraussetzungen hierfür 
sind recht günstig, da Cucurbitaceae, Vitaceae, Icacinaceae und die 
untersuchten Santa/a/es-Vertreter — Olacaceae gehört ja zu Santa- 
lales — bekanntlich in Bezug auf Gynöceummorphologie und 
Embryologie ziemlich verschieden voneinander sind. Kürzlich war 
ich in der Lage, unsere Kenntnisse auf diesen Gebieten hinsichtlich 
Icacinaceae und Olacaceae zu erweitern (Fagerlind 1945, 194(5). 
Hierdurch sind bessere Möglichkeiten für eine richtige Beurteilung 
geschallen worden.

Gynöceummorphologie und Embryologie.

Es ist angegeben worden (vgl. z. B. Sleumer 1942), dass Ery- 
thropalum eine apikale Plazenta und herabhängende Samenanlagen 
habe. Im Gegensatz hierzu haben die Olacaceen und die Santala- 
les überhaupt eine zentrale Plazenta, deren Basis oder »Podium» 
zwar mehr oder weniger weitgehend mit den Scheidewänden des 
Gynöceums verwachsen ist, deren apikale Partie aber doch frei 
steht. Die ersten Präparate, die ich von jungen Erythropalum- 
Blüten herstellte, überzeugten mich von der Unrichtigkeit der 
oben referierten Ansicht (Abb. 1 a- b). Der Gynöceumbau stimmte 
völlig mit dem überein, was ich für die Olacaceen, Olax, Strom- 
bosia und Anacolosa in entsprechenden Altersstadien nachgewiesen 
habe (Fagerlind 1946). Zu meinem grössten Erstaunen schienen 
aber dann Stempelpräparate von ausgeschlagenen Blüten die 
älteren Angaben zu bestätigen. Eine Untersuchung von dazwischen
liegenden Stadien zeigt jedoch, dass dies das Resultat sekundärer 
Umwandlungen ist.

Bei primären Stadien sind drei (selten zwei) Samenanlagen, Ra
diärwände und »Taschen» vorhanden sowie eine apikal freie
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Abb. 1. Erylhropalum scandens Blume. — a. Querschnitt durch ein sehr junges 
Gynöceum (4 verschiedene Ebenen). — b. Dass, durch ein etwas älteres Gynöceum. — 
c. Dass, durch ein älteres Gynöceum (10 verschiedene Ebenen). — d—f. Längsschnitt 
durch Fruchtfächer und Samenanlagen von verschiedenem Alter. — g—i. EMZ, 
»Nuzellus» und Mikropyle. — j. Reifer ES, von Integumentgewebe umgeben. (Die 

punktierte Linie gibt die Grenze für den »Stärkemantel» an.)

»zentrale Säule» (vgl. Fagerlind 1946), von der eine kurze Ver
längerung in den Griffelkanal hineingeht. Die Vertiefung und Vo- 
lumzunahme der Taschen, die parallel mit der Volumzunahme der 
Samenanlagen geht, ist jedoch viel weitgehender als bei Olax, Ana- 
colosa und Strombosia. Gleichzeitig mit dieser Volumzunahme 
strecken sich zentrale Säule und Radiärwände in die Länge. Pa-
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rallel hiermit geht eine fortschreitende Verdünnung ihrer media
len Partien. Infolge davon wird die Mittelpartie der Radiärwände 
allmählich durchbrochen, wodurch also die drei Taschen sekundär 
wieder in Berührung miteinander kommen. Die Durchbruchstellen 
vergrössern sich später und ragen schliesslich über die Mittelpartie 
der zentralen Säule hinaus, die also auch verschwindet (Abb. 1 
c—f). Der Fruchtknoten ist durch diese Prozesse einfächerig ge
worden. Eigentlich waren die eben geschilderten Prozesse schon 
früher bekannt. Sleumer schreibt: »Ovar in der Anlage dreifäche
rig, mit je einer hängenden Samenanlage, aber sehr dünnen bald 
verschwindenden Zwischenwänden.» Reste der Radiärwände und 
der zentralen Säule bleiben basal und apikal erhalten (Abb. 1 e— 
f). Von dem apikalen Rest hängen die Samenanlagen herab. Zwi
schen der Säule und den Radiärwänden auf der einen Seite und 
der Fruchtwand auf der anderen befindet sich immer noch eine 
Kavität, die sich nach oben im Griffelkanal fortsetzt. Der Eindruck, 
dass die Samenanlagen von der »Decke» des Fruchtraumes herab
hängen, ist also in Wirklichkeit unrichtig. Die Plazentation ist ganz 
dieselbe wie bei Olax, Strombosia und Anacolosa. Die Plazenta, 
von der die Samenanlagen herabhängen, steht durch die Auflösung 
der Gewebe jedoch nur durch die übrig gebliebene obere Partie 
der Radiärwände in Verbindung mit der Wand des Fruchtraumes.

Die Durchbrechung der zentralen Säule findet statt, ehe eine Aus
differenzierung des Leitbündels sichtbar wird. Nach der Durch
brechung findet man jedoch merkwürdigerweise in dem apikalen 
Rest der Säule ein zentrales Leitbündel (Abb. 1 f). Von diesem 
geht ein Zweig in jede der drei Samenanlagen. Dieses Leitbündel
system hat also keine direkte Verbindung mit den übrigen der 
Pflanze. Abgesehen davon stimmt es vollkommen mit dem bei 
den Olacaceen gefundenen überein. Die Entwicklung der Mikro- 
pyle und des einzigen Integumentes (Abb. 1 g—i) vollzieht sich 
auf die seihe Weise wie bei Anacolosa und Strombosia. Wie bei 
diesen ist nur eine einzige Archesporzelle vorhanden, die direkt 
in die EMZ umgewandelt wird. Bisweilen wölbt sich infolge der 
Streckung der Archesporzelle die sie bedeckende ungeteilte Epider- 
misschicht ein wenig in die Mikropyle hinein, wodurch eine Nuzellus- 
bildung angedeutet wird (Abb. 1 g). Später geht diese Wölbung 
jedoch zurück. Die erwähnte Epidermisschicht geht wie bei Anacolosa 
und Strombosia auf Grund der Wachstumsverhältnisse sekundär in 
der Lateralwand des Mikropylenkanales auf (Abb. 1 g—i).



EMBRYOLOGIE DER GATTUNG ERYTHROPALUM 13

Die Bildung des ES erfolgt normal. Er wächst ein gutes Stück 
in die Mikropyle hinein (Abb. 1 f). Seine Antipoden sind klein. 
Die Zellen des Eiapparates sind ziemlich gross. Zentralzelle und 
Eizelle haben stärkehaltiges Plasma (Abb. 1 j).

Das Leitbündel der Samenanlage reicht bis zur Chalaza und fast 
bis zur Basis des ES. Im Integument nimmt man, wenn der ES 
reif ist, ein reichlich Stärke enthaltendes Gewebe dar, das den 
ersteren wie ein Mantel umgibt (Abb. 1 j).

Systematische Stellung.

Die vorstehenden Resultate zeigen, dass Erythropalum, was seine 
gynöceummorphologischen und embryologischen Charaktere be
trifft, abgesehen von der Auflösung der Trennungswände völlig mit 
den Olacaceen übereinstimmt. Mit den Cucurbitaceen zeigt die 
Gattung keine Übereinstimmung. Man könnte ohne Schwierigkeit 
eine Reihe von Charakteren anführen, die für einen Zusammen
hang zwischen Erythropalum einerseits und den Vitaceae und 
Icacinaceae andererseits sprechen. Diese Merkmale stimmen je
doch gerade mit denjenigen überein, von denen ich früher (Fager- 
lind 1946) gezeigt habe, dass sie Olacaceae mit Rhamnales und Cela- 
strales verbinden. Sie können also nicht als Stütze für die Ansicht 
verwendet werden, dass Erythropalum den genannten Familien 
näher steht als die Olacaceen. Man muss dagegen als endgültig 
festgelegt ansehen, dass Erythropalum zu den Olacaceen gehört. 
Die Familie Erythropalaceae fällt also fort.

Stockholms Högskola im Februar 1946.
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ÖSTERSKÄRSTRAKTENS FLORA.

EN FLORISTISK UNDERSÖKNING AV SÖDRA DELEN AV 
ÖSTERÅKER SOCKEN, UPPLAND.

AV

HENNING HORN AF RANTZIEN.

Inledning.

Det kan möjligen synas överflödigt att knappt tio år efter publice
randet av andra upplagan av Stockholmstraktens Växter (Almquist 
och Asplund 1937) utge resultatet av en floristisk inventering inom 
en av det ifrågavarande områdets socknar, framför allt som Stock- 
holms-trakten genom det citerade arbetet och den stimulerande 
verkan det haft på floristisk forskning måste anses höra till de i 
detta avseende allra bäst utforskade trakterna av vårt land. I sam
band med den undersökning, vars resultat nu framlägges, visade 
det sig emellertid att mycket återstod att upptäcka och att vår kun
skap om det inventerade området ej var så uttömmande, som man 
skulle kunnat tro. Dessutom visar erfarenheten, att noggranna 
inventeringar av små områden ofta kunna ha ett betydligt värde, 
då man härigenom på ett annat sätt än vid regionala undersökningar 
kan komma i tillfälle att studera de enskilda arternas detalj utbred
ning och ekologiska krav.

Historik.

Det botaniska utforskandet av socknen inleddes med T. Kroks 
talrika exkursioner på 1860-talet och under de närmast följande 
årtiondena. Med utgångspunkt från sin gård Täljö undersökte han 
framför allt de sydliga delarna av socknen. S. Selander invente
rade under 1900-talets första decennier de mellersta delarna av



HENNING HORN AF RANTZIEN

Österåker, speciellt dess centrala område kring Gillmyra och ÅbjL 
En stor del av de allra viktigaste och intressantaste fyndortsupp- 
gifterna härstamma från honom. Under senare tid har E. Alm
quist företagit resor i socknen med värdefullt resultat; vår känne
dom om framför allt de vanligare växternas utbredning och fre
kvens har härigenom i hög grad ökats. Av övriga botanister, som 
mer eller mindre bidragit till områdets botaniska utforskande kunna 
nämnas S. Birger, A. Fries, N. Hylander, E. Ingelström, S. 
Quarfort, G. Samuelsson och A. L. Segerström. Lokaluppgifter i 
litteraturen förekomma förutom i de båda upplagorna av Stockholms
traktens Växter (1914 och 1937) även hos Almquist (1917 och 1 929), 
Dahlgren (1943 och 1945), Hesselman (1904), Holmgren (1920), 
Horn af Rantzien (1941), Hylander (1943), Köhlin (1942), 
Langlet (1935), Lénström (1917), Lindman (1908), Segerström 
(1922), Selander (1910, 1913, 1915) samt Tiiedenius (1871). I 
sistnämnda arbete förekommer den såvitt bekant äldsta lokal
uppgiften från Österåker (Potamogeton obtusifolius vid »Slussen» i 
Åkers Kanal).

Under åren 1937—1943 företog förf. tillsammans med med. 
kand. Per Köhlin en floristisk inventering av Österåker socken. I 
och för undersökningens planmässiga genomförande indelades 
socknen i en nordlig och en sydlig del och dessa huvudområden 
uppdelades därefter i smärre enheter, begränsade av i terrängen 
tydligt iakttagbara skiljelinjer. Gränsen mellan huvuddelarna, av 
vilka Köhlin åtog sig att botaniskt utforska den nordliga delen, 
förf. den sydliga, löper (se topogr. kartbl. 76 »Vaxholm») från en 
punkt på sockengränsen 500 m O om St. Harsjöns sydspets i en 
rak linje i SSO riktning över gården Järsättra till Gumrasjöns V 
ände, varefter den följer sjöns strand och dess avlopp över Bosjön 
och Strömsjön ned till Skeppsdal, där sjösystemet utmynnar i 
»Vallersviks Botten». Undersökningen har icke omfattat öarna 
utanför kusten med undantag av Gästholmen och Marsättra holme. 
Det sydliga undersökningsområdet utgör en mycket oregelbundet 
kvadratisk figur med en areal av ca 100 km2. Det kan anses om
fatta Österskärs-trakten i vidsträckt mening. Nedan framläggas de 
viktigaste resultaten av den genomförda inventeringen inom detta 
område.

Geologi och topografi.
En översiktlig framställning av Stockholms-traktens geologiska 

och topografiska förhållanden har lämnats av Almquist och Asp
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lund (1. c.), varför här endast några av de drag behandlas, vilka 
äro av särskild betydelse för undersökningsområdets vidkommande.

De sydliga delarna av Österåker domineras med hänsyn till 
petrografiska förhållanden liksom Stockholms-trakten i övrigt av 
graniter och gnejser. Diorit (inkl. dioritskiffer) är av betydelse fram
för allt i området mellan Härsbacka och Flaxenvik. Här förekom
mer ett helt system av NS orienterade kraftiga körtlar av samman
lagt 1,5 km längd. Mindre dioritförekomster finnas t. ex. omedel
bart S och V om Sjöhamrasjön, 3 km YNV om Singö, omedelbart 
Ö om Valsjön och 500 m N om Margretelunds kvarn. Dioritens 
ofta höga kalkhalt har ingen påvisbar betydelse för den lokala 
vegetationen.

Av de lösa jordlagren intaga krosstensgrus och postglaciala havs- 
leror de största arealerna. Glaciallera förekommer i ringa utsträck
ning; den viktigaste förekomsten är belägen vid Smedby tegelbruk. 
Postglaciala strandbildningar förekomma i form av svämlera (fram
för allt två viktiga stråk: ett från Strömsjön—Bosjön—Oppsättra— 
Solbergasjön—landsvägen V om Singö (leran här flerstädes över 
2 m djup); och det andra Tunafjärden—Garnsviken), svallgrus 
(speciellt i V) och snäckgrus (vid Idsättra och Ättarö). Mosand är 
av viss betydelse framför allt V och SV om Drängsjön, på Öster- 
skärshalvön och NO om Långbrosjön (jfr Fig. 1). Torvmarker före
komma sparsamt.

Inom Österskärs-trakten kan man ur topografisk synpunkt ur
skilja två olika naturtyper, dels ett tämligen starkt kuperat och gle
sare bebyggt skogsområde, dels ett ± plant och starkt uppodlat 
slättområde. Det förra, som nästan halvmånformigt omsluter ler
slätterna kring Åkers Kanal, karakteriseras främst genom sin topo
grafiska brutenhet, varav följer en stor rikedom på olikartade bio
toper. Sjöar, myrmarker, bäckdälder och uppodlade smala dal
gångar uppträda här i hög frekvens. Kusten stupar oftast brant, 
strandängar ha ringa utbredning och en stor mängd holmar och 
öar förekomma. Det centralt liggande slättbygdsområdet uppvisar 
däremot en ganska utpräglad fattigdom på naturliga ståndorter. 
På grund av den täta bebyggelsen i form av bondgårdar och villa
samhällen har den naturliga vegetationen utarmats, samtidigt som 
möjligheterna i viss mån ökats för de hemerofila arternas vidare ut
bredning. Tillskott till den ursprungliga Horan genom adventiv- 
växter har här förekommit, fast i ringa grad. Vid kusten, som 
kännetecknas av fattigdom på öar, breda stora strandängar ut sig.

2 — 46122 Svensk Botanisk Tidskrift 1946
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Ungefär 1/3 av området intages av i sammanhängande, uppodlad 
slättbygd.

Området genomlöpes eller tangeras av tre vattendelare av större 
betydelse, alla belägna i skogsbygden (se kartorna). — Jfr uppgif
terna angående områdets topografi och geologi i Almquist (1929) 
och Almquist och Asplund (1. c.), Erdman (1871), Svedmark 
(1883), vidare de geol. kartbl. 88 »Vaxholm» och 44 »Rydboholm» 
samt de topogr. kartbl. 75 »Stockholm» och 76 »Vaxholm».

Viktigare vegetationstyper.

Barrskog. Dominerande bland områdets vegetationstyper är en 
hedbarrblandskog med Vaccinium-arter i fältskiktet och Pleuro- 
zion-förbund et som bottenskikt. I sina i kulturinfluerade faser 
upptar detta samhälle ca 1/2 av inventeringsområdets areal. På 
torrare mark intas mindre ytor av två andra barrskogstyper, dels 
speciellt inom mosand-distrikten en lavrik Arctostaphylus-tallskog, 
dels på berg med tunt jordlager en hällmarkstallskog med Cladonia- 
arter ocli Rhacomitriuin lanuginosum. På fuktig mark förekommer 
likaledes på små ytor +. försumpade granskogar, ofta med starkt 
inslag av Betula pubescens och med ett bottenskikt, främst karakteri
serat av Polytrichum commune och Sphagnum Girgensohnii.

Lövskog finnes huvudsakligen vid kusten, bortsett från vissa i 
de inre delarna förekommande asp- och björkhagar av mycket 
trivial karaktär (starkt betade) samt alskogar i vissa kärr och vid 
sjöstränderna. Man kan urskilja två lövskogspartier av större be
tydelse, Osterskär-Margretelund-Lervik-området i SO och Kna- 
borg-området i N. Det senare ansluter sig direkt till det vackert 
utbildade lövskogsdistrikt, som sträcker sig längs kusten i 
socknens norra del och vidare genom Roslagskulla och Länna. 
Kusttraktens lövskogar inom inventeringsområdet äro huvudsak
ligen utbildade som i snåriga och igenvuxna (oftast ädel-lövskog 
med inträngande gran) eller också starkt betade och triviala f. d. 
lövängar, vidare som AAnus-lundar vid havsstränderna samt som 
mindre kulturpåverkade Fraxinus—Primus Padus-skogar med Ru- 
bus- eller Rosa-snkr på de yttersta strandklipporna. De forna löv
ängarnas rikedom på intressanta och sällsynta vegetationskonsti- 
tuenter har i hög grad utarmats icke blott genom betning och igen- 
växning utan också därigenom att några av de viktigaste villa- och
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sportstugucentra (Svinningeudd, Österskär, Margretelund, Lervik) 
förlagts inom lövskogsdistriktet.

Havssträndernas vegetation inom inventeringsområdet ka
rakteriseras förutom strandklippornas lövskog och allundarna vid 
de mindre brant stupande stränderna även av vissa andra viktiga 
vegetationstyper. Strandklipporna uppvisa ofta en rikedom på små 
i fragmentariskt utbildade succulent- (främst Sedum-arter) och 
terofytsamhällen (Bromus hordaceus ssp. mollis, Cerastium-artev, 
Viola tricolor m. 11.) med en mycket karakteristisk moss- och lav
vegetation. Dessa samhällen förekomma även, ehuru sällsyntare, 
i inlandet. — De ± steniga stränderna, ofta utbildade som klapper
stränder, ha en mycket intressant vegetation. Planlago major ssp. 
intermedia, som huvudsakligen är funnen på dessa lokaler, kan be
traktas som en mycket typisk exponent lör deras vegetation, och 
dess utbredning visar också i det väsentliga stensträndernas före
komst inom området (Fig. 2). Denna strandtyps amfibiontbälte 
uppvisar i allmänhet en mycket vacker zonation. Den närmast 
geobiontbältet belägna zonen karakteriseras av bl. a. Care.v fusca, 
Filipendula Ulmaria, Leontodon autumnalis, Potentilla Anserina och 
P. erecta, Sonchus aruensis och Taraxacum-arter; denna avlöses ned 
mot hydrobiontbältet av en zon med Aster Tripolium, Juncus Gerardi, 
Plantago maritima och Pl. major ssp. intermedia, Puccinellia re- 
troflexa, Scirpus uniglumis v. fennicus och Triglochin maritimum. 
Gles och lågvuxen Phragmites förekommer i allmänhet såväl inom 
stensträndernas amfibiont- och hydrobiontbälten. - Rena sand
stränder ha mycket ringa utbredning. — Naturlig äng är framför 
allt inskränkt till kusten och förekommer här huvudsakligen inom 
slättbygdsområdet. Kring Täljöviken, Tunafjärden och Sätrafjär- 
den utbreda sig vida översvämningsmarker, karakteriserade av en 
Magnocaricion-vcgetation samt av mer lågvuxna samhällen av 
Agrostis-arter. Naturlig äng vid insjöstränderna har en ytterst obe
tydlig utsträckning. — Jfr Du Rietz m. 11. (1939) och Dr Rietz 
(1940).

Myrar. Större, sammanhängande myrkomplex finnas ej inom 
området. Myrarna intaga i stället mindre arealer i depressioner i 
skogsbygderna. Enda företrädda mossetyp är skvattramtallmossen 
(Pinus-Ledum-Sphagnum parvifolium-förbandet). Ledum förekom
mer inom området nästan enbart i denna vegetationstyp och dess 
utbredning visar också i hög grad skvattramtallmossarnas före
komst. I Österskärs-trakten förekomma både rikkärr och fattig-

ÖSTERSKÄRSTRAKTENS FLORA
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Fig. 1—6. Utbredningen i österskärs-trakten av några kärlväxter, karakteristiska 
för vissa vegetationstyper. (Distribution of some vascular plants in the Österskär
district, also indicating the occurrence of certain types of vegetation.) —---------= vat-
tendelare (watershed). — F'ig. 1. Arctostaphylus Uva-ursi. Förekommer mest inom 
sandområdena. (Occurs principally in the sandy areas.) — Fig. 2. Plantago major 
ssp. intermedia. Representant för de steniga strändernas vegetation. Några inlands
lokaler utelämnade. (A shingle beach representative.) — Fig. 3. Eriophorum vagina- 
tum. En utpräglad fattigkärrsväxt med en utbredning framför allt i områdets oiigo- 
trofa, perifera delar. (A pronounced poor-fen plant distributed primarily in the oligo- 
trophic peripheral parts of the district.) — Fig. 4. Lyximachia thyrsijlora. En något 
mer eutrof fattigkärrsväxt. Märk utbredningens mer centrala karaktär inom området. 
(A slightly more eutrophic plant of the poor-fens.) — Fig. 5. Ledum patuslre. En skogs- 
bygdsväxt, som i viss mån visar förekomsten av tallmossar. (A woodland plant, which 
tö some extent indicates the occurrence of pine-bogs.) — F'ig. 6. Potamogeton obliisi/o- 
lius. Karaktärsväxt för lerslätternas riksjöar. (Characteristic of the rich lakes of the 

argillaceous plains.) About 1: 350 000.
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kärr. Av skiljearter begränsande dessa två kärrtyper äro för om
rådets vidkommande att nämna för rikkärren: i fältskiktet Care.r 
flava, Equisetum palustre, Filipendula Ulmaria, Galium uliginosum 
och Scirpus Hudsonianus; i bottenskiktet Bryum pseudotriquetrum, 
Calliergonella, Mnium Seligeri och Sphagnum Warnstorfianum. Fat
tigkärren karakteriseras i Österskärs-trakten genom frånvaron av 
nyss nämnda arter och genom närvaron av Carex magellanica och
C. pauciflora, Eriophorum vaginatum samt Sphagnum cuspidatum 
och Sph. papillosum. Av rikkärren saknas extremrikkärr helt. Över- 
gångsrikkärr förekomma framför allt i gränsområdena till den 
centrala slättbygden. Övergångsfattigkärr äro mest spridda kärrtyp, 
ehuru de huvudsakligen förekomma i områdets norra del. Gent
emot extremfattigkärren, som i typisk utbildning knappast påträf
fats i Österskärs-trakten — däremot förekomma de i socknens 
nordliga delar och påträffas ej sällsynt i Riala socken — karakteri
seras de för vårt områdes vidkommande genom närvaro av bl. a. 
Cirsium palustre, Lgsimachia vulgaris, Sphagnum amblgphgllum, Sph. 
subsecundum, Calliergon cordifolium och Drepanocladus exannulatus. 
Kartorna över utbredningen av Eriophorum vaginatum och Lgsi
machia thgrsiflora (Fig. 3 och 4) belysa tämligen väl övergångsfattig- 
kärrens förekomst i olika typer inom området. — Jfr Almquist 
(1929) och Almquist och Asplund (1937); vidare Du Rietz (1942), 
v. Krusenstjerna (1945) samt Waldheim och Weimarck (1943).

Sjöarnas vegetation. 1 motsats till den påfallande rikedomen 
på sjöar och småvatten av olika slag i socknens nordliga del, står 
den relativa fattigdomen på sjöar i Österskärs-trakten. Detta för
hållande beror till stor del därpå att det undersökta området delvis 
består av slättbygd, där terrängens enformighet motverkar före
komsten av sjöbäcken. Inom undersökningsområdet finnas 16 
större eller mindre sjöar. Som typiska oligo- eller mesohumösa ler- 
slättsriksjöar (»Potamogeton-sjöar») kunna anföras Strömsjön, Bo
sjön, Solbergasjön, N. Träsksjön, Täljö Lillträsk samt Långbrosjön. 
Som övergångstyper från »Potamogeton-sjöarna» till de meso- eller 
polyhumösa urbergsfattigsjöarna (»dy-sjöar») kunna nämnas Val
sjön, S. Träsksjön och Täljö Storträsk, i Typiska »dy-sjöar» äro 
den lilla myrgölen mellan Singö och Sveden, Gumrasjön, Sjöhamra- 
sjön, Vinsjön och Barnträsket. Drängsjön kan möjligen betraktas 
som en svagt utbildad »Lobelia-sjö»; förekomsten av Lobelia, sand
bottnen, det klara vattnet och den påfallande fattigdomen på hclo- 
fyter, nymfeider och elodeider placerar den åtminstone i närheten
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av nämnda sjötyp. Områdets största sjö, Garnsvikén, intar i likhet 
med många större sjöar en besynnerlig mellanställning; i de sydliga 
vikarna och längs västsidan förefaller den att vara en utpräglad 
»Potamogeton-sjö», den östra stranden uppvisar däremot många 
drag, ganska karakteristiska för »Lobelia-sjöarna».

Kulturlandskapets vegetation. Undersökningsområdet är 
i högsta grad präglat av kulturens inverkan. De enda ännu i viss 
mån opåverkade vegetationstyper som existera äro dels de små 
ytorna häll markstallskog, dels ett antal skvattramtallmossar och 
övergångsfattigkärr. Övriga vegetationstyper ha framför allt in
fluerats av betning, uthuggning och bebyggelse, sjöarna främst ge
nom förändringar av vattenståndet — det finns icke en sjö i Öster- 
skärs-trakten, som inte har fått sitt avlopp reglerat på ett eller annat 
sätt! Två av kulturen direkt betingade vegetationstyper äro av stor 
betydelse för områdets vegetation och flora: backängen (inkl. dikes
renarnas och åkerholmarnas vegetation) och slånsnåret. Tillsam
mans upptaga de inte mer än 1/10 av totalarealen men kvalitativt 
spela de en viktig roll för åtskilliga element, som annars skulle ha 
undanträngts av kulturen. De äldre bebyggelsecentra ha ofta en 
påfallande rik ruderatflora, sportstuguområdenas vegetation är 
däremot i allmänhet ganska trivial.

Statistiska uppgifter angående områdets flora.

Ai.mquist och Asplund (1. c.) ange som totalt artantal för Öster
åker sn 735 kärlväxter. Till denna siffra kan läggas ett antal se
dan dess inom socknen påvisade arter och underarter: Horn af 
Rantzien (1941): 1; Köhlin (1942): 12; Hylander (1943): 5; samt 
i nedanstående artlista: 18. Det totala artantalet har därmed stigit 
till 771. Från det här behandlade inventeringsområdet äro 755 
arter och underarter kända.

I Österskärs-traktens flora kunna 315 arter och underarter be
traktas som allmänna eller tämligen allmänna. I allmänhet överens
stämmer det funna frekvensvärdet med det i Almquist och Asp
lund (1. c.) uppgivna. Vid undersökningen ha i vissa fall dock på
träffats smärre skillnader, till stor del troligen beroende på inven
teringens lokala karaktär. Några som allmänna eller tämligen all
männa angivna arter visa sig inom det undersökta området vara 
ganska sparsamt förhanden, så t. ex. Arctostapylos Uva-ursi (för 
vilken blott registrerats 13 lok.), Berberis (allt sällsyntare genom
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utrotningen, 9 lok. och en lokalanhopning kring Garnsviken), Glaux 
maritima (4 lok., betydligt sällsyntare än Aster Tripolium), Myosurus 
(4), Orchis samhucina (t. a. O men sails. V om Åkers Kanal) och 
Scirpus maritimas (2 lok.).

Som mindre allmänna (7—20 registrerade lok.) kunna 220 arter 
och underarter betecknas. Av i Almquist och Asplund (1. c.) som 
mindre allmänna (»spr.», »spr.-(ta.)» och »fl.») upptagna arter ha 
bl. a. följande visat sig sällsyntare: Agrostemma (2), Anthemis arven- 
sis (1), Campanula Trachelium (4), Carduus crispus (5), Lithosper- 
mum arvense (5) och Plantago maritima (3 registr. lok.). Bland arter 
mer allmänna än väntat kunna nämnas Lysimachia thgrsiflora (se 
fig. 4!) (28), Peucedanum palustre (24), Vaccinium Oxycoccos ssp. 
vulgare (ca 75) och V. uliginosum (ca 65 lok.).

Sällsynta arter (<7 registr. lok.) tinnas inom området till ett an
tal av 220. Av hos Almquist och Asplund (1. c.) som sällsynta an
givna arter (de för vilka lokaler uppräknas) ha bl. a. följande visat 
sig vara vanligare än väntat: Alchemilla Murbeckiana (7), Allium 
vineale (8), Campanula rapunculoides (7), Carex pauciflora (8), 
Echium (16), Empetrum (ca 100), Geranium columbinum (8), Her- 
niaria (9), Medicago sativa (9), Melandrium album (10), Potamogeton 
pusillus (7), Rorippa islandica (11), Scirpus mamillatus (11) och 
Thymus Serpyllum (8 registr. lok.).

ÖSTERSKÄRSTRAKTENS FLORA

Lokalförteckning.

I nedanstående lokalförteckning anges tidigare okända lokaler 
för ett antal sällsyntare, ofullständigt kända eller till sin utbred
ning intressanta växter; jfr även fig. 1—6. En asterisk vid veder
börande arts namn innebär att denna ej tidigare påträffats inom 
socknen. Den första siffran anger antalet angivna lokaler inom 
området i Almquist och Asplund (1. c.), den andra angivna lo
kaler inom området hos Köiilin (1942). Då Köhlins uppgift är 
den första iakttagelsen från området, föregås denna siffra med +. 
Nomenklaturen följer Hylander (1941); till senare nomenklato- 
riska ändringar har icke tagits hänsyn (se dock Plantago major).

Acer plalanoides. Runö (säkert spoilt.), N delen av Prästgårdsskogen V 
om Hakungevägen (trol. spont.).

Agrostemma Githago (+ 1). Lervik 1937.
Agroslis slolonifera x tenuis*. Svinninge 1941 (det. E. Asplund).
Ajuga replans*. Österskär (subspont., villatomt).

/
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Alchemilla Murbeckiana (3). Lervik, Margretelund, Bergsättra, Smedby.
A. vestita (1). Smedby.
Allium vineale v. purpureum. Brevik 1938, österskär 1939; båda på åkrar. 

(Typiska former).
Alopecurus aequalis (3). S. Träsksjön.
A. arundinaceus (2). Brevik.
Anlhemis arvensis. Marsättra 1938. Sails.; möjl. stadd i försvinnande.
Aquilegia vulgaris. Subspont. flerst., + naturaliserad v. Vinsjöns tillopp, 

Brevik.
Asplenium septenlrionale x Trichomanes (2). Domarudden, Marsättra.
Atriplex lati/olia. Kusten ± allm.; inlandslok.: Norrö, Stava, Margrete

lund.
Atriplex longipes ssp. praecox*. Lervik. Grusig havsstr.
Berberis vulgaris. Kristenholmen, Täljö (v. bäck S om järnvägen), Bleck

ugnen, Svinninge, 2 lok. v. Kvisslingby-vägen, Lervik, Marsättra, Opp- 
sättra, 10 lok. kring Garnsviken.

Brachypodium silvaticum. Förgäves efters. på de 2 uppg. lok. (Almquist 
och Asplund 1. c.).

Bulomus umbellatus. Garnsviken 6 lok., Åkers Kanal v. landsv.bron, 
Solbergasjön + utlopp.

Calamagrostis neglecia. Kusten t. a.; inlandslok.: Domarudden.
Callitriche polymorpha (2). Jrnvdiket Runö stn—Åkers Kanal, Valsjön, 

Drängsjön.
Campanula Cervicaria (1). Ström (1 ind., adv., vägkant 1940).
C. latifolia (2). Brevik (2 lok.), Ljungsboda, mell. Bosjön o. Strömsjön.
C. rapunculoides (3 + 1). Solhaga, Lervik, Llärsbacka.
C. Trachelium. Marsättra, Knaborg, L. Stava, Täljövikens V sida.
Caragana arborescens*. Täljö (v. skogsbäck S om järnvägen). Subspont., 

naturaliserad, spars. blomm., rik veget. förökn. Ingen odlad förekomst 
i närheten.

Cardamine impatiens. Brevik.
Carduus crispus. Bo, Nytorp, Valsjötorp, Lervik, Svinninge.
Carex appropinquata. Täljö (myr v. sngränsen N om järnvägen).
C. chordorrhiza (3). Skogskärr 200 m SV om Ättarö.
C. globularis*. I laggen av nyl. utdikad Pinus-Ledum-Sphagnum parvi- 

folium-mosse nära fastmarkskanten i Polytrichum commune-samh. ome
delbart utanf. inv. omr. N gräns; 1800 m V om sjön Mysslingens nord
spets o. 900 m NNV om Järsättra. Upptäckt 1943 (18 fert. ind., varav 
flera ± kraftiga o. höga); 1944 (7 fert. ind. + ngra ster. skott); 1945 ej 
besökt. — Märklig lokal, den andra från Stockholms-trakten. Möjligen 
försvinner arten även från denna lokal, liksom i Torö (Almquist och 
Asplund 1937), på grund av mossens utdikning. Carex globularis före
kommer i Sverige huvudsakligen N om »den biologiska Norrlands
gränsen» (limes norrlandicus; jfr Du Rietz 1935). Enstaka isolerade 
lokaler ha dock tidigare påträffats S härom, bl. a. i västra Uppland 
(jfr karta hos Almquist 1929); den Österåker närmast belägna Upplands
lokalen ligger 70 km i VNV riktning. S om norrlandsgränsen har 
dess utbredning i allmänhet västlig karaktär. Den förekommer här på
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enstaka och mycket spridda lokaler i Värml., Västmanl., Uppl., Närke, 
Dalsl., Västergötl. och Smål. Den östliga + isolerade lokalgruppen 
(Nö Uppl.: Österlövsta, Valö, Hammar; SÖ Uppl.: Österåker; Ö Sö
dermani.: Torö) är därför förtjänt av ett visst intresse. Utbredningen 
S om den biologiska norrlandsgränsen av denna oansenliga och på 
sina syd- och mellansvenska lokaler oftast sparsamt förekommande 
art torde dock ännu vara alltför okänd för att några definitiva slutsatser 
skulle kunna dragas angående dess karaktär.

C. magellanica (1). Barnträsket.
C. pauciflora (5). Barnträsket, Vinsjön, myr mell. Singö o. Sveden.
C. riparia (3). Dike v. Tunafjärden, Solbergasjöns utlopp.
C. vulpina*. Valsjön (nära tillfl. fr. Träsksjöarna). Sista iaktt. 1942; 

nu trol. utgången till följd av intensiv betning.
Centaurea Scabiosa (1+1). Smedby 1943.
Ceraslium arvense (2+2). Smedby.
Ceratophyllum demersum (2 +1). SÖ viken av Garnsviken.
Chaenorrhinum minus. Täljö banvall v. anhalten 1942—45, Runö stn 

1939—44.
Chenopodium suecicum*. Sävastby. (Typisk form).
Ch. glaueum. Lervik, Brevik, Härsbacka, Norrö (fl. lok.), St. Säby, St. 

Stava, Runö, Singö, Berga. Jämnt utbredd i socknens S del.
Cirsium heterophyllum (2). Väg mell. Singö o. Lövhagen. I socknens N 

del närmast t. allm.
Convolvulus arvensis. Kartan hos Almquist och Asplund (1937, p. lxxxii) 

mkt ofullständig. Följ. lok. anteckn.: Bo, Singö, Översättra, Norrgår
den, Skånsta, Åby, Söra, Tråsättra, Ättarö, Gårdsslöten, Valsjötorp, 
Lervik, Brevik, Margretelund, Österskär fl., Åkersberga, Berga, Smedby, 
Norrö, St. Säby, St. o. L. Stava, Ö om Runö stn, Runö gård, Hagby, 
Näs, Svinninge, Kyrkan, Bränsle. Även sedd flerst. fast ej anteckn. 
På slättbygden + allm.

Crataegus Oxyacantha (2). Lervik, Brevik.
Cypripedium Calceolus. På lok. Gumran förgäves eftersökt. Trol. utgången.
Delphinium Consolida. Numera sails. Ättarötorp 1938.
Dianthus delloides v. glaucus (2). St. Säby, Berga.
Drosera anglica (2). Barnträsket, myr mell. Singö o. Sveden.
D. intermedia (1). Myr mell. Singö o. Sveden.
Echium vulgare (4 + 8). St. Stava, Norrö, v. Tunafjärdens N spets, Bre

vik. I rask spridn. inom omr.
Empetrum nigrum (coll.) (2). Barnträsket, N om Marsättra, V om Svin

ninge, »Träskmossen» S om Täljö, myr v. Täljö anhalt, Prästgårdsskogen 
V om Hakunge-vägen ± allm., Hakunge-vägen—Vinsjön 11 lok.

Erodium cicutarium. Lervik 1937, Tunggrind 1941, Tråsättra 1941.
Erysimum hieraciifolium. Visättra (nära bäcken fr. Gumrasjön) 1938.
Euphorbia Peplus (3 + 1). Lervik 1936—45, Brevik 1938—45.
Fumaria of/icinalis v. tenuiflora. Oppsättra, Singö, Norrö, Brevik.
Galeopsis Ladamun (2). Idsättra.
Galium trifidum*. Barnträsket, Solbergasjön.
Geranium bohemieum. Solhaga 1936, Nöden 1938—39. Dahlgren (1943, 

p. 147; 1945, p. 387) nämner 8 resp. 1 lok. fr. området.
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G. dissectum*. österskär 1938, Smedby 1941.
Glaux maritima. Näs, Lervik, Flaxenvik, Ekhaga.
Gnaphalium uliginosum v. pilulare. Svinninge, Svinningenäs. Inga över

gångar till huvudf. sedda på lok.
Gymnadenia conopsea. Förgäves sökt på de 2 förut kända lok. Trol. ut

gången.
Hammarbya paludosa (2). Vinsjön, Barnträsket, myr mell. Singö o. Sveden.
Herniaria glabra (2 + 3). Norrö, V om St. Stava fl., korsningen av Sö- 

derby-vägen—Sthlms-vägen, Runö.
Hierochloe odorata. Kusten fl.; inlandslok.: Vinsjön.
Hyoscyamus niger. Åkersberga 1937.
Inula salicina*. Smedby ekbacke till 1941. Nu trol. utgången (lok. be

byggd).
Lappula Myosotis (1). Åkersberga v. brädgården 1941.
Lathyrus silvestris. Gårdsslöten.
L. vermis. Till kartan i Almquist och Asplund (1937, p. lxxxiv) följ. 

lok.: Lervik, Brevik, L. Stava, mell. Bosjön o. Strömsjön.
Lemna minor. Bräckvattenslok.: Skeppsdal.
Lepidium ruderale*. Norrö 1939 o. sen., ladugårdsbacke.
Lithospermum arvense. L. Stava, Åkersberg, Lervik, Brevik, Lappdal. 

Alltmer avtag, i frekv.
Lycopodium complanatum ssp. anceps*. Prästgårdsskogen v. Garnsviken, 

spars.
Lysimachia Nummularia (1). Brevik på jordfylln. 1941.
Malva negleda (2). Bo (vägkant).
Medicago sativa (2 + 5). Norrö (1 ind. 1941), Brevik (2 ind. 1943).
Melampyrum cristatum (2). Lervik (2 lok.), Brevik, Tråsättra. f. alu- 

taceum. Lervik.
Melandrium album (2 + 3). L. Stava 1941, Berga 1941, Bleckugnen 1939, 

Ström 1939, Järsättra-vägen v. Vinsjöns avi. 1939.
M. noctiflorum (1). Brevik 1938.
Myosotis palustris ssp. praecox*. Idsättravik (P. Köhlin, muntl. uppg.).
Myosurus minimus. Näs, Österskär, Brevik, Smedby. Stadd i försvin

nande?; möjl. förbisedd.
Myriophyllum alterniflorum (3). Bräckvattenslok.: Sätrafjärden flerst.
M. spicatum. Bräckvattenslok.: Täljöviken, Tunafjärden, Sätrafjärden, 

Idsättravik; sötvattenslok.: Valsjön.
M. verticillatum (4). Bräckvattenslok.: Tunafjärden, Svinninge.
Najas marina (2). Sätrafjärden.
Nymphaea alba ssp. melocarpa*. S. Träsksjön, myrgöl mell. Singö o. Sveden.
N. alba ssp. Candida -t ssp. melocarpa*. Vinsjön, N. Träsksjön, S. Träsksjön, 

Bosjön, Strömsjön.
Oenanthe aquatica (3 + 1). Valsjön.
Orchis strictifolia (2). Täljö (myr v. sngränsen N om järnvägen), Gumra- 

sjön, Brevik (senast 1938 1 ind.; nu trol. utgången på grund av betning), 
Marsättra. De två sistnämnda lokalerna på strandängar vid bräck- 
vatten.

Pedicularis palustris ssp. opsiantha. Barnträsket.
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Planlago major ssp. intermedia*. Bräckvattenslok.: Kristenholmen, Svin- 
ninge, Tunafjärden fl., Brevik, Lervik, Marsättra, Idsättravik-Ekhaga- 
Knaborg allm. På havsstränderna riklig och typiskt utbildad. Inlands- 
lok. (spars., oftast övergångar till ssp. eu-major): N. Träsksjön, skogs
bäck S om Täljö. På fig. 2 äro endast havsstrandslokalerna inlagda. — 
Den taxonomiska uppfattningen av Plantago major följer Hylander 
(1945, p. 452).

Plantago maritima. Marsättra, Lervik, Svinninge. Inom inv. omr. sälls.
Poa supina*. Brevik.
Polygala Amarella. Brevik.
Polygonatum multijlorum (1). Mell. Bosjön o. Strömsjön.
Polygonum lapathifolium ssp. nodosum. Brevik (starkt kulturinfluerad 

salin äng).
Polamogelon crispus (2). Bräckvattenslok.: Sätrafjärden i NY; sötvattens- 

lok.: Garnsviken v. Stava.
P. gramineus x lucens*. Garnsviken i SÖ viken tills. m. P. lucens x per- 

joliaius, P. gramineus x perfoliatus o. P. perfoliatus (de senare förut kända 
från lokalen).

P. gramineus x perjoliatus (2). Drängsjön.
P. obtusifolius (3). N. Träsksjön, S. Träsksjön, Solbergasjön.
P. pusillus (2). S. Träsksjön, Härsbacka, Solbergasjöns utlopp, Freden 

i dike (v. tenuissimus), Bosjön (v. Berchtoldi).
P. zoslerifolius (1). N. Träsksjön, S. Träsksjön.
Potentilla norvegica ssp. genuina (+ 1). Tråsättra 1939, Bosjön 1941.
Primula farinosa (1). Brevik (strandäng, allt sparsammare på grund av 

betning).
Puccinellia retroflexa (1). Österskär (badplatsen), Ekhaga, Skeppsdal.
Ranunculus Flammula ssp. reptans (3). S. Träsksjön. — (Äv. Drängsjön).
R. Lingua (2). Bräckvattenslok.: Tunafjärden (1 ind. trol. tillf.).
Rhyncospora alba (2). Barnträsket, Vinsjön, myr mell. Singö o. Sveden.
Rorippa islandica (3 + 4). Yalsjön, Skånsta, Bosjön, Singö.
Rumex maritimus (1). Skeppsdal 1939—42 (först rikl., senare avtag, i 

frekv.), Brevik 1944 (rikl. på tillandningsomr.).
Sagina nodosa (2). N. Träsksjön.
Sambucus racemosa (3). S om Runö stn (1 ind.).
Scheuchzeria palustris (2). Vinsjön, myr mell. Singö o. Sveden.
Scirpus Hudsonianus. Vinsjön, Sjöhamrasjön, myr mell. Singö o. Sveden.
Sc. mamillatus (1 + 1). Täljö (3 lok. v. skogsbäckar S om T.; mosse v. 

sngränsen N om järnvägen; Gubbmyran), N. Träsksjön, Solbergasjöns 
utlopp, Oppsättra, Domarudden. Arten är inom inv. omr. vanligare än 
Sc. palustris. Högsta frekv. i de oligotr. skogstrakterna. Vanligaste 
biotoper: skogsbäckar, skogs- och myrdiken, samt utom omr. eulitorala 
dykärr vid oligotr. »dy-sjöar».

Sc. maritimus. Ekhaga, Tunafjärden 1 lok. Sälls. inom inv. omr.
Sc. palustris. Svinninge, damm v. vägen St. Stava—Stavsättra, Garns- 

vikens V sida fl., Åkers Kanal v. Runö gård o. strax S om järnvägen, 
Gröndal. Frekv. uppg. »ta.-a.» (Almquist och Asplund 1. c.) är f. inv. 
omr. vidkommande alltför hög. Vanliga naturl. ståndorter: sand-, ler-
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och dygyttjestränder vid »Lobelia-sjöar». Dylika förekomma icke i typ. 
utbildn. inom inv. omr. (jfr dock Garnsviken ovan). I högsta frekvens- 
uppträder arten i Stockholms-trakten inom de ± eutrofa slättbygds- 
omr. på kulturskapade ståndorter: dammar m. lerbotten samt åkerdiken. 
Arten är sålunda hemerofil i betydligt högre grad än Sc. mamillalus.

Sc. pauciflorus (4 + 1). Tråsättra.
Scutellaria hastifolia (1 + 2). Lervik, Marsättra.
Senecio Jacobaea (2). Brevik.
Silene rupeslris. Förgäves sökt på uppgiven lok. (Almquist o. Asplund 1. c.).
Solanum nigrum (1). Brevik 1941 (adv., trädgårdsland).
Spergula salina (+ 1). Brevik (rikl. på tillandningsomr. tills. m. bl. a. 

Scirpus Tabernaemontani o. Rumex maritimus).
Spirodela polyrrhiza*. Garnsvikens SÖ vik, spars.
Stratiotes Aloides. I sötvatten fl.; bräckvattenslok.: Täljövikens innersta 

del stora o. rikl. bestånd 1940—45. Torde på grund av det starkt ut- 
sötade vattnet här ha stora möjligh. att hålla sig kvar.

Symphytum officinale. Svinningeudd.
Taraxacum ballicum (1). Brevik.
Thymus pulegioides (1). Tuna, Svinninge fl., L. Stava, Lugnet. .
Th. Serpyllum (5 + 3). Berga, Nytorp, vägen t. Sundtorp, Lappdal- 

vägen fl., Skogsstugan.
Trifolium spadiceum (+ 1). Igenv. åker i skogen S om Täljö.
Utricularia minor (3). Barnträsket, myr mell. Singö o. Sveden.
Vaccinium Oxycoccos ssp. microcarpum (1). »Träskmossen» S om Täljö, 

myr mell. Singö o. Sveden.
V. Oxycoccos ssp. vulgare. Då denna art jämte Ledum (Fig. 5) mycket ofta 

förekommer tills. m. följ., och denna visat sig vara tämligen okänd till 
sin utbredning, uppräknas de anteckn. lok.: Täljöomr.: myr vid sngrän- 
sen N om järnvägen, Ledum-mosse vid Täljö anhalt, »Träskmossen», 2 lok. 
vid skogsbäckar S om Täljö; Yinsjön och 1 lok. N därom, »Slåtterkär- 
ret», N. Träsksjön, myr 200 m SY om Ättarö, 2 lok. samt »Carex glo- 
bularis-kärret» N om Järsättra, 3 lok. mell. Singö o. Sveden, 5 lok. N om 
Marsättra, Sjöhamrasjön, Barnträsket, Prästgårdsskogen V om Hakunge- 
vägen i S delen allm., mot sngränsen spridda lok., 1 lok. mell. Gustavs
berg o. Nydal, 2 lok. mell. Vinsjön o. Hakunge-vägen, Garnsviken (1 
lok., V vikens sydl. spets), 2 lok. mell. Stavsättra o. Granmyran.

V. uliginosum. Kartan i Almquist och Asplund (1. c. p. lxxvi) mkt 
ofullständig. Följ. lok. anteckn.: Täljöomr.: myr v. sngränsen N om 
järnvägen, Ledum-mosse v. Täljö anhalt, V om Svinninge gård, »Träsk
mossen» S om Täljö, mell. Stavsättra o. Granmyran 3 lok., mell. St. 
Stava o. Stavsättra; Prästgårdsskogen Ö o. V om Hakunge-vägen allm.— 
t. a. (ca 50 lok.), Barnträsket, v. triangelpkt N om Valsjön, 200 m SY 
om Ättarö, 2 lok. N om Marsättra, 3 lok. mell. Singö o. Sveden, v. Sö- 
derby-vägen nära sngränsen, Vinsjön.

Viola montana*. N. Träsksjön.
V. odorata*. Brevik (urspr. förvild., nu helt naturaliserad).
Zannichellia palustris (2). Österskär, Rödbosund, Brevik, Ekhaga (sistn. 

lok. äv. v. pedicellata).
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Summary.

The Flora of the Österskär District. A Floristic Investigation of the 
Southern Part of the Parish of Österåker, Prov. of Uppland, Sweden.

The area dealt with comprises the S part of the parish of Öster
åker, 50 km NE of Stockholm, prov. of Uppland, Sweden. The 
paper summarizes the large material of floristic data from southern 
Österåker given in Almquist and Asplund 1937, some later publi
shed localities, and the result of a 6 years’ investigation of the flora 
of the district.

In this connexion the geology, topography and vegetation of the 
district are briefly surveyed. A somewhat more detailed descrip
tion is given of the mire and shingle beach vegetation.

Some statistics as to the flora are given. The species or subspecies 
of vascular plants in the district (about 100 km2) total 755. Among 
them 315 are common (>20 localities), 220 are less common (7—20 
localities) and 220 are rarely found within the district (<7 localities).

A list of the localities of some notable plants found during the 
investigation concludes the paper, among them Carex globularis 
[chiefly found in fens N of the »biological Norrland limit» (cf. 
Du Rietz 1935)].

Riksmuseets Rotaniska Avdelning, febr. 1946. 
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MANNIA FRAGRANS (BALRIS) FRYE ET CLARK.

ETT NYTT TILLSKOTT TILL DEN SVENSKA 
MARCHANTIACÉ-FLORAN.

AV

BENGT PETTERSSON.

Inledning.

Redan för 25 år sedan hävdade Gunnar Samuelsson (1920, 
s. 133), att den då från Sverige icke kända arten Mannia fragrans 
(Balb.) Frye et Clark — vid den tiden benämnd Grimaldia frag
rans (Balb.) Corda — sannolikt förekom i landet och borde efter
sökas på kalk. I samband med undersökningar rörande de got
ländska marchantiacéerna och ricciacéerna, vilka båda grupper 
varit föga kända med avseende på sin gotländska förekomst, hade 
jag för några år sedan turen att påträffa Mannia fragrans, som visade 
sig äga vidsträckt utbredning på Gotland. Fyndet meddelades fil. dr 
Herman Persson, som efter granskning av Riksmuseets samlingar 
fann, att arten förut var samlad i Sverige, nämligen av Tycho 
Vestergren, som tagit den i Uppland: Harbonäs vid Tämnaren 
år 1918. Provet hade kommit att ligga i museet under namnet 
Asterella pilosa (Wg) Trevis. Våren 1944 företogo Sigfrid Arnei.l 
och Herman Persson på den senares förslag en gemensam ex
kursion lill Utö i Södermanland, varvid bl. a. Mannia pilosa (Horn.) 
Frye et Clark, vars utbredning i Norden just var under utredning, 
ägnades speciell uppmärksamhet. De upptäckte därvid på Utö 
utom Clevea och Mannia pilosa (jfr Persson 1944) även M. fragrans; 
det sistnämnda fyndet gjordes av Arnell. Sålunda blev inom lop
pet av ett par år ett helt nytt utbredningsområde i Norden upp
dagat för den intressanta arten.
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1. Några taxonomiska frågor inom släktet Mannia.

A. Släktnamiisfrågan.

Mannia fragrans beskrevs först under namn av Marchantia fra- 
grans redan av Balbis (1804, s. 76—77), som utom en utmärkt 
illustration av mossan även lämnar en god beskrivning, under på
pekande av de frapperande karaktärerna, bl. a. »une odeur trés- 
agréable de fraise». Arten har sedan burit olika namn, särskilt 
Grimaldia fragrans (Balb.) Corda, som begagnats särskilt i tysk
talande länder, senast av Müller (1940). Emellertid har, såsom 
även Müller påpekar, namnet Grimaldia tidigare använts först för 
ett släkte inom Ccesalpiniacece, sedan för en sektion inom Cassia, 
innan det kom i bruk inom Hepaticae. Det är därför enligt nomen
klaturreglerna icke tillåtet att använda namnet för denna art, i syn
nerhet som detsamma i Amerika brukas för ett släkte, som numera 
utbrutits ur Cassia. Müller förordar namnets konserverande i den 
mening han själv använder det. Numera torde detta tyvärr vara 
ogörligt av ovannämnda orsaker. Frye och Clark (1937, s. 60) ha 
i stället tagit upp det näst äldsta namnet, Mannia (Corda 1828); 
Wheeler (1934) hade dock tidigare använt namnet i denna bemär
kelse, såsom bl. a. påpekas i en nomenklatori.sk utredning av Evans 
(1938). I Sverige upptages släktnamnet Mannia först av Herman 
Persson (1944).

I fråga om Mannia resp. Grimaldia synes numera, i motsats till 
exempelvis Sciiiffner (1893, 1908), Müller (1906—11) och Mey- 
lan (1924), den åsikten ha trängt igenom (Buch, Evans och Ver- 
doorn 1938, Müller 1940), att Mannia icke bör splittras upp i 
Mannia s. str. och Neesiella.

IS. Om Mannia sibiricas identitet.

Med detta vidsträcktare släktesbegrepp förekomma i Norden tre 
Mannia-arter (jfr ovan), av vilka dock en, Mannia sibirica (K. 
Müll.) Frye et Clark, av vår främste bryolog, Herman Persson 
(1945 b, s. 441), misstänkes vara blott en modifikation av M. pi- 
losa (Horn.) Frye et Clark. Utan att vilja förneka att skäl finnas, 
som tala härför, är jag dock av en annan åsikt efter undersökning 
av tillgängligt material, dock med reservation för att man först 
genom odling av berörda arter definitivt kan lösa problemet. I 
nedanstående tabell har jag sammanställt några fakta.
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Mannia pilosa
Bål tydligt rutad på översidan. 
Epiderraisceller nästan konstant 
tunnväggiga. Oljeceller saknas i 

bukfjällen.

Mannia sibirica
Bålens översida ej rutad. 

Epidermisceller tjockväggiga. 
Oljeceller i bukfjällen.

Öland Tromsö Sibirien Norge

Sporer . . . 60 — 80 p 70 - 80 p 50 — 55 p 46 — 53 p

Epidermis- 
celler . . 25 - 30 p 30 - 50 p 16 - 20 p 19-24 p

Yttre buk- 
fj ällens 
mell, celler 30 X 75 - 100 p 25 X 65 — 70 [i 12 X 60 p 15-19X50—60 p

Det är av ett visst intresse, att artvärdet av M. sibirica granskas, 
då arten uppvisar en överraskande disjunktion i sin utbredning, 
i det att den närmaste lokalen från S. Norge, där den endast fmns 
på en lokal nära Drammen, ligger vid Jenissej i Sibirien.

2. Mannia fragrans. Några taxonomiska och ekologiska spörsmål.

Flera gånger har framhävts (t. ex. Samuelsson 1920, Persson 
1944), att våra marchantiacéer äro ofullständigt kända till sin ut
bredning, beroende på att de lätt undgå uppmärksamheten under 
den torra årstiden, då de ofta på torra ståndorter växande arterna 
bli mycket oansenliga. Det är t. ex. betecknande, att Gotlands van
ligaste marchantiacé, Cleuea hyalina (Smrft) Lindb., i Arnells 
levermossflora (1928, s. 20) icke nämnes från mer än två lokaler 
på ön, senast funnen år 1864. Arten finns praktiskt taget överallt 
på de gotländska hällmarkerna.

Mannia fragrans hör till de arter, som lättast undgå upptäckt 
sommartid. I torrt tillstånd blir den i det närmaste omärklig på 
grund av en speciell xeromorf organisation. Bålens kanter rulla 
vid torka nämligen ihop, varigenom växten kan hindra avdunst- 
ningen genom andningshålen (se vidare s. 36). Växten blir på så 
sätt förvillande lik torra rötter eller strån, och om man inte är bekant 
med den förut, är den nästan omöjlig att upptäcka. Under den 
fuktiga tiden av året däremot erbjuder det inga svårigheter för en 
kryptogamforskare att få syn på densamma, och det är ofattbart, 
.att denna stora levermossart, som på Gotlands hällmarker uppen-

3 — 46122 Svensk Botanisk Tidskrift 1946
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Fig. 1. Mannia fragrans på naturligt underlag. — Övre raden: luktade ex.: a) 
Eltersommarex. Irån Hall (18 VIII 45); den finpunkterade rännformiga bålen fram
träder tydligt; ex. är sterilt och utan fjälltofsar, b) Vårex. frän Etelhem (28 V 44); 
de apikala fjälltofsarna finnas på varje bålgren; ex. äro delvis fertila. — Undre ra
den: samma ex. fotograferade på samma avstånd men i torrt tillstånd: c) Bålgrenarna 
starkt hoprullade, nästan omärkliga, d) Endast fjälltofsarna framträda. — Ngt över 

2 x. Foto Sven Eriksson.

barligen är tämligen allmänt utbredd, inte tidigare observerats. 
Den är mycket karakteristisk med sin finpunkterade, mörkt gröna 
översida, sin purpurglänsande undersida, täckt av breda ventral- 
fjäll, och sin snövita apikala fjälltofs (fig. 1). Dessutom har den 
en genomträngande doft av cederträolja (jfr nyspetsade blyerts
pennor av äkta cederträ). Lukten kan t. o. m. observeras hos 
upp fuktade herbarieexemplar.

Mannia fragrans »ändert mehr ab, als man bisher wusste», säger 
Müller (1940, s. 231) och hävdar, att ett flertal beskrivna enheter 
inom arten eller närstående denna sakna större systematiskt värde. 
Många karaktärer skulle enligt samme auktor icke böra tillmätas 
avgörande betydelse, t. ex. epidermiscellernas väggtjocklek, assi- 
milationsskiktets struktur etc., vilka förut gällt som skiljekaraktärer. 
Av dessa skäl indrager Müller ett par av Meylan (1924) upp
ställda enheter (se nedan). Ett par av mig granskade varieteter, 
nämligen var. inodora Wallr. och var. brevipes Kaalaas, kunna
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saklöst slopas, åtminstone som varieteter. Den förra skiljer sig 
blott genom att den saknar oljekroppsceller från huvudformen, 
vilket i och för sig torde vara betydelselöst i detta fall. Den senare 
är med stor sannolikhet en ståndortsmodifikation (jfr s. 37).

För att utröna miljöns modifikativa verkan har jag i Botaniska 
brädgården i Uppsala under 16 månader odlat ett prov av il/. 
fragrans. Större delen av denna tid fick mossan tillbringa under 
riklig vattentillgång i växthus, där den visserligen icke fruktifiee- 
rade men trivdes väl, om blott konkurrensen från uppspirande blad
mossor eliminerades.

Vid jämförelse med på den naturliga ståndorten växande exemplar 
visade det sig, att den odlade växtens bål var utjämnad och betyd
ligt bredare. En skiss av de undersökta bålarna visar fig. 2. I 
nedanstående översikt redovisas konstaterade mikrodifferenser.

Odlat ex. Naturex.
13—18 jx 8—13 (r

5—6 (x ca 5 (x
ca 35 (x ca 25 (X

Epidermiscellernas hålighet
—»— cellvägg

Klyvöppningarnas diameter

Den väntade skillnaden i epidermiscellernas väggtjocklek, som 
skulle betingas av den olikartade miljön, kunde sålunda icke påvisas. 
Müller (1. c,) finner däremot det vara ett faktum, att väggtjock
leken varierar hos odlade exemplar från olika områden. Det finns 
emellertid anledning tro, att den av Meylan beskrivna M. contro- 
versa, som just genom sina tunnväggiga epidermisceller skiljer sig 
från il/, fragrans, icke endast är en alpin form av den senare utan 
är av högre systematisk valens. H. W. Arnell har tydligen även 
haft denna åsikt (Meylan 1924, s. 88).

I detta sammanhang kan nämnas, att en som typisk ansedd ka
raktär hos Mannia fragrans, nämligen de framträdande apikala 
fjälltofsarna, torde variera efter årstiden. Sommarexemplar äro 
enligt vad jag hittills funnit icke försedda med dylika fjällsamlingar, 
som däremot nästan regelbundet uppträda på vår- och höstexemplar 
(jfr fig- !)• Deras förekomst torde stå i samband med utvecklingen 
av de fruktifikativa organen.

IKL..... i

Fig. 2. Mannia fragrans. Schematiserat tvärsnitt: a) odlat ex., b) ex. från naturlig 
ståndort. — Ca 33 x. Auct. del.
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Uppgifterna om marchantialernas livslängd äro sparsamma i 
litteraturen. Hos Meylan (1924), Frye och Clark (19.17) och 
Müller (1940) söker man förgäves efter iakttagelser om de olika 
arternas livscykel. Arnell (1928) är i detta avseende utförligare, 
men t. ex. beträffande Clevea suecica Lindb. äro de flesta data miss
visande: »Sydlig låglandsart, som växer på solöppna, under våren 
något fuktiga kalkhällar. Frukterna mogna tidigt, vid slutet av löv- 
sprickningstiden, varefter hela mossan hastigt förvissnar . . .»

Gams (1938, s. 63) har beaktat problemet mera och meddelar 
den viktiga iakttagelsen, att exempelvis Mannia-arterna i likhet 
med Riccia ciliifera Link (R. Bischoffii Hüb.) äro perenna (jfr 
äv. Gams 1940, s. 28). Hos de gotländska hällmarkernas Clevea 
bortdö visserligen många bålgrenar, speciellt de fruktifikativa, un
der sommaren, men en väsentlig del persisterar på hygriskt gynn
samma mikroståndorter och uppfriskas till nytt liv under somma
rens regnperioder (jfr Albertson 1941, s. 118). Den varma, torra 
delen av året är i stort sett en viloperiod; mossan »översomrar» då 
genom sina bålspetsar.

Hos Mannia fragrans liksom hos ett flertal Riccia-arter äro för
hållandena enahanda. Mannia-arten torde dock vara mera resi
stent mot torka genom den effektiva hygroskopiska inrullningen av 
bålkanterna (fig. 1). Intressanta äro i detta sammanhang experi
ment, som företagits av Mattirolo (1888, s. 211), som kunde få 
den xerofytiska, M. fragrans närstående Mannia androggna (L.) 
Evans (Grimaldia dichotoma Raddi) att åter börja växa efter 13 
månaders lufttorrt tillstånd (jfr Mägdefrau 1937, s. 143). lack 
vare stark hopskrumpning av epidermisccllerna kontraheras över
sidan, och bålkanterna sluta sig ihop till ett effektivt skydd mot av
dunstning. Andra marchantialer, som undersöktes på samma sätt 
av Mattirolo, dogo efter en tid av några dagar (Riccia fluitans) 
till en månad (Marchantia polymorpha). De nämnda Mannia- 
arterna torde sålunda höra till de mest effektivt byggda i xeromorft 
hänseende bland marchantialerna.

Efter så småningom inträdande konstant vattentillgång på hösten 
börjar åter tillväxten hos de perenna marchantialerna på de got
ländska hällmarkerna komma i gång på allvar från de »översom- 
rande» bålpartierna. Under den egentliga vintern synes livsverk
samheten vara i minimum på grund av brist på värme och ljus.

Marchantialernas huvudsakligaste livsverksamhet är knuten till 
våren. Tidigt börjar den fruktifikativa utvecklingen, som avslutas

36
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i senare delen av maj med spormognaden. Emellertid inträffa ofta 
katastrofer — lokala eller mera generella —, då den fruktifikativa 
perioden på grund av ihållande torka avbrytes. Det synes f. ö. 
vara en sällsynt företeelse, att marchantialerna överallt hinna ut
veckla sina frukter. Ett speciellt gynnsamt år var 1942, då Clevea 
fruktificerade i ovanligt rik mängd. Ofta förbli honinflorescenserna 
även hos Mannia fragrans insänkta i den basala fjällkransen till 
följd av att den bristande vattentillgången förhindrar skaftets sträck
ning. Man kan anta, att ett sådant fenomen ligger till grund för 
var. brevipes Kaalaas, som enligt Jörgensen (1934) icke skiljer 
sig i något annat avseende från huvudformen än just genom kort- 
skaftad honinilorescens. En överensstämmande »form» har jag 
i mitten av maj samlat i Othem på Gotland, men denna hade icke 
fullt utvecklade sporer. Det är betecknande, att Jörgensen anger 
spormåtten hos Mannia fragrans till endast 55—60 jx, under det att 
fullt utvecklade sporer hos gotländska exemplar nå 65—70 ;x. Hos 
de nämnda Othem-exemplaren voro motsvarande mått omkring 
50 [x.

3. Den allmänna geografiska utbredningen av Maiinia fragrans 
oeh härliil knutna problem.

A. Total utbredning.

Till de i bryologiskt hänseende mindre väl utforskade områdena 
i vårt land torde Gotland kunna räknas (jfr dock Kotilainen 1932,
s. 85). Sedan Zetterstedt (1876) publicerade sin undersökning 
av öns mossflora, ha visserligen ett antal bryologer besökt ön, se
nast Persson (1940, s. 262), men väsentliga upptäckter återstå av 
allt att döma att göra. Själv har jag funnit ett flertal intressanta nya 
arter för ön. Trots allt är Gotland jämfört med många områden i 
utlandet ganska väl undersökt. Under sådana förhållanden måste 
man taga med i bedömningen av Mannia fragrans’ allmänna ut
bredning, att arten sannolikt förbisetts t. o. m. i bryologiskt rätt 
kända områden; Suza (1933, 1935, 1938) har under senare tid
t. ex. avslöjat rika lokaler för arten i Tjeckoslovakien. Även med 
denna förutsättning är det tydligt, att M. fragrans har en starkt 
disjunkt utbredning. Arten är i huvudsak begränsad till den norra 
tempererade zonen. Utom Europa, där dess utbredning senare 
skall diskuteras, har den enligt Müller (1940) anträffats i Asien



i Kaukasus, Sibirien vid Jenissej (samlad 1876 av H. W. Arnell), 
Himalaja (enl. Schiffner 1893). Enligt Frye och Clark (1937) 
är arten i U. S. A. rätt väl utbredd med ett centrum omkring Nya 
England-staterna, ett centrum väster om de stora sjöarna och ett i 
mellersta Kordillerna. Därjämte finnas ett par strölokaler i Texas 
och Alabama. — Från »Östgrönland» uppges den utan närmare 
ortbestämning av ilera författare. I Köpenhamns bot. museum 
ligga ex. samlade av N. Hartz 1892 vid Scoresby sund (jfr Hartz 
1896, s. 202).

15. Europeisk utbredning.

Till sin allmänna utbredningstyp i Europa betecknas Mannia 
fragrans av de flesta forskare som mediterran (Meylan 1924, s. 
86; Reimers 1940, s. 197; Herzog 1926, s. 275; »mediterran
montan»), men exempelvis Meylan betonar, att arten icke tillhör 
någon av gängse utbredningstyper. I själva verket har arten sitt 
europeiska utbredningscentrum i de centrala alptrakterna och an
gränsande högländer norr och nordväst härom. I lågländerna söder 
om Alperna ersättes den, såsom Müller (1940, s. 232) visar, av 
ilen förut omtalade, närstående Mannia androgyna (jfr s. 36), som 
är en typiskt cirkummediterran art. Redan i Schweiz är M. fragrans 
sällsynt. Den saknas i Havsalperna och överhuvud taget i Frank
rike så när som på en lokal vid Lyon. Arten tycks enligt Gams 
(1938, s. 59) sky nederbördsrika högre bergstrakter, vilket samman
hänger med dess koncentration i de kontinentalare delarna av 
Alperna och närliggande bergstrakter. Innan de senaste årens upp
täckter gjordes, var arten i Nordeuropa bekant endast på en lokal 
i Norge, en i Finland och två i Ladogakarelen. Sedan nu ett nytt 
utbredningsområde påvisats, förändrar den europeiska utbred- 
ningsbilden karaktär.

Artens nordiska utbredning framgår av kartorna och följande 
lokalförteckning:

Sverige.

GOTLAND (samtl. fynd av förf. och i forks hb): Fårö, Kalbjärga, v. 
Rojramyr, hällmark på starkt fårgödd myllhög tills. m. Clevea, Cera- 
iodon purpureus, Bryum sp. o. Barbula convolula. 18 IV 43. — NV om 
Myrhagamyr, plan yta v. byväg, (Agrostis stolonijera - Poa compressa - 
Sedum album - Sagina nodosa - Barbula convolula - Bryum sp.) tills. m. 
Riccia-arter o. Clevea. 17 IV 43. — N om kyrkan, v. Roderarvsmyr,
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Fig. 3. Mannia fragrans. Europeisk utbredning. Efter ex. i de botaniska museerna 
i Helsingfors, Lund, Stockholm och Uppsala samt enligt K. Müller (1940). Utbred
ningen visar koncentration till Centraleuropa. De båda skilda arealerna framgå tyd
ligt. Det södra har sin N-gräns vid Harz, det norra har sin S-gräns på S Gotland, ehuru 
det endast torde vara en tidsfråga förrän arten även anträffas på Öland. — En lokal 

i Schlesien har ej kunnat inläggas på grund av bristande ortsangivelse.

mm

Fig. 4. Mannia fragrans. Detaljkarta över den nordiska utbredningen.
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broklavrik mossmatta på av vittringsgrus täckt häll. 17 IV 43. - 
Ajnens, hällmark, temporär översippringsyta i övergången mell. moss- 
rikt Agrostis stolonifera - samh. o. häll i dagen, tills. m. Clevea. 27 X 43. 
Hall, ö om Verkmyr, mylltäckt hällmark, tills. m. Clevea. 18 VIII 45. 
Bunge, NV om Gaustäde, hällmark, S-sidan av myllhög bevuxen m. 
Poa compressa, Sedum album, S. acre m. fl. C. fr. 16 IV 43. — SV om 
Bunn, hällmark, vätartat parti m. uppfrysningsfenomen tills. m. bl. a. 
Agrostis stolonifera. 16 IV 43. Lärbro, NÖ om Takstens, plan häll
mark, m. tunt lager av morän o. vittringsgrus, på av myror hopbragt 
myllhög (Sedum album - Cerastium semidecandrum - Barbula convo- 
lula - Funaria calcarea - Mannia fragrans) C. fr. 14 IV 43. Hellvi, 
S om St. Ire, hällmark m. N-exposition på tunt mylltäckt häll tills. m. 
Clevea. 14 IV 43. Othem, S om Sojdbro, hällmark m. svag N-slutt- 
ning. 17 V 43, 6 V 45. Hejnum, ö om Rings, hällmark på myllhög 
m. Hornungia m. fl. therofyter o. talrika mossor. C. fr. 6 VI 42, 18 IX 43, 
7 V 44. Hejdeby, SÖ om Hällarna, hällmark. 6 VI43. Endre, 
Ö om ölbäck, nära landsvägen, hällmark täckt av tunt myll- och vitt- 
ringslager, tills. m. Riccia ciliifera o. R. cfr. oelandica. 11 X, 14 XI 43, 
22 IV 45. Träkumla, Ängvards, tunt sandtäckt häll m. rik therofytveg. 
i svag S-sluttning. C. fr. 20 V 45. Östergarn, Ganne, Kyrkklint, på 
mylltäckt hällmark. 17X45. Buttle, S om Altajme, hällmarksyta i 
tallskog, på myllhög (Allium schoenoprasum - Fesluca ovina - Ditri- 
chum flexicaule). C. fr. 18 V 43. Ardre, ö om Bringsarve, hällyta i 
gles barrskog på hällmark. 13 V 45. Etelhem, SÖ om Sigvalde, på 
mot ö svagt sluttande, vittrad hällmark, på kala ytor mell. Artemisia 
campestris - Cetraria islandica - samh. C. fr. 15 IV 43. S om Sigvalde, 
sluttande tunt mylltäckt hällmark. G. fr. 28 V 44. Vamlingbo, N om 
Nore, hällmark i gränsen mell. tunt grustäckt o. kal häll. 25 III 45.

SÖDERMANLAND: Utö, Kroka, spars. å hällmark strax V om vägen 
nära gården i Sö-expos. (samma lokal: Clevea, Mannia pilosa, Reboulia). 
21 V 44. S. Arnell o. H. Persson (S).

UPPLAND: Harbonäs, kalk. 14 VI 18. T. Vestergren (S; det. H. 
Persson 1944).

Norge.

AKERSHUS: Oslo, Hovedöen. 2 V 96. Kaalaas (U; var. brevipes 
Kaal.).

Finland.

TAVASTLAND: Lammi, Halila, Hailankallio. 23 VII 36. K. Linkola 
(H).

KARELIA LADOGENSIS: Ruskeala, in m. Korpikallio. 15 VII 76. 
V. F. Brotherus (H) (= var. inodora (Wallr.) Hampe). Impilahti, 
Pullinvuori, ad terram in fissuris rupium. 31 VII 76. V. F. Brotherus 
o. Hj. Hjelt (H; var. inodora).
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Som Müller (1940, s. 232—233) framhäver, har Mannia fragrans 
i kontinentens södra delar två vertikalt skilda utbredningsområden, 
ett i undre regionen och ett i högre bergstrakter. Meylan (1924, 
s. 43) kallar dessa »la zone inférieure» (—600 å 800 m ö.h.) resp. 
»la zone supérieure» (över skogsgränsen). På Rothorn bei Zer
matt stiger arten till en nivå av 3,000 m. Den når sålunda betyd
ligt över trädgränsen. Meylan (a. a. s. 87) vill som förut nämnts 
utskilja en särskild art på dessa höga nivåer, M. controversa, som 
Müller emellertid reducerar till en alpin form av M. fragrans.

En parallell till detta problem erbjuder släktet Clevea, inom vilket 
man förr, så även Arnell (1928), velat urskilja en speciell låg- 
landsart, Clevea suecica Lindb. Redan 1907 betraktar Müller denna 
blott som en varietet, och senare bryologer, t. ex. Albertson (1940, 
s. 120) och Persson (1944, s. 345) äro böjda att anse formerna som 
identiska. Dock kan problemet knappast ännu anses fullt utrett.

Reimers (1940, s. 191) inför begreppet »amfizonal» för sådana 
arter som Clevea hgalina och Mannia fragrans. Detta nya begrepp 
kan beträffande förekomsten på kontinenten vara en fruktbar 
diskussionsbas, dock föreligger en fundamental skillnad i arternas 
totala utbredning. Under det att Clevea förekommer även i de nord
europeiska fjälltrakterna, är Mannia fragrans hittills icke funnen 
och den torde med stor sannolikhet icke heller finnas där. Arterna 
representera med andra ord två skilda utbredningstyper, den förra 
äger tre förekomstområden, nämligen ett i Nordeuropas fjälltrakter, 
ett sydfennoskandiskt, som i stort sett grupperar sig kring de central
baltiska silurförekomsterna, samt ett syd - centraleuropeiskt. Den 
senare typen däremot har sin utbredning koncentrerad till de båda 
sydligare områdena. Bland marchantialerna i övrigt finnas repre
sentanter för båda dessa typer. Mannia pilosa (Horn.) Frye et 
Clark kan räknas till den förra (jfr kartor hos Gams 1938, s. 60, 
och Persson 1944, s. 346); dock är att märka, att M. pilosa är säll
synt i Alperna och att dess tyngdpunkt är förlagd till nordliga, spe
ciellt nordligt alpina omfåden (jfr Müller 1940, s. 238, som häv
dar, att arten är utpräglat »arktisk». Den är även bunden till höga 
nivåer söderut och därtill sällsynt.) Till den senare typen hör 
Riccia ciliifera Link, som jag upptäckt på två nya lokaler på Got
land, och som nu följaktligen är känd från sammanlagt fem loka
ler på Öland och Gotland (jfr Witte 1906, s. 211; Jensen och 
Medelius 1929, s. 34; Persson 1940, s. 264). Kartor över artens 
europeiska utbredning finnas hos Gams (1938, s. 64) och Müller 
(1940, s. 310).
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Även bland kärlväxterna finnas ett flertal arter, som uppvisa i 
princip samma utbredningstyper. Här kunna endast i förbigående 
några välkända exempel nämnas. Den förra typen representeras 
av exempelvis Poa alpina, Pinguicula alpina ocli Bartsia alpina 
(jfr Erlandsson 1942), den senare av flera arter, som i Central
europa ofta kallas »submediterrana element», exempelvis Fumana 
procumbens (karta hos Meusel 1939, s. 143), Orchis Spitzelii (Bengt 
Pettersson 1940) samt Euphrasia salisburgensis (Fries 1922, s. 7). 
Även bland lavarna och bladmossarna fmnas vackra exempel 
(se t. ex. Meusel 1939, s. 158—159; Albertson 1940 b, s. 7).

Karakteristiskt för den förra gruppen är, att det nordfennoskan- 
diska skogsområdet icke ingår i utbredningsområdet. Ett gemen
samt drag är, att det nord- och mellantyska låglandet överhoppas.

Dessa frapperande utbredningsbilder böra bli föremål för tolk
ning från fall till fall. I allmänhet har man tillgripit den hypotesen, 
att förekomsten av de båda nämnda kategoriernas arter i södra 
delarna av Fennoskandia vore att betrakta som reliktförekomster 
från senglaciala eller postglaciala perioder med naturförhållanden 
avvikande från nutidens. Man har därvid tillmätt de ståndorts- 
ekologiska kraven hos berörda arter för ringa betydelse och till 
stor del underskattat arternas spridningsbiologiska möjligheter (jfr 
t. ex. Albertson 1942, s. 77; Erlandsson 1941, s. 130). I ett an
nat läge befinner sig problemet i de fall, i vilka man tack vare sub- 
fossila fynd kunnat belägga teorin om en vidsträcktare utbredning 
under gynnsammare naturförhållanden. De båda bladmossorna 
Rhytidium rugosum (Hedw.) Lindb. och Scorpidium turgescens (Tu. 
Jens.) Moenkem. torde höra till denna kategori (jfr Gams 1932 b, 
Albertson 1940 a, b). Såsom Albertson (a. a.) påvisat äro dessa 
arter därjämte oftast sterila.

Med stöd av sina undersökningar av det boreala inslaget i Ladoga- 
Karelens mossflora avvisar Kotilainen (1930, s. 112) reliktteorin 
i vedertagen bemärkelse, i det han understryker, att det boreala 
elementet växer just på de stabila ståndorter, som uppfylla arternas 
edafiska och klimatiska anspråk. Kotilainen (a. a. s. 91) betonar, 
att fjärrtransport av diasporer är förklaringen till många isolerade 
förekomster av mossarter. Beträffande vissa utpräglat alpina lav
arters sporadiska uppträdande på kulturbetingade lokaler i låglan
det framhåller Hasselrot (1941, s. 15) bestämt, att de knappast 
kunna förklaras på annat sätt än genom teorin om långdistanssprid-
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Tolkningen av de disjunkta mossarealerna har berikats med nya 
synpunkter genom Bror Petterssons arbete om den euanemo- 
kora spridningen (1940). Häri behandlas utförligt bl. a. Marchan- 
tia polymorpha, vars sporer bevisas äga en ovanlig flygförmåga 
(a. a. s. 82—84). I jämförelse med Mannia-arter na äro doek 
dessa av obetydlig storlek och mera transportabla av luftström
mar. För några äldre författare var fjärrspridningsteorien främ
mande; t. ex. Stephani (1903, s. 27—31) konstruerade hellre bergs
kedjor och landförbindelser som förklaringar av disjunktioner.

Vid sina försök att förklara den disjunkta utbredningen av Bryum 
Blindii Br. et Sch. och Mannia pilosa i Skandinavien diskuterar 
Persson (1940, s. 276—78; 1944, s. 349) utförligt fjärrspridningens 
eventuella roll och synes vara böjd att acceptera en dylik förklaring.

Persson hävdar särskilt, att fågelspridningens roll varit under
skattad. Detta är nog fallet även för fanerogamernas del. Bror 
Pettersson (1938—39, s. 13—16) håller för sannolikt, att före
komsten av Arctostaphylos alpina på den i relativt sen tid uppkomna 
ståndorten på ön Morgonlandet utanför Hangö får sin förklaring 
härigenom. Funnen på en lokal i landet hade växten säkert fått 
gälla som en relikt (se f. ö. a. a.).

En annan spridningsfaktor, som underskattats, är den antropo- 
kora. Gotland har sedan gånggriftstid haft rika förbindelser med 
både kontinenten och trakter åt andra håll runt Östersjön (se Sten- 
berger 1943, s. 112—117; Almgren och Nerman 1923, s. 138— 
143; Lindqvist 1934, s. 60—61; Nerman 1935, s. 126—129).1 Got
ländska handelsmän med internationella förbindelser funnos re
dan under gånggriftstid (jfr Stenberger 1945, s. 50) och trafiken 
till och från Gotland har periodvis, t. ex. under bronsåldern (a. a. 
s. 69), varit mycket livlig, i synnerhet söderut. Det kan icke dras i 
tvivelsmål, att åtminstone en teoretisk möjlighet förelegat för dia
sporer av åtskilliga arter att på detta sätt transporteras till ön (jfr 
Bror Pettersson 1941, s. 47).

Beträffande Mannia fragrans, särskilt dess uppträdande på Got
land, ha sålunda så många möjligheter till direkt spridning funnits, 
att reliktteorin inte behöver tillgripas för en kausalförklaring av 
dess isolerade utposter mot norr. Arten har dessutom så säregna 
ståndortskrav (jfr t. ex. Gams 1938), att en mer eller mindre sam-

1 Nämnas kan, att prof. S. Lindqvist, Uppsala, anser, att en fibula funnen i en 
grav från 400-talet e. Kr. i Thüringen är av gotländskt ursprung (se Schulz 1939, 
s. 200—201) och att graven skulle vara gotländsk (muntl. meddel.).



44 BENGT PETTERSSON

manhängande utbredning i norra Centraleuropa i senglacial tid 
torde vara utesluten. Ståndortskraven äro därför den springande 
punkten i diskussionen.

Mannia fragrans-förekomsten på Gotland i belysning av artens
allmänna ekologi.

Om Mannia fragrans’ pedologiska krav råda olika åsikter i den 
tillgängliga litteraturen. Meylan (1924) håller arten för över
vägande kalcifob i Schweiz. Enligt Reimers (1940) växer arten i 
hans undersökningsområde företrädesvis på silikatbergarter. Suza 
(1938) omtalar två ståndortstyper, en acidifil typ på kalkfattig mark 
och en basifil på kalkrik mark. Enligt Buch (1930) finns den både 
på kalkfattig och kalkrik mark, under det att Frye och Clark 
(1937) ange den som kalcifil utan inskränkning. Müller (1940) 
skriver: »Lebt auf Erde oder auf Erde über Felsen in den wärm
sten Lagen, und zwar ebenso im Grundgebirge wie in Kalkgebirgen 
oder auf vulkanischer Unterlage usw.»

På de närmare beskrivna lokalerna i Norden torde arten vara 
kalkbunden. Den norska lokalen ligger på kalkhaltig silurisk skif
fer (Jörgensen 1934, s. 30). I Ladoga-Karelen förekommer kalk- 
haltiga bergarter just i de trakter, där Mannia samlats (jfr RXsÄ- 
nen 1939, s. 6; i sistnämnda arbete uppräknas f. ö. talrika kalk
bundna lavar; jfr även Kotilainen 1930). Tavastland-lokalens. 
natur är okänd. De svenska förekomsterna äro alla belägna i an
slutning till kalkförekomster.

På Gotland är arten strängt bunden till starkt kalkhaltig mark. 
Såsom framgår av lokalförteckningen, är Mannia fragrans en rela
tivt vanlig konstituent i de gotländska hällmarkernas vegetation och 
gör ingalunda något intryck av relikt. Arten följer troget de stråk 
av renare, företrädesvis kristalliniska kalkstensarter, som i riktning 
SV—NO övertvära ön (jfr Munthe, Hede och von Post 1925, 
Tavla 4). På en karta i större skala skulle denna orientering av 
Manma-lokalerna framträda med större pregnans. Talrika got
ländska kalcifila fanerogamer äga en liknande utbredning på ön 
(jfr Johansson 1897, s. 47 ff.), t. ex. Antliericum ramosum, Cerastium 
pumilum, Cotoneaster melanocarpus, Fumana prociunbens, Globu- 
laria vulgaris och Sorbus salicifolia. Dessutom förekomma här 
några av Gotlands sällsyntaste fanerogamer: Innia ensifolia X sali-
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Fig. 5. Mannia fragrans-lokal i Endre vid Ölbäck: tunt mylltäckt hällmark. (Se tab., 
provyta 1—3). Foto förf. 14X143.

cina, Orobanche alba f. rubra, Potentilla fruticosa etc. Många av 
de nämnda arterna äga en europeisk utbredning, som i väsentliga 
drag överensstämmer med Mannia fragrans'.

Mannia fragrans föredrar på Gotland väldränerad mark. Den 
växer ofta i gränszonen mellan svagt sluttande kal häll och häll, 
som är tunt täckt av vittringsgrus, morän, mylla eller dessa jord
arter blandade. En vanlig växtplats utgöra de av myror uppbyggda 
myllhögar, som ofta finnas på hällmarkerna. Dessa myllhögar, 
d. v. s. myrbon, erbjuda f. ö. icke stabila ståndorter, då de efter 
någon tid eroderas ner i jämnhöjd med markytan. De äro emeller
tid dels väl dränerade, dels dröjer fuktighet kvar längre i dem och 
dels bildas här tack vare frostverkan ständigt nya konkurrensfria 
ytor lämpliga för kolonisation. De starka pendlingarna under året 
mellan vattendränkt och torr jordmån på hällmarkerna medför 
även, att friska ytor uppstå genom att det tunna lösa jordlagret 
spricker upp (jfr skillnaden i storlek mellan de fuktiga och torra 
jordkakorna på fig. 1).

För att få ett begrepp om den artstock, som följer Mannia på Got
land har jag utlagt provytor av olika storlek inom sådana fläckar, 
där arten växer i större mängd. Jag har därvid sökt att få en så 
homogen vegetation som möjligt inom provytan, varför dennas 
hörn i en del fall måst avrundas något. Dock är det närmast en 
chimär att föreställa sig, att man i detta slags vegetation med i eda- 
fiskt hänseende så mosaikformad och labil ståndort, som i själva
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Tabell 1. Therophyt - marchantial -samhället

Therofyter:
Arenaria scrpyllifolia . . . . 
Cerastium glutinosam . . . .

» pumilum...........
» semidecandrum.

Crepis led. v. glabrescens.
Erodium cicutarium.........
Erophila verna..................
Hornungia petraea............
Linum calharticum...........
Satureja Acinos................
Saxifraga tridactylites 
Trifolium procumbens. . . . 
Veronica arvensis..............

Hemikryptofyter:
Agroslis stolonifera...........
Anthyllis vulneraria..........
Geranium sanguineum....
Hieracium Pilosetla..........

j Melica ciliata.....................
Planlago lanceolata...........
Poa alpina.........................

» bulbosa........................
Prunella vulgaris..............
Sagina nodosa...................
Taraxacum Erythrosp. sp

1 2 3 4 5 G 7

1 1 1 1 +
. +

X X 1 X +

XXX . 1 +
1 X 1 +

. 1 X .
X X X X X 1 X +

X X X 1 X X X X +

1 1 X X X +
1 1 1 X X X 1 +

1 .
1

1
1 +

1
1

1
•

1 •
1

1
1 +

Chamaefyter:
Sedum acre............................................ x x

» album....................................... xx

Geofyt:
Allium Schoenoprasum............................

Musci:
Barbula reflexa (Brid.) Brid.................

» convoluta Hedw................ x
Brachythecium glareosum (Bruch)

Br. eur..................................................
! Bryum spp....................................... 1
Ditrichum flexicaule (Schleich.)

Hampe.......................................... x
[ Encalypta rhabdocarpa Schwaegr. 1
Eucladium aeruginosum (Sm.) C.

Jens..............................................................
Fissidens cristatus Wils...........................
Funaria calcarea Wo.............................
Hypnum cupressiforme Hedw. ... 1
Rhacomilrium canescens (Weis)

Brid..............................................................
Schistidium apocarpum (Hedw.)

Br. eur..................................... 1
Thuidium abietinum (Schwaegr.)

Br. et Sch................................. 1

1

i

1

1

1

1
x x

1
X X

+
+

+ +
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Tabell 1. (Forts.). 1

1 2 3 4 5 6
1

7

Torlella inclinala (Hedw.L) Limpr. 
Trichostomum brachydontium

X X 1 1 X X • , +

Bruch................................................ +
Weisia controversa Hedw...............

Hepaticae:

1 ■

Clevea hyalina (Smrft) Lindb. 
Mannia fragrans (Balb.) Frye

XXX XXX X X X

et Clark........................................... X X X X X X X X X +
Reboulia hemisphaerica Raddi. . . . +
Hiccia Beyrichiana Hampe............ 1 +

» ciliifera Link......................... X X X
» cfr odandica C. Jens......... X X X •
» sorocarpa Bisch....................

1 Lichenes:

X 1 X +

Caloplaca bracteata (Hoffm.) Jatta 1 1 1 t iCetraria islandica (L.) Ach............ • 1
Cladonia elongata (Jac..) Hoffm.

» foliacea v. alcicornis
. 1

1(Lightf.) Schaer............
» pyxidata v. pocillum

1

(Ach.) Flot..................... 1
» rangiformis Hoffm......... 1 +
» sylvatica (L.) Hoffm. . . . 1
» symphycarpia(FLK.)AR*i. X X 1 1 1 +

Collema pulposum (Bernh.) Arn. . 
Cornicularia acaleata (Schreb.)

1

Ach................................................
Dermatocarpon cinereum (Pers.)

. 1 1 •

Th. Fr.................
» rufescens (Ach.)

+
Th. Fr................. 1

| Heppia lutosa (Ach.) Nyl............ 1 1 +
Lecanora lentigera (Web.) Ach. . . 1 1 .
Lecidea decipiens (Ehrh.) Ach. . . 1 1 1 .

» lurida (Dill.) Ach.......... X X 1 *
Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. 1 1 1 i

4-
Pelligera rufescens (Weis) Humb. . 1 1 1 •

j Thamnolia vermicularis (Sw.) Ach. 
Toninia caeruleonigricans (Lightf.)

1 ■

Th. Fr.......................................... 1 1 1 1 . 1

1. En dre strax ö om ölbäck, S om landsvägen, tunt mylltäckt häll jämte vittrings- 
grus o. sand, ackumulationsyta. I provytan: Lamprospora Crouanii (Cooke) Seaver 
(Met. J. A. Nannfeldt) och Lijcoperdon pusillum (Pers.) Fr. båda nya för Gotland. 
1x4 m.16 X 44. 2. D:o, N-delen av den mörka ytan på fig. 5, hällmark täckt av tunt
vittringsmaterial, talr. stenar i dagen, växttäcke ej slutet. 5x5 dm. 22 IV 45. 3. D:o, 
S-delen, rel. mäktigt löst lager av mylla etc., nästan sluten veg. 5 x 5 m. 22 IV 45. 
4. Träkumla, V om kyrkan, mot S sluttande tunt sandmylltäckt häll. 1 x 1 m. 
20 V 45. 5. Hejnum, NÖ om kyrkan på hällarna, låg myllhög (2—5 cm), uppbyggd 
av formicid, på häll m. något klapper. 5 x 5 dm. 7 V 44. 6. D:o, S sidan av annan
myllhög (2.5 dm hög). 2.5 x 5 dm. 7 V 44. 7. Etelhem, S om Sigvalde, tunt myll
täckt hällmark, svagt sluttande mot SÖ. Ofullständig artlista, huvudsakligen efter 
hemtaget prov. 28 V 44.
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Metodik. Uppskattningen av de ingående arternas roll i vegetationen är gjord etter 
en kombinerad abundans- och täckningsgradsskala, för att exempelvis uppskattnings- 
resultaten från olika årstider skola bli mera jämförbara än vad som blir fallet, om man 
följer den renodlade täckningsgradsmetoden. Siffran 1 i den är, särskilt för detta slags 
vegetation, starkt i behov av en differentiering. De i allmänhet vinterannuella thero- 
fyterna uppvisa sålunda med användning av gängse metodik oftast en täckningsgrad 
av blott 1. Att här mera utförligt motivera den använda metoden skulle föra för långt. 
Endast en kortfattad förklaring av den använda skalan må anföras, 
x x x = dominerande över största delen av provytan i abundans, täckningsgrad 

eller skottäthet.
xx = rikligt företrädd eller tämligen hög täckningsgrad eller skottäthet.

= tämligen rikligt företrädd, relativt ringa täckningsgrad eller skottäthet.
1 = sparsam, med låg täckningsprocent eller skottäthet.

= förekomst, utan angivande av roll i vegetationen.

verket är ett myller av mikroståndorter, ens tillnärmelsevis skulle 
kunna utskära en homogen provyta. (I fråga om metodiken i 
övrigt hänvisas till ovanstående avsnitt.)

En granskning av materialet visar, att vegetationen inom dessa 
provytor har en bestämd struktur, särskilt med avseende på den 
härskande artkonstellationens livsform. Den kan sålunda sägas 
representera en fytocenos, och jag har kallat denna therofyt- 
marchantial-samhället. Betingelserna för detta äro bl. a., att 
konkurrensen är ytterst inskränkt, i synnerhet mellan fältskiktets 
arter. Av nedanstående tabell framgår, att nära 50 % av de in
gående fältskiktsarterna äro therofyter. De i den nordiska vegeta
tionen eljest så talrikt representerade hemikryptofyterna spela en 
underordnad roll, under det att de båda suckulenta chamaefyterna 
Sedum nere och S. album framträda något mera. Marchantialerna 
dominera i allmänhet över bladmossorna, medan lavarna spela 
ringa roll.

Av stort intresse är den stora överensstämmelse, som råder mel
lan de gotländska Manriia /ragrans-lokalernas ståndorter och vege
tation å ena sidan och motsvarande förhållanden i Centraleuropa 
å den andra. Först under senare tid ha f. ö. de kalkrika »stäpp
hedarna» i det senare området parallelliserats med de svenska 
alverområdena. Du Rietz (1923, s. 19) såg i Niederösterreich en
dast fragment av en dylik om de svenska alvren erinrande vege
tation, men senare ha tack vare undersökningar av Kaiser (1926, 
1930), Meusel (1937, 1939), Gams (1938) och Reimers (1937, 
1940 a, b) i Harz-trakten samt av Suza (1933, 1935 a, b, 1938) i 
Tjeckoslovakien talrika gemensamma drag i vegetationens sam
mansättning klarlagts. Särskilt i ögonen fallande är likheten mel
lan »broklavsamhället» å ömse håll (»Die bunte Flechtengesell
schaft», termen introducerad av Reimers).
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Från levermossvarianten av detta har Reimers (1940 a, s. 136) 
sammanställt artlistor från olika håll, dels från sydvästra Mähren 
(Suza), dels från Sydharz och Kyffhäuser (Meusel och Reimers). 
Av häri ingående fem levermossor, alla marchantialer, äro fyra 
representerade i det gotländska therofyt - marchantial -samhället. 
Av de fåtaliga lavarterna äro flera arter gemensamma, däribland 
Heppia hdosa (Ach.) Nyl. (jfr Bengt Pettersson 1946). I fält
skiktet härska therofyterna tillsamman med två Sedum-arter.

Det är uppenbart, att dessa överraskande likheter mellan fyto- 
cenoser på så stort avstånd från varandra, i första hand betingas av 
de överensstämmande specifika ståndortsvillkoren: underlag i form 
av kalkrik berggrund med tunna lösa jordlager samt i huvudsak 
likartade klimatförhållanden. Det är av denna anledning föga tro
ligt, att huvudmassan av »broklavsamhällets» karaktärsarter, bland 
dem Mannia fragrans, någonsin ägt en vidsträckt utbredning i 
Nordtyskland och angränsande trakter samt Sydskandinavien. 
Deras förekomst t. ex. på Gotland torde få tolkas som resultatet 
av en fj ärrspridning.

Summary.

Mannia fragrans (Balbis) Frye et Clark. A New Addition to the 
Swedish Mar chant iaceous Flora. 1

1. Mannia fragrans (Balb.) Frye et Clark, not yet reported 
from Sweden, is shown to occur in several localities on the island 
of Gotland and in two localities on the Swedish mainland.

2. Regarding Mannia sibirica (K. Müll.) Frye et Clark the author 
points out, that it has several characters indicating it to deserve 
specific rank.

3. The author has found, that the thallus of, e. g., Mannia fra
grans is perennial like that of some species of Riccia (cf. Gams 
1938, 1940). Mattirolo (1888) examined the resistance to drought 
in Mannia androgyna (L.) Evans (Grimaldia dichotoma Raddi), a 
circummediterranean species, which could endure exsiccation dur
ing 13 months due to its ability of hygroscopic constriction. Man
nia fragrans shows the same reaction to exsiccation and many of 
its branches survive dry periods. The fructification is often inter
rupted by disadvantageous weather. Yar. brevipes Kaal. thus 
seems to be caused by drought impeding the growth of the female 
receptacle stalks.

4 — 46122 Svensk Botanisk Tidskrift 1946
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4. Mannia fragrans is widely distributed in the northern temperate 
zone. Its area is rather disjunct, though cannot be expected to be 
completely known. It occurs in the United States, expecially in 
New England. An interesting locality is situated in NE Greenland 
Hartz (1896). In Asia it is found in the vicinity of Jenissej and is 
also reported from the Himalaya.

The European range comprises two parts, one in the South of 
Fennoscandia, on calciferous ground mainly round the Baltic and 
one in Central-Southern Europe, mainly in the Alps and their offsets 
to the north. In the latter area the species grows partly in the lower 
regions, partly in high altitudes [M. controversa (Meylan 1924) 
was reduced by K. Müller (1940) to an alpine form of M. fra
grans]. Reimers (1940) introduces the term of »amphizonal» for 
species of a similar vertical distribution. To these e. g. Clevea hya- 
lina (Smrft) Lindb. belongs, which, however, shows a quite diffe
rent type of distribution in Europe. Besides in Southern Fennoscandia, 
and the Alps with neighbouring highlands the said species occurs 
also in the mountain range in Northern Fennoscandia. [Bergdolt 
1932; cf. also Persson 1944 as to the distribution of Mannia pilosa 
(Horn.) Frye et Clark], In fact each of these two species of Mar- 
chantiales represents its own type of distribution. To the Mannia 
fragrans type belong some Phanerogams, e. g., Fumana procum- 
bens (mapped by Meusel 1939). Orchis Spitzelii (Bengt Petters
son 1940), and Euphrasia Salisbury crisis (Fries 1922), to the Clevea 
type, e. <y., Poa alpina, Pinguicula alpina, and Bartsia alpina. Among 
lichens and mosses several species belong to each type (Meusel 
1939, Albertson 1940 b).

The interpretation of these types of distribution must be con
sidered from case to case. The occurrences in the South of Fenno
scandia were earlier generally regarded as relics from Late Glacial 
or Post-Glacial periods with climatic and edaphic conditions more 
favourable for the different species.

As to the case of Mannia fragrans the author is of the opinion, 
that a direct spread from Central Europe to Southern Fennoscandia 
has taken place, because the ecological conditions in Northern 
Germany and adjacent countries could not have been favourable 
enough for this ecologically very pretentious plant.

Many chances of long distance dispersal of diaspores may have 
presented themselves. Bror Pettersson (1940) has discovered 
that the spores of Marchantia polymorpha can be carried far away
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by the wind (these spores, however, are much smaller than those 
of Mannia fragrans). The possibilities of dispersal by means of 
birds have been underestimated, too (Persson 1940, 1944). The 
spores may also have been brought to Gotland by man. Since 
the end of the stone age the population of the island have had 
busy commercial connections with the countries round the Baltic, 
and even the middle of the continent (see Lindqvist 1934, Sten- 
berger 1943, 1945).

6. Several opinions prevail about the pedological claims of Män
nin fragrans. Acc. to Frye and Clark (1937) it is calciphile. Some 
European authors (Müller 1940, Suza 1938, Reimers 1940 h) 
declare, that it grows partly on Archaean rocks, partly on limestone 
ground. Meylan even states that it is chiefly calcifuge.

In Northern Europe, e.g., in Southern Norway, Ladoga-Karelia, 
and in Southern Sweden, the species seems to be confined to calci- 
ferous habitats. In Gotland the species grows only on highly calci- 
ferous ground with a thin cover of mould, gravel, etc. Especially 
it prefers small ant-hills of mould, where frost phenomena and 
drying-up regularly create open areas fit for colonization. The 
ground is always well drained. The species constantly follows the 
courses of pure, mainly crystalline limestone strata, which run 
SW—NE across the island not infrequently on the surface (Muntiie, 
Hede, and von Post 1925). Many rare Phanerogams of a southern 
type of distribution, e.g., Globularia vulgaris and Fumana procum- 
bens, show a similar distribution in the island.

In these areas of comparatively even limestone ground Mannia 
fragrans grows in a community, here called the Therophyte - 
Marchantiales-community, characterized by predominating thero- 
phytes and species of Riccia, Clevea, and Mannia.

This community resembles a type of vegetation described from 
»Steppenheiden» in Central Europe (especially by Reimers 1940 a) 
as the liverwort variety of the many-coloured lichen community 
(»die bunte Flechtengesellschaft»). This fact may be due to similar 
ecological conditions and long distance dispersal of diaspores.

Växtbiologiska Institutionen, Uppsala Universitet, januari 1946.
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ON THE VARIATION OF THE CONIDIA IN PLAS- 
MOPARA UMBELLIFERARUM (CASP.) SCHROET. 

IN RELATION TO DIFFERENT HOSTS.
BY

LENNART HOLM.

The pvesent paper gives the results of a number of measurements 
made on conidia in some species of the phycomycetous genus 
Plasmopara, parasitic on umbellates.

Wartenweiler (1918) showed that Plasmopara Umbelliferarum 
(Casp.) Schroet. probably comprises several physiologically as 
well as morphologically differentiated microspecies, some of which 
have also been given specific names by different authors. Warten- 
weiler’s results, however, are not entirely unquestionable; the 
infection experiments conducted by him with a view to discovering 
the possible existance of »physiological races» restricted to special 
host-plants do not seem to have given any definite results, and were 
only cursorily reported, »da sie für einen späteren Untersucher 
doch keinen Wert haben». As far as I am aware, more recent 
investigations on the question have not been published.

The main part of Wartenweiler’s work consists of an analysis 
of the morphology of the conidia and the conidiophores. His 
measurements are, however, based on only one collection per 
host-plant. Hence the variation in conidial size which may be 
due to different environmental conditions does not find expression 
in his figures. This variation can in fact be very considerable, as 
assumed Wartenweiler himself and as Schweizer (1919) clearly 
demonstrated for Bremia Lactucae.

Lehtola’s (1940) studies of some Cintractia species on Carex 
have also shown a considerable variation, each of the different 
species having’ been found to have a characteristic range of variation.
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Table I. Mean values of conidial sizes of different collections of 
Plasmopara Umbelliferarum.

On Aegopodium podagraria

Collection 1
(Wartenweiler 1918)..................................................... (18.17)
(Wartenweiler 1918, s. n. Archangelica)................  (18.32)
Gtl., Lummelunda, 6.7 1898; Vestergren (U).......... 18.36 +
Boh., Strömstad, 24.7 1917; E. (U).............................. 18.55 +
Vg., Kinnekulle, 16.6 1924; E. (U)........................
Öl., Borgholm, 16.6 1928; E. (U)................................ 18.65 +
Tyrol; Sydow, Phycom. & Protom. n. 120 (S)1 2.
ög., Omberg, 26.6 1883; Grevillius (U) ................... 18.86 +
Stockholm, 22.7 1881; Eriksson (U)........................... 19.30 +
Sk., Båstad, 8.6 1927; E. (U)...................... .................. 19.37 +
Vg., Vänersborg, 15.8 1893; E. (U).............................. 19.63 +
Sm., Huskvarna, July 1893; Wulff (U).................... 19.99 +
Boh., Ljung, 14.6 1926; E. (U)..................................... 20.28 +
Up]., Länna, 26.9 1895; E. (U)..................................... 20.32 +
Sm., Brända, 30.8 1886; Johanson (U)...................... 20.47 +
Sm., Femsjö, 14.7 1929; N. (U)................ ................
Vg., Vänersborg, 24.5 1912; E. (U).............................. 21.70 +
Vg., Vänersborg, 22.6 1892; E. (U).............................. 21.77 ±

On Angelica archangelica

Imle Lpm., Njuonjes, 10.7 1909; Lindfors (U).. . . . 24.26 + 0.26
Sydow, Myc. march, n. 2970 (S)................................. 25.00 + 0.27

On Angelica silvestris

JU., Åreskutan, 2.8 1927; Lind (U).............................
Boh., Kristineberg, 22.7 1911; E. (U)..........................
(Wartenweiler 1918).....................................................
Sin., Loftahainmar, 4.8 1912; E. (U)...........................
Denmark, Fyen, 14.7 1872; Rostrup (U)...................
Boh., Kristineberg, 1.8 1898; Juel (S)........................
öl., Borgholm, 8.7 1928; E. (U)....................................
Norway, Hardanger, 11.7 1899; Selland (S).............
Gstr., Gävle, L. & N. F. exs. suec. n. 894; N. (S)........
Sk., Keflinge, 8.9 1894; Möller (L).............................

Length (p) Breadth (p)
(18.17) (15.60)
(18.32) (15.71)
18.36 + 0.19 16.10 + 0.15
18.55 + 0.16 15.52 + 0.13
18.60 + 0.15 15.38 + 0.10
18.65 + 0.17 15.79 + 0.13
18.72 ± 0.21 15.65 ± 0.20
18.86 + 0.23 16.18 + 0.18
19.30 ± 0.19 15.91 0.17
19.37 + 0.21 16.08 ± 0.16
19.63 ± 0.19 16.10 + 0.17
19.99 + 0.19 16.37 ± 0.13
20.28 ± 0.17 16.78 + 0.16
20.32 + 0.20 17.06 + 0.18
20.47 + 0.14 17.38 + 0.12
21.64 + 0.21 17.71 + 0.14
21.70 ± 0.17 17.64 + 0.13
21.77 + 0.19 18.22 + 0.14

ca3

24.26 + 0.26 19.10 + 0.21
25.00 + 0.27 18.70 + 0.18

18.96 + 0.18 14.54 + 0.13
19.51 + 0.24 15.52 + 0.17

(19.65) (15.25)
19.80 + 0.17 15.38 ± 0.08
19.87 + 0.25 15.55 + 0.19
20.13 + 0.20 16.38 + 0.14
20.18 + 0.30 16.32 + 0.14
20.19 + 0.23 15.99 + 0.09
20.44 ± 0.17 15.98 0.12
20.54 + 0.19 16.61 + 0.14

1 E. = A. G. Eliasson; L. = Botaniska Museet, Lund;
N. = J. A. Nannfeldt; S. = Riksmuseets Botaniska Avdelning, Stockholm; 

U. = Botaniska Museet, Uppsala.
2 Same collection as examined by Wartenweiler.
3 Wartenweiler’s figures 18.32 x 15.71 p refer to an Aegopodium podagraria 

issued under the name of Archangelica in Sydow, Phycom. et Protom.
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Collection Length (p) Breadth (p)
Finland, Kakskerta, 8.7 1936; Kari (S)...................... 20.83 ± 0.22 16.10 + 0.19
Gtl., Nilsson (U)................................................. 21.19 + 0.28 15.65 + 0.14
Vb., Umeå, 1.10 1944; Hoi.m................................................. 21.98 + 0.34 16.72 + 0.18

On Anthriscus silvestris

Jtl., Storlien, 4.7 1932; E. (U)....................................... 19.15 + 0.16 16.51 + 0.14
Hl., Bredared, 2.9 1929; N. (U).................................... 19.32 ± 0.17 16.61 + 0.14
Denmark, Fyen, 6.6 1879; Rostrup (U)..................... 19.44 ± 0.18 16.44 + 0.16
Upl., Upsala, 9.6 1884; Johanson (U)........................ 19.54 + 0.18 16.31 + 0.11
Sm., Femsjö, 14.7 1929; N. (U).................................... 19.78 ± 0.16 16.92 ± 0.14
Sm., Femsjö, 29.7 1929; N. (U)..................................... 19.97 ± 0.17 16.92 + 0.13
Upl., Upsala, 27.6 1931; N. (U).................................... 20.18 ± 0.18 16.66 + 0.15
01., Rorgholm, 24.6 1915; E. (U)................................. 20.38 + 0.15 17.14 + 0.12
Gtl., Visby, May 1895; Vestergren (U)................... 20.86 ± 0.20 16.70 ± 0.12
(Wartenweiler 1918)..................................................... (20.90) (17.12)
Sdml., Nyköping, Aug. 1891; Schotte (U)................ 21.00 ± 0.17 16.54 ± 0.14
Upl., Ekerö, 13.8 1931; (U)............................................ 21.14 + 0.17 17.81 + 0.17
Boh., Ljungskile, 14.6 1926; E. (U)............................. 21.26 + 0.28 16.44 + 0.22
Sk., Båstad, 16.6 1927; E. (U)...................................... 21.26 + 0.16 17.59 ± 0.14
Vg., Mösseberg, 11.9 1926; E. (U)................................ 23.21 + 0.22 19.06 + 0.17
Upl., Söderfors, 8.6 1885; Henning (U)...................... 25.03 + 0.18 20.59 + 0.13

On Daucus carota

(Wartenweiler 1918)..................................................... (19.63) (16.32)
Denmark, Fyen, 28.9 1873; Rostrup (U)................... 20.21 + 0.24 15.86 ± 0.14

On Laserpitium latifolium

(Wartenweiler 1918)..................................................... (22.89) (17.73)
Ög., Omberg, 3.6 1943; N. (U)...................................... 23.64 + 0.13 19.08 ± 0.12
Upl., Norrtälje, July 1915; Lagerheim (S)............... 24.33 + 0.24 19.32 ± 0.18
Upl., Upsala; L. & N., Fungi exs. suec. n. 895; N. (S). . 24.44 + 0.24 19.26 ± 0.18
Sdml., Strängnäs, 12.8 1931; N. (U)............................. 25.20 + 0.17 19.82 + 0.11
Upl., Grisslehamn, 15.7 1912; Juel (S)....................... 25.42 + 0.18 20.61 ± 0.14
Öl., Borgholm, 4.7 1928; E. (U).......................................... 25.56 + 0.24 19.78 + 0.15
Upl., Möja, 13.7 1925; N. (U)................................................. 25.78 + 0.26 19.80 ± 0.17
Upl., Möja, 20.7 1918; Vestergren (S)...................... 26.06 ± 0.22 20.94 + 0.16
Upl., Österåker, June 1892; Hesselman (S)............. 26.43 + 0.24 20.22 + 0.15
Upl., Möja, 22.6 1921; Vestergren (S)...................... 26.46 + 0.28 20.66 + 0.15

On Peucedanum palustre

Ög., Gryt, 20.8 1944; N. (U)......................................... 20.46 ± 0.23 15.85 ± 0.10
Gstr., Gävle, 28.7 1938; N. (U)............................................ 22.06 + 0.18 16.68 ± 0.13
Sm., Wäckelsång, 16.7 1882; Johanson (U).............. 22.49 + 0.29 15.67 ± 0.15
Sachsen, Pirna; Krieger, Fungi sax. n. 2077 (S)........ 22.94 ± 0.24 17.52 + 0.16
Berlin; Sydow, Myc. march, n. 3066 (S)................... 24.00 ± 0.27 17.38 ± 0.15
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Gstr., Gävle; L. & N. F. exs. suec. n. 896; N. (S).
Dlsl., Frändefors, 7.9 1927; E. (U)...............................
Sm., Loftahammar, 4.8 1912; E. (S)............................
(Wartenweiler 1918).....................................................
Berlin; Sydow, Phycom. & Protom. n. 32 (S).........

On Selinum carvijolici 
Sachsen, Königstein; Krieger, F. sax. n. 1447 (S).
(Wartenweiler 1918).....................................................
Sm., Loftahammar, 4.8 1912; E. (S)............................

On Siam latifolium 
Upl., Flottsund, 8.8 1896; E. (S)..................................

24.22 ± 0.25 
24.31 ± 0.26 
24.58 + 0.32 

(25.03)
25.48 ± 0.22

16.99 ± 0.18 
(16.99)
18.64 + 0.16

23.88 + 0.31

16.68 ± 0.13 
17.78 + 0.21 
15.36 + 0.18 

(16.19)
17.33 + 0.14

13.56 + 0.16 
(14.21)
14.35 + 0.10

18.12 + 0.18

In order to obtain a clearer conception of the range of conidial 
variation within Plasmopara Umbelliferarum I therefore made 
measurements on several collections from one and the same host- 
species. The material examined belongs, with a couple of excep
tions, to the Botanical Museum of Upsala and the Naturhistoriska 
Riksmuseum, Stockholm. My thanks are due to the directors of 
these Institutions. I am particularly obliged to Professor Dr J. A. 
Nannfeldt for his interest and helpfulness.

The measurements were made on scraps taken from her
barium material and boiled in »lactic blue», i. e. cotton blue 
(Baumwollenblau) dissolved in lactophenol. In studies of this 
kind it has been the rule to measure 1000 conidia in order to get 
a realiable mean value. For the purpose of seeing whether a smaller 
number of measurements would suffice to secure a serviceable 
mean, I measured 1000 conidia from one collection of PI. Laser- 
pitii and calculated the mean of each hundred separately. The 
difference between the highest and the lowest mean was found to 
amount to only 2.5 %. It may thus be assumed that 100 measure
ments will give a sufficiently representative mean, as was also 
claimed by Schweizer. That a simplification of this kind is justifi
able is to be seen, i. a. from the low standard errors, which as a 
rule fall below 1 %.

The results of the measurements are gathered in the appended 
table and diagram, in which Wartenweiler’s corresponding 
figures are also included. In general, they seem to fall on the lower 
side of the values obtained by me, Avhich may depend on some 
constant difference in method. For instance, Wartenweiler meas
ured unstained conidia and may thus have included some un-
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Pig. 1. Mean values of the conidial sizes in a number of collections of Plasmopara 
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dium podagraria, x = Angelica silvestris, + = Anlhriscus silvestris.

developed immature ones. The difference, however, cannot he parti
cularly great. For Sydow, Phycom. et Protom. n. 120, Warten- 

weiler gives 18.32 p and 15.71 p respectively for length and breadth.
I have examined the same number in another copy of these ex- 
siccata and obtained 18.72 p and 15.65 p respectively.

As is evident from the table, there is a considerable variation 
within one and the same »microspecies» of the parasite (»micro- 
species» is here used to designate the sum of populations from one 
and the same host-species). The causes of this variation are pre
sumably to be sought in the first place among the environmental 
factors.

It is, of course, an old and natural assumption that an increase 
in the humidity of the air brings about an increase in the size of 
the conidia. Culture experiments carried out by me also point in 
that direction. Unfortunately, a material serviceable for statistical 
treatment could not be obtained, as in high air humidity the coni
dia generally germinated immediately.

As a rule the variation only affects the size of the conidia but not 
their shape. From this, however, Plasmopara Peucedani consti-
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tutes an exception, its usually narrow conidia also exhibiting a re
markably variability in the length/breadth ratio. Schweizer has 
observed a similar variation in the races of Bremia Lactucae and 
states: »Im grossen und ganzen ist hervorzuheben, dass in grosser 
Feuchtigkeit die Neigung besteht mehr länglich-elliptische Koni
dien zu bilden.»

The diagram (Fig. 1) shows clearly the limited value of the method 
generally practiced for determining the mean size of the conidia;
i. e. to base the measurements on a single collection.

In spite of the wide variation within the species it also seems 
possible to distinguish different Plasmopara species on the basis 
of the conidial type. As is to be seen from the diagram, the means 
of the different collections from one and the same host-plant are 
rather well collected in a group (schematically demarcated in the 
figure by a broken line) that distinctly differs from the correspond
ing groups for other species.

Of course, the possibility cannot be totally excluded that the 
different conidial sizes on the different host-plants do not signify 
any genotypical difference between the fungi on the different hosts 
but are due to an influence of the host upon the parasite. Facts 
are also accumulating that prove an influence of the host upon 
i. a. the conidial size (cf., e. g., Schweizer 1919: Bremia Lactucae, 
and Hammarlund 1945: Erysiphe polyphaga). It seems yet very 
improbable, to say the least, that the differences found by me should 
be only phenotypical and caused exclusively by the influence of 
the different host-plants. Though I have not had the opportunity 
of making any artificial infections and no results of such experi
ments have been published, the behaviour of Plasmopara Umbelli- 
ferarum in nature suffices to make it very probable that the said 
»species» is composed of a number of microspecies, each restricted 
to a host-plant of its own. It should at the same time be noted that 
in all cases where a sufficient number of collections from one host 
have been studied, the mean values group in such a manner as to 
be strongly indicative of each host-plant housing only one race of 
the parasite.

In order to give an idea of the geographical distribution within 
Sweden of Plasmopara Umbelliferarum I list here the host-plants, 
on which it is known to grow in our country together with some 
data relating to the occurrence of the parasite:
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Aegopodium podagraria. Parasite, PL Aegopodii (Casp.) Trott., com
mon at least to Gävle in the north.

Angelica Archangelica. Parasite known only from one Swedish locality 
(Lule Lpm., Njuonjes; Th. Lindfors).

Angelica silvestris. Parasite, PL Angelicae (Gasp.) Trott., common 
throughout the country.

Anlhriscus silvestris. Parasite, PL Chaerophglli (Casp.) Trott., common 
throughout the country.

Apium graveolens. Parasite known only from Skåne (Scania) (»häufig», 
acc. to Hammarlund 1932, p. 17); no material seen by me.1

Daucus carota. Parasite known only from Skåne (Landskrona; Hammar
lund 1. c.); no Swedish material seen by me.

Heracleum sphondylium. Parasite known only from Skåne (Landskrona, 
Hammarlund 1. c.); no material seen by me. The host has a wide distri
bution in Sweden.

Laserpitium latifolium. Parasite, PL Laserpitii Savul. et Rayss, rather 
common to Uppland. The host has its northern limit at Gävle.

Pastinaca sativa. Parasite reported only från Skåne (Landskrona, 
Lund, and Malmö; Hammarlund 1. c.); no material seen by me.

Peucedanum palustre. Parasite, PL Peucedani Nannf., probably not 
frequent; northernmost collection from Gävle. The host occurs to Norr
botten in the north.

Pimpinella Saxifraga. Parasite known only from Skåne (Saxtorp and 
Önnestad; Hammarlund 1. c.); no material seen by me. The host has a 
much wider distribution, N to Västerbotten, and is common in most parts 
of this range.

Selinum carvifolia. Parasite known only from one Swedish locality 
(Småland: Loftahammar; A. G. Eliasson). The host has a much wider 
distribution in South and Central Sweden.

Sium latifolium. Parasite evidently much rarer than its host, except 
perhaps in Skåne, where Hammarlund (1. c.) reports it as »häufig». Only 
two more Swedish localities are known for the parasite, viz., Stockholm, 
Råstasjön (Palm; 1910; material not seen by me) and Flottsund, near 
Uppsala.

In Denmark, Plasmopara Umbelliferarum lias been observed on 
the following additional hosts (found also in Sweden): Conium 
maculatum, Levisticum officinale, and Sanicula europaea (Lind 1913, 
p. 60), and in Norway on Seseli Libanolis (Blytt 1896, p. 18).

If PI. Umbelliferarum were a polyphagous parasite, indiscrimin
ately attacking all receptive umbellates, it would be inexplicable 
that, e. g., the commonly cultivated carrot, parsnip, and celery are 
not infected everywhere from weed umbellates, e. g., from the 
omnipresent Anthriscus silvestris or from the common garden weed

1 Dr Carl Hammarlund has kindly informed me that no material has been pre
served of his finds from Skåne.
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Aegopodium podagraria. With regard to some native umbellates it 
seems evident that their geographical ranges are wider than those 
of their parasites, the hosts extending much farther to the North 
than their parasites. As Swedish microfungi have been studied 
most eagerly round Stockholm and Uppsala, we have very little 
reason to believe that e. g. the Plasmopara on Pimpinella Saxifraga 
should occur there. A study of the geographical distribution affords 
thus additional evidence that PI. Umbelliferarum is a collective name 
for a number of microspecies, each restricted to a host-species of 
its own.

Botanical Museum, University of Uppsala, November, 1945.
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THE EFFECT OF BIOTIN AND THIAMIN ON THE 
GROWTH OF COLLYBIA DRYOPHILA FR.

BY

GÖSTA LINDEBERG.

Introduction.

Although it is known that a large number of hymenomycetes are 
thiamin-heterotrophic, only a few species belonging to this group 
of fungi have so far been recognized to be biotin-heterotrophic. 
In several earlier papers the present author (Lindeberg 1939, 
1941, 1944) has demonstrated, 1° that Marasmius androsaceus is 
able to assimilate a synthetic nutrient solution exclusively on the 
condition that both biotin and thiamin are added to the latter, and 
2° that the formation of biotin is depressed to a high degree in cer
tain strains of Marasmius perforans. Treschow (1944) has found 
that Psalliota hortensis requires either biotin or thiamin for growth 
in synthetic media. In a small number of other species it has been 
demonstrated that biotin has some though rather weak effect in 
synthetic nutrient solutions.

The present author has recently tested the growth-reponse of 
numerous litter-decomposing hymenomycetes to thiamin in a 
synthetic nutrient solution, and found that the majority of these are 
able to assimilate the solution in the presence of thiamin (Linde- 
berg 1946). One species, Collybia dryophila Fr. did not grow under 
these conditions, however. To throw more light on the require
ments of this fungus of growth substances, its response to biotin 
was tested, too.

Material and methods.

Collybia dryophila was gathered in the neighbourhood of Länna 
(prov. of Uppland, Sweden) in autumn, 1943. The spores were
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spread in malt extract agar (2.5 % malt extract, 1.5 % agar) in 
which they germinated satisfactorily. The combination of two one- 
spore mycelia produced a diploid mycelium presenting clamp- 
connections which will be referred to as Strain A in this paper.

In the culture experiments the nutrient solution B proposed by 
the present author (Lindeberg 1944, p. 42) and composed of 
glucose 20 g, NH4-tartrate 5 g, KH2P04 1 g, MgS04.7H20 0.5 g, 
FeClg-solution (Fe-conc. 1/500) 0.5 ml, ZnS04-solution (Zn-conc. 
1/500) 0.5 ml, MnCla-solution (0.1 mol.) 0.5 ml, CaCl2-solution 
(0.1 mol.) 5 ml, distilled water 995 ml, was used. After autocla
ving the solution its pH was 5.5. The cultures were made in 100 ml 
Erlenmeyer flasks (Jena Geräte Glass). Each flask contained 20 ml 
nutrient solution. The solution was autoclaved until the pressure 
measured 1.2 aers. The vitamin preparations thiamin hydrochlo
ride (Merck) and biotinmethyl ester (made in Kögl’s Laborato
ries, Utrecht) were used. The vitamins were added to the nutrient 
solution previous to autoclaving. The fungi were inoculated from 
cultures grown on a substrate containing per 1 000 ml distilled 
water 15 g agar, 5 g malt extract, 5 g glucose, 0.5 g NH4C1, 0.5 g 
KH2P04, 0.5 g MgS04.7H20, and 0.5 ml 1 % FeCl3.6H20. Care 
was taken that the inocula remained floating on the surface of 
the solution. The cultures were maintained at a temperature of 
25° C.

Results of experiments.

In experiment No. 1 the effect of thiamin and biotin was tested 
on Strain A obtained from Collybia dryophila. Table 1 shows the 
quantities in which the vitamins were added to the different series. 
The experiment covered a period of 40 days and comprised 6 
parallel cultures with the exception of the series in which 5 my
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Table 1. The Effect of Thiamin and Biotin on the Growth of 
Collybia dryophila; Strain A.

Series Average dry weight ol 
mycelium (mg)

Controls ......................................................... .............................. 0.1
1 y thiamin per culture............................................................. 0.4
5 my biotin per culture............................................................. 0.5
1 y thiamin +10 my biotin per culture .............................. 60.7
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were added. In the latter ease the experiment was extended over 
90 days and comprised 4 parallel cultures.

In the presence of only either thiamin or biotin the fungus was 
not able to assimilate the nutrient solution; if, however, both thia
min and biotin were added there was satisfactory growth-response.

For the purpose of clarifying whether biotin-heterotrophy is a 
general characteristic of the species Collybia dryophila, two fresh 
strains were isolated from this fungus. This time the specimens 
came from parts of Sweden which are situated at a great distance 
from the place where the first ones had been gathered. Strain B 
was obtained from a fruit-body gathered in the neighbourhood of 
Roslagsbro (prow of Uppland); Strain C was obtained from a 
fruit-body gathered in the neighbourhood of Äspered (prov. of 
Västergötland). In experiment No. 2 the effect of thiamin and biotin 
on these two strains was tested. The experiment was extended over 
25 days and each series comprised 6 parallel cultures.

Table 2. The Effect of Thiamin and Biotin on the Growth of 
Collybia dryophila- Strains B and C.

Series
Average dry weight of 

mycelium (mg)

Strain B Strain C

Controls................................................................................. 0.1 0.1
1 y thiamin per culture................................................... 0.1 0.1
10 my biotin per culture................................................... 0.9 0.7
1 y thiamin + 10 my biotin per culture...................... 25.2 28.0

In like manner as Strain A the Strains B and C proved to re
quire the addition of both thiamin and biotin to be able to assi
milate the nutrient solution. The results of the experiments Nos. 
1 and 2, therefore, seem to warrant the conclusion that the species 
of Collybia dryophila is both thiamin- and biotin-heterotrophic.

The question whether the inability of a fungus to form a certain 
vitamin is absolute cannot be definitely clarified unless the growth- 
curve of the fungus is determined in the presence of a suboptimal 
quantity of vitamin in a nutrient solution whose composition is 
otherwise — as far as possible — optimal. Fries (1938, p. 73—78) 
and the present author (Lindeberg 1944, p. 69—72) have discussed

5 — 45122 Svensk Botanisk Tidskrift 1945
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mg

Fig. 1. Dry weight of mycelia produced by Collybia dryophila Fr. with 
varying quantities of biotin.

this problem in detail. It will be realized that a similar procedure 
is necessary to determin the maximum degree of the growth-pro
moting effect of the vitamin expressed in terms of the quotient

The determination of this value is basedquantity of mycelium produced
quantity of vitamin utilized 

on the assumption that the quantities of vitamin added are com
pletely used up by the mycelium of the fungus whereas the other 
factors conditioning growth remain — as far as it is possible - 
optimal.

In experiment No. 3 the growth of Collybia dryophila in the pre
sence of different suboptimal quantities of biotin was tested in 
accordance with the theory reported. In this experiment which 
comprised 4 series, 50 y thiamin per liter were added to the nu
trient solution. To the controls no biotin was added; otherwise 
0.5 my, 2.5 my and 5 my biotin respectively, were added per llask. 
For the purpose of constructing the growth-curves the yields of 4 
parallel cultures of each series were gathered at certain intervals 
and their respective weights determined. After 45 days, 10 ml 
sterile, distilled water were added to the remaining flasks. The 
diagram in Fig. 1 shows the results.

In the controls no growth was induced (dry weights after 45 
days, 0.3 mg, after 91 days, 0.2 mg). In the series in which 0.5 my 
biotin were added per flask the dry weight of mycelium amounted 
to 8.6 mg after 45 days; subsequently, it gradually decreased. In
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the series in which 2.5 my and 5 my biotin were added per flask 
the growth-curve indicated a uniform increase throughout the whole 
experimentation-time. The dry weight of mycelium in the presence 
of 2.5 my biotin amounted to 36.7 mg after 91 days, and in the 
presence of 5 my to 53.2 mg.

In the series in which 0.5 my biotin had been added per flask, 
another 10 my biotin were added to 5 flasks after 79 days. In these 
flasks growth was immediately initiated. At the end of further 30 
days, the dry weight of mycelium had increased to 52.6 mg. Con
sequently, the cause of the cease of growth in this series was that 
the biotin had been used up.

The results of the experiment furnishes evidence of the inability 
of Collybia dryophila to assimilate a synthetic nutrient solution not 
containing biotin. Within the range of concentrations tested in this 
investigation (0—5 my biotin per 20 ml nutrient solution) increase 
ot the biotin concentration accelerated the growth-rate. Even in the 
presence of 0.5 my biotin per 20 ml nutrient solution the inability 
of the fungus to synthetize the vitamin is absolute. The vitamin is 
used up during the formation of a certain quantity of mycelium. 
To induce further growth it is necessary to add a fresh quantity 
of biotin.

The mycelium/biotin quotient determined from the growth curve 
obtained from the series in which 0.5 my biotin per flask had been 
added, was approximately 17 000 000 (correction in accordance 
with the quantities of mycelium formed in the control series). In 
a previous paper the present author (Lindeberg 1944) demon
strated that, as regards Marasmius androsaceus, this quotient was 
approximately 4 000 000. For this determination, however, a 
nutrient solution was used to which no Ca-salt had been added. 
Since a certain quantity of Ca-ions stimulate the growth of Maras
mius androsaceus in this nutrient solution the possibility should be 
taken into consideration that a somewhat higher quotient might 
eventually be obtained if small quantities of a Ca-salt were added. 
According to Fries (1945) the mycelium/biotin quotient of an X-ray 
induced mutant of Ophiostoma multiannulatum is approximately 
7 000 000. Summarizing the results reported it will be realized 
that as regards the biotin-heterotrophic fungi whose mycelium/ 
biotin quotient has so far been determined, values of the same 
order of magnitude have been computed.

If the maximum quantity of mycelium formed is pro-
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portional to the quantity of vitamin added, the vitamin according 
to Fries (1938) - has a quantitative effect. Apart from this 
observer Melin and Nyman (1940) and the present author (Linde- 
berg 1941, 1944) have used this term in this sense. As early as 
1935, Schöpfer demonstrated that thiamin has in this sense a 
quantitative effect on the growth of Phycomyces Blakesleeanus. 
Other observers hold that the term quantitative effect is appropriate 
to a vitamin if the growth-rate of an organism is proportional 
to the quantity of vitamin present. The difference in the use of the 
term quantitative effect is worthy of consideration.

Summary.

1. The effect of thiamin and biotin on three strains obtained 
from the hymenomycete Collybia dryophila Fr. was tested. It has 
been recognized that these three strains are thiamin- and biotin- 
heterotrophie.

2. In a nutrient solution containing excess quantities of thiamin, 
increase of the biotin concentration accelerated the growth-rate 
within the range of the concentrations tested (0—5 my biotin per 
20 ml solution).

3. In a nutrient solution containing 0.5 my biotin per 20 ml 
the fungus ceased to grow after the biotin had been used up. On 
the addition of excess quantities of biotin, growth was immediately 
initiated. The experiments have demonstrated that the inability 
of the fungus to form biotin was absolute and that the biotin had 
a quantitative effect under these conditions. I

I am indebted to Fil. Mag. Karin Öblom for valuable aid and 
assistance.

Institute of Physiological Botany, University of Uppsala, January, 
1946.
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POLLEN MORPHOLOGY AND PLANT 
TAXONOMY. VI.

ON POLLEN AND SPORE FORMULAE.

BY

G. ERDTMAN.

The aim of the system of pollen and spore formulae herewith 
proposed is to make possible the provision of uniform tabular 
summaries in connection with routine work in »palynomorphology» 
(i.e. pollen and spore morphology; cf. Hyde and Williams 1945, 
p. 264). A system of this kind, even if admittedly deficient in many 
ways, may fullfil a temporary need until such time as more extended 
investigations have provided a better means of tabulation and 
description. .Several systems of pollen and spore formulae have 
been drawn up on previous occasions (cf., e.g., Armbruster and 
Oenike 1929, Potonié 1934). They are, however, too intricate, or 
cannot, for other reasons, be recommended for general employment.

The formulae should at least give as much information as would 
be necessary for the drawing of rough pencil sketches or for the 
making of models — e.g., in clay or plaster — of the pollen grains 
or spores concerned. To that end the formulae should include data 
on: 1) the number and arrangement of the apertures or places more 
or less suggestive of apertures, which might be used by the growing 
gametophyte upon its emergence from the exine; 2) the size, ami 
3) the shape of the pollen grains and spores.

APERTURES. The main types of apertures in pollen grains 
may be classed as follows: sulcus (abbreviated s), colpa (c), ruga 
(ru), and poms (po). The number of apertures are indicated by 
the prefixes mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, poly-, etc.

Typical »monocotyledonous» pollen grains are provided with a 
longitudinal furrow borne on the distal part of the grain and cros
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sing the polar axis at right angles (Fig. 1 A—C). This kind of a 
furrow is termed a sulcus. By shortening and contraction a sulcus 
may ultimately develop into a porus. Exceptionally a sulcus may 
present a three- or fourslit opening. Such grains are termed tri- 
chotomosulcate (3-ts) and tetrachotomosulcate (4-ts) respectively 
(cf. Krdtman 1944, Figs. 7, 11-14).

Typical »dicotyledonous» types of pollen grains are provided 
with three meridional furrows, meeting, if extended, at the poles 
and crossing the equator at right angles. Furrows of this kind are 
termed colpae (Fig. 1 F). By shortening and contraction a colpa 
may ultimately develop into a porus. In tetra- and hexacolpate 
grains etc. the colpae do not always cross the equator at right 
angles, but converge in pairs (cf. Wodehouse 1935).

A polycolpate pollen grain has many furrows which, according 
to the definition, are equally spaced in the equatorial, more or less 
extended zone of the grain. If, on the other hand, the grain is pro
vided with many furrows equally distributed over the general sur
face of the exine the furrows are referred to as rugae. In a hexa- 
rugate pollen grain the rugae correspond to the six edges of a te
trahedron. By shortening and contraction the rugae may, in the 
same way as sulci and colpae, exhibit any transition to pori. Some 
plants produce both tricolpate and hexarugate grains but it is felt, 
nevertheless, that the term ruga should be retained as a purely 
descriptive term. Fig. 1 J shows a polyrugate grain.

The pores (pori) are rounded and more or less distinct apertures, 
as a rule equally distributed on the equator or over the general 
surface of the grain. »1-po» denotes a grain with one pore. To 
avoid misunderstandings and the introduction of a new term, 
»2-po», »3-po», »4-po», etc. should exclusively denote grains with 
equatorially arranged pores. Any other porate grains should be 
referred to as »polyporate» (po-po). This term would thus, accord
ing to the definition, include any grains, except monoporate, with 
pores not confined to the equator. In practice »polyporate» would 
mean the same as »cribellate», proposed by Wodehouse (1935). 
Fig. 1 H (outline of a pollen grain of Thelygonum Cynocrambe) 
shows a hexaporate (6-po) grain with six equatorial pores. The 
hexahedral grain of Fumaria, so beautifully illustrated by Fritzsche 
(1837, Tab. VI, Fig. 11), although provided with six pores, should 
be termed »polyporate» [po-po (6)].

Non-aperturate grains (nap; pollina nonaperturata) may, event-
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ually, be referred to as asuleate, acolpate, or arugate if derived 
from sulcate, colpate, or rugate pollen types.

Spores of mosses and ferns are, as a rule, provided with dehisc
ence fissures. Monolete spores (1-let) have one fissure severing 
the straight longitudinal streak, or »laesura», borne on the proximal 
part of the spore. Trilete spores (3-let) have three fissures longi
tudinally severing each arm (laesura) of the triradiate streak usually 
known as the tetrad scar (cicatrix tetradica). Alete spores (alet) 
have no preformed dehiscence fissures.

SIZE CLASSES. The following size classes, based on the length 
of the longest pollen or spore axis, have been suggested (Erdtman 
1945, p. 191):

PI = very small grains or spores (pollina perminutci; sporae
perminutae) .................................................................... ....... < 10.0 P

MI = small do. (p. minuta; sp. minutae)......................... ....... 10— 25 l-1
ME = medium size do. (p. media; sp. mediae).............. ....... 25— 50
MA = large do. (p. magna; sp. magnae) ......................... ....... 50— 100 P
PA = very large do. (p. permagna; sp. permagnae)....... .... 100- 200
GI gigantic do. (p. gigantea; sp. giganteae)................ ....... > 200 V-

In the smallest size class the size should be expressed in tenths 
of (a, in the second smallest class in one and a half p, in Ihe other 
classes in p. The sculptural elements, such as spines etc., should 
not (particularly if they are more or less prominent) be included 
in the general dimensions of the grains or spores but should be 
dealt with independently. The same points of view are also adopted 
in mycology (cf. Malenqon 1929; I am indebted to Prof. J. A. 
Nannfeldt for directing my attention to this work). A nonarbitrary 
distinction between prominent and not prominent sculptural ele
ments will, however, sometimes be difficult or even impossible. 
In such cases, the methods used in obtaining the measurements 
should be clearly stated. Finally, it may sometimes be profitable 
to quote the dimensions of the exine lumen.

SHAPE CLASSES. In radiosymmetrieal pollen grains the fol
lowing shape classes, based on the relations between polar axis 
(P) and equatorial diameter (E), have been suggested (Erdtman 
1943, p. 45):

pp = perprolate grains (p. perprolata).
p = prolate grains (p. prolata).........
sp = subprolate grains (p. subprolata)

P : E > 2.00 
2.00- 1.33 
1.33- 1.14

(> 8 : 4)
(8 : 4—8 : 6) 
(8 : 6—8 : 7)
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spli = spheroidal grains (p. sphecroitlea)............... 1.14 0.88 (8 : 7 -7 : 8)
p-sph = prolate spheroidal grains (p. pro-

lato-sphseroidea).................................. 1.14 —1.00 (8:7 8:8)
o-sph = oblate spheroidal grains (p.

oblato-sphseroidea).............................. 1.00—0.88 (8 : 8 7 : 8)
so = suboblate grains (p. suboblata)....................... 0.88—0.75 (7 : 8- -6 : 8)
o — oblate grains (p. oblata)................................. 0.75—0.50 (6 : 8 -4 : 8)
po = peroblate grains (p. peroblala)..................... <0.50 ( <4 : 8)

POLLEN AND SPORE FORMULAE. The definitions and ab
breviations mentioned above may be used in pollen and spore 
formulae in the following way (cf. Fig. 1 A—J; every measurement 
contained in the formulae represents an average of ten measure
ments of acetolyzed pollen grains embedded in glycerine jelly; the 
measurements have been made by Mr (i. Seim, (ireat accuracy, 
such as would be indispensable in a monograph, was not, for several 
reasons, considered necessary. To give the »exact size» of pollen 
grains is not always an easy matter and il may well be that the shape 
classes will prove to be of greater importance in pollen morphology 
than the less constant size classes):

Fig. 1 A: monosulcate, plano-convex pollen grain. Formula: 
Pollinn monosulcata, media (20—46—30); abbreviated: 1-su—ME.

»20» is the length of the polar axis (the depth of the grain), »46» the 
length of the »sulciferous» diameter (the length of the grain), and »30» 
the length of the »not-sulciferous» diameter (the breadth of the grain).

Fig. 1 B: monosulcate, concavo-convex pollen grain. Formula: 
P. monosulcata, magna (20—56—20), concavo-convexa (—4); ab
breviated: 1-su—ME—cccv.

The actual length of the polar axis is obtained by subtracting the 
figure (4) in the second set of brackets from the »depth» figure (20) in 
the first set.

Fig. 1 C: monosulcate, biconvex grain. Formula: P. monosulcata, 
media (20—16 -40), biconvexa (9+11); abbreviated: 1-su—ME— 2ev.

The figures in the second set of brackets indicate that the polar 
axis and the longitudinal, »sulciferous» diameter cross each other 9 g 
within the contour line of the distal and 11 g. within the contour line of 
the proximal part of the grain. The value (10 + 10) would indicate 
a biconvex grain with a contour line displaying the same convexities 
on both sides of the »sulciferous» diameter, whilst (18 + 2) would 
indicate a nearly convexoplane grain with the sulcus on the convex 
side, etc.
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Fig. 1. Pollen and spore types (X 430). Explanation in text.

Fig. 1 D: monolete, concavo-convex spinose spore. Formula: 
Sporae monoletae, mediae (20—46—22), concavo-convexae (—4), 
spinosae (<5); abbreviated: 1 -let—ME—cccv; spin.

If — 4 in the second set of brackets be exchanged for 2 + 18, the 
corresponding spore would be nearly plano-convex with the laesura 
on the flat side.

Fig. 1 E: nonaperturatc (asulcate, acolpate, arugate, or aporate) 
pollen grain. Formula: Pollina nonaperturata, minuta, sphaeroidea 
(20.0); abbreviated: nap—MI—sph.

Fig. 1 F: dodekacolpate, peroblate pollen grain. Formula: P. 
dodekacolpata, media (20—42), peroblata (0.48); abbreviated: 12- 
c—ME—po.

Fig. 1 G: tricolporate, prolate—perprolate grain. Formula: P. 
tricolporata, minuta (20.0 -10.0), prolata—perprolata (2.00); abbre
viated: 3-cp—MI—p-pp.

This pollen grain differs from the other pollen grains and spores in 
fig. 1 by reason of the possession of apertures consisting of two parts, 
one outer, ektexinous, and one inner, endexinous. The outer part of 
the aperture has the shape of a colpa, the inner part that of a porus. 
Pollen grains provided with such apertures are termed colporate (cp;
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pollina colporata). The endexinous »pori» of colporate grains may be 
of various shape: extended meridionally, rounded, or equatorially 
elongated, sometimes so far as to join laterally to a continuous ring 
(cf. Erdtman 1945, p. 188, figs. 1, 2). Frequently the endexine is 
severed by meridional fissures underlying the ektexinous colpae. In 
such cases the pores are often represented by lateral semicircular 
notches in the endexine on each side of the fissure.

Fig. 1 H: hexaporate grain. Formula: P. hexaporata, minutci 
'(20.0—22.0), oblato-sphaeroidect (0.91); abbreviated: 6-po—MI 
■o-sph.

Fig. 1 I: polyporate grain. Formula: P. polyporata, minuta (20.0), 
sphaeroidea; abbreviated: po-po—MI—sph.

Fig. 1 .1: polyrugate grain. Formula: P. polyrugata, minuta (20.0) 
sphaeroidea; abbreviated: po-ru—MI—sph.

Formulae of trilete spores may, e.g., be arranged as follows: 
Sporae triletae, mediae [25 (11 +14)—20]; abbreviated: 3-let—ME; or 
Sporae triletae, mediae [25 (5 +8 +12)—20]; abbreviated: 3-let—ME.

In these formulae »25» is the length of the polar axis, »20» the 
length of the longest (equatorial) diameter. »11» is the proximal part 
of the polar axis up to that point of the axis which would be cut by 
the longest equatorial diameter. (It should be understood that the 
polar axis would be cut at the same point, or nearly so, by a plane 
passing through the distal ends of the three laesurae). »14» is the 
length of the remaining, distal part of the polar axis. The second 
formula would apply to spores of a shape similar to that of the 
megaspores of Lagenicula. »5» is the length of the proximal part of 
the polar axis, from the proximal apex of the spore to that point 
of the polar axis which would be cut by a plane laid through the 
distal ends of the three laesurae. »8» is that part of the polar axis 
stretching from the point just mentioned to that point of the polar 
axis which would be cut by the longest equatorial diameter. »12» is 
the remaining, most distal part of the polar axis.

The thickness of the exine should be given in p; a special scale 
(cf. Cranwell 1942) does not seem to be necessary.

The sculpture and texture etc. of the grains and spores is not 
dealt with here, since it is felt that still much research work, parti
cularly in the palynoanatomical line, should be done before anv 
elassification of the different sculptures and textures could be at
tempted.
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POLLEN MORPHOLOGY AND PLANT 
TAXONOMY. VII.

NOTES ON VARIOUS FAMILIES.

BY

G. ERDTMAN.

Apocynaceae Asclepiadaceae.

The great pollen morphological diversity in Apocynaceae s. str. 
Avas first noticed by Mohl (1834). Unfortunately, his statements 
have been more or less neglected, or even replaced by less reliable 
assertions. The pollenmorphological diversity is most pronounced 
in Plumieroideae, the grains of which are generally tricolporate, 
ranging from prolate in Vinca rosea (fig. 1) to oblate in Rauwolfia 
verticillata (figs. 7, 8). Echitoideae may be said to be characterized 
bv porate grains (figs. 2, 3), Apocynoideae by porate grains united 
in fours (fig. 4). In Asclepiadaceae the conditions are less varied, 
Periplocoideae being provided with tetrads (figs. 5, 6) of the same 
type as in Apocynaceae-Apocynoideae, and Cynanchoideae with 
pollinia.

The demarcation line Apocynaceae—Asclepiadaceae has from the 
beginning been but vaguely defined. Thus Brown (1811), when 
speaking of the plants which he placed in Asclepiadaceae, says: 
»They all, however, agree in having pollen coalescing into masses, 
which are fixed or applied to processes of the stigma, in a deter
minate manner; and this is, in fact, the essential character of the 
order». If, furthermore, the results of the investigations-by De- 
meter (1922) and the consequences of the successful operation, 
so to speak, of Woodson (1930) in separating the Apocynum group 
from Echitoideae, making it a sub-family per se, are duly considered, 
it seems no longer possible to retain a demarcation line which for
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several reasons must he considered as more or less fictitious. From 
the standpoint of pure pollen morphology it can he stated (cl., 
c.(j. figs. 4- 6) that this line bipartites a group of plants which in 
pollen morphology exhibit a remarkable unity.

In this connection it ought to he mentioned that Jussieu (1789) 
did not remove Apocynum and Periploca from each other, hut placed 
them side by side.

No scheme will be suggested here for a rearrangement of Apocy- 
naceae s. str.—Asclepiadaceae (»Apocynnceae s. hit.»), hut it is felt 
that in an eventuality of that kind, pollen morphology should not 
he neglected.

Canellaceae.

Canellaceae has been considered a member of Parietales, Panales, 
Rhoeadates, or even Rosales. Within Parietales (sensu Engleb and 
Diels 1936) it has sometimes been assigned to Cistineae, sometimes 
to Flacourtiineae, Tamaricineae, or Theineae.

The pollen grains in Canellaceae are monosulcate (figs. 9, 10; cf. 
also Bailey and Nast 1943) and they consequently belong to a 
tyjje which, among the orders mentioned above, only occurs in a 
few families of ranalian affinity. Pollen morphology thus streng
thens the evidence derived from other sources as to the correctness 
in placing Canellaceae in the neighbourhood of Annonaceae, Magno- 
liaceae, Myristicaceae, etc. (cf. Solereder 1899 a, Burtt Davy 
1937, Vestal 1938).

Examples:
Canella alba Murr. (Cuba: Ekman 16903): Pollina monosulcata,

media (35—48—44); (Florida l.VH. 1915, s.n. »C. Winteriana»:
31—42—39).

Figs. 1—23. Pollen grains in Apocynaceae, Canellaceae, Cnjpleroniaceae, Hamame- 
lidaceae, Melianthaceae, etc. All x 670; 1 mm in the figures represents about 1.5 p; 
the numbered sketches attached to some of the figures show the changing appearance 
of the sculpturing according to the adjustment of the microscope from high to low. 
1: Vinca rosea L. (S:t Barthélemy 1868: von Goes s. n.) 2: Pachypodium bispinosum 
A. DC. (Cape 1936: Hafström and Lindeberg s. n.) 3: Trachelospermum Bodinierii 
(Lévl.) Woods. (Kwangsi: Steward and Cheo 229.) 4: Trachomitum venelum (L.) 
Woods. (Batum: Holmberg 2259.) 5: Curroria decidua Planch. (S. W. Africa: 
Dinter 4211.) 6: Tacazzea apiculata Oliv. (Tanganyika: Schlieben 1604.) 7, 8: 
Rauwolfia verticillala (Lour.) Baill. (Kwangsi: Steward and Cheo 566.) 9, 10; 
Canella alba Murr. (Cuba: Ekman 16903.) 11: Crypteronia paniculata. 12: Eucryphia 
lucida. 13 16: Bauera rubioides. 17, 18: Disanthus cercidifolia. 19: Allingia obovata.
20, 21: Greyia Sutherlandii. 22: Bersama gracillipes. 23: Melianthus minor. (For 

data on Figs. 11—23, see the text.)
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Cinnamodendron axillare Endl. ex Walp. (Parana: Dusen 10306):
P. monosulcata—media (24—32—23).

Warburgia ugandensis Sprague (Kenya: R. E. et Tu. C. E. Fries 
2158): P. monosulcata—media (28—35—31).

Crypteroniaceae, Euchryphiaceae, and Saxifragaceae: Bauera.
In recent botanical textbooks Crypteroniaceae is assigned to 

»Myrtiflorae» or »Lythrales». II is usually placed near, or even in, 
Lythraceae or Sonneratiaceae. Pollenmorphologically, however, 
Crypteroniaceae, which consists of but one genus, is quite isolated 
in this milieu. The pollen grains are exceedingly small, thus making 
an investigation very difficult (cf. lig. 11). The Crypteronia pollen 
type has also been found in Eucryphia (fig. 12) and in Bauern (figs. 
13- 16).

The position of Eucryphia has been much debated. Rodway 
(1903) places it in Saxifragaceae; other authors, following End
licher, assign it to a family of its own, placing it, as a rule, in the 
neighbourhood of Theaceae or Gulli ferae (Gilg 1925, Hutchinson 
1926, Wettstein 1935). For xyloanatomical reasons Vestal 
(1938) stresses an eventual consanguinity with Dilleniaceae, whilst 
Rausch (1938), likewise considering wood anatomy etc., is inclined 
to place Eucryphia near Cunoniaceae. Bauera was once assigned 
to a family per se but it is now usually mentioned under Saxifragaceae.

Examples:
Crypteronia Cumingii (Planch.) Endl. (Luzon: Elmer 15324):

Pollina bicolpata (?), perminuta (9.8—5.3—6.5);
C. paniculata Bl. (Burma: Field 10301): P. bicolpata (V), per

minuta (9.9—6.1 -6.8);
Eucryphia cordifolia Cav. (Chiloe: Macmillan and Erlanson):

P. bicolpata (?), perminuta (9.6—5.9—6.7);
E. lucida (Lab.) Baii.l. (Tasmania; duplicate of type): P. bicolpata 

(?), perminuta (8.6—6.8—7.1);
E. Moorei F. M. (N. S. Wales: Boorman 2039): P. bicolpata (?), 

perminuta (7.4—5.7—5.9);
Bauera rubioides (Anoh. (cult.; X. 5. Rot. Gard. 1939, from E.

Austr.): P. bicolpata (?), minuta (11.4—9.5—9.8);
B. sessiliflora F. M. (Victoria: Ciir. Walter): P. bicolpata (?), 

minuta (12.6—8.5—8.8).
Since similar pollenmorphological signals were perceived from 

so widely separated plants as (following Engler and Diels 1936)
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Crypteronia (Crypteroniaceae, Myrtales), Eucryphia (Eucryphiaceae, 
Parietales), and Bauera (Saxifragaceae, Rosales), the three genera 
were compared, from aspects other than purely pollenmorpholo- 
gical. There are several similarities: the arrangement of the leaves, 
the numerical conditions — 2 and 4 dominating — in the flower, 
the seeds, etc. It seems appropriate, on weighing all the evidence, 
to place Bauera, Crypteronia, and Eucryphia somewhere in the 
neighbourhood of Cunoniaceae and »Saxifragaceae». The pollen- 
morphological suggestions would thus support the ideas of Rod- 
way (1903) and Bausch (1938) as to Eucryphia, and those inti
mated by Hutchinson (1926) as to Crypteronia.

»Gonystylaceae.»
Opinions have been much divided as to the position of Gonystylus. 

Gilg (1897) regarded it as a family of its own, Gonystylaceae. Hut
chinson (1926) assigned Gonystylaceae to Tiliales, placing it be
tween Tiliaceae and Sterculiaceae. For xyloanatomical reasons, 
however, this cannot, according to Chalk (1937), be the proper 
place for Gonystylus. In the last edition of Engler’s Syllabus 
(Engler and Diels 1936) Gonystylus is included in Thymelaeaceae 
whilst Hutchinson (1946) now considers it »to be derived from 
Flacourtiaceae, and from Gonystylaceae it is an easy step to Thyme
laeaceae» {l.c. p. 650).

As to the experience at hand it seems impossible to confuse 
pollen grains of thymelaeaceous plants with any types of pollen 
grains encountered in Malvales (or in Flacourtiaceae and other 
families assigned to Parietales or Bixales). Granting that Gony
stylaceae either rightly should be amalgamated with Thymelaeaceae, 
or that it should be placed somewhere among Malvales, it would 
thus probably be in the power of the exine of a single pollen grain 
to make the scale of the taxonomical balance sink in a special 
direction.

To that end, twro species of Gonystylus have been tested, viz., 
Gonystylus bancanus (Miq.) Gilg (Sarawak: Haviland and Hose 
3660; ex Herb. Kew. by courtesy of Dr .). Hutchinson) and G. 
pluricornis Radlk. (syn. Amyxa p.; Sarawak: Richards 1604; ex 
Herb. Arnold Arboretum by courtesy of Dr A. C. Smith). The 
pollen grains turned out to be of the characteristic thymelaeaceous 
type: sphaeroidal (diameter in G. bancanus 44.2—51.0 p, in G. plu
ricornis 39.1—45.9 g) and polyporate. Difficulties were encountered
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in ascertaining the total number of the pores; probably it was about 
12 or less.

The thymelaeaceous pollen type (cf. Fischer 1890) will be dealt 
with more fully later. Here it will only be mentioned that Thyme- 
laeaceae from a pollenmorphological point of view appears as an 
isolated family, being the only family within Myrtiflorae (sensu 
Engler and Diels 1937) which is provided with pollen grains 
with the pores uniformly distributed over the pollen surface.

Hamamelidaceae.
The pollen grains in Hamamelidaceae are of two types, polyporate 

(cf. fig. 19) and tricolpate (cf. figs. 17, 18). Polyporate grains occur 
in the subfamily Liquidambaroideae, tricolpate grains in the rest of 
the family (cf. Solereder 1899 b). So great are the differences 
between Liquidambaroideae and the other hamamelidaceous plants, 
that, if Liquidambaroideae be retained in Hamamelidaceae, it would 
1 >c logical to unite the rest of the family in one subfamily of its 
own.

Opinions have for a long time been divided as to whether Hama
melidaceae should be assigned to some place in the neighbourhood 
of Ranales or if it should be placed more near to, if not actually 
in Rosales. Cytologists (Anderson and Sax 1935) have recently 
advanced arguments in favour of the last view. These arguments, 
however, ought to conflict with those produced by pollenmorpholo
gical investigations, in so far as the pollen types of Hamamelidaceae 
occur in several families of ranalian affinity whilst they are practic
ally lacking in Rosales (the only exception being Ribes, the pollen 
grains of which are polyporate, although they are of a specialized 
type, much different from, for instance, the type of grains in Li
quidambaroideae).

Examples:
A. Pollina tricolpata.

Bucklandia populnea R. Br. (Kweichow: Tsiang 6729): P. media 
minuta (24—26), oblato-sphaeroidea (0.94);

Corylopsis pauci/lora Sieh, et Zucc.: P. media (30—28), prolato- 
sphaeroidea (1.10);

Disanthus cercidifolia Maxim. (Japan: .1. V. Petersen): P. minuta 
(17—23), suboblata (0.77);

Distylium guatemalense Radlk. (Guatemala: Türckheim): P. media 
(32—24), prolata—prolato-sphaeroidea (1.33);
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Eustigma oblongifolium Gard. (cult., Bot. Gard. Hongkong): P.
media (37—31), subprolata (1.21);

Fothergilla Gardeni Murr. (Tennessee: Sharp 556): P. media (37— 
29), subprolata (1.26); (some grains tetracolpate);

Hamamelis virginiana L. (cult., N. Y. Bot. Gard.): P. minuta (18.5— 
21.5), (subprolata—) oblato-sphaeroidea (0.88);

Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv. (China: Limpricht 820): P.
minuta (17.5--14.0), subprolata (1.25);

Mytilaria laosensis Lecomte (Kwangsi: Tsang 22180): P. minuta 
(18.0—20.5), suboblata—oblato-sphaeroidea (0.88);

Rhodoleia Championi Hook. (Hongkong 1874): P. media—minuta 
(26—22), prolata (1.13);

Sycopsis Dunnii Hemsl. (Kwangsi: Steward & Cheo 170): P. media 
(28—32), oblato-sphaeroidea (0.90);

Trichocladus crinitus Pers. (S. Air.: G. Lindeberg 1936 s. n.): P. 
minuta (19—21), oblato-sphaeroidea (0.92).

B. Pollina polyporata, sphaeroidea.
Altingia obovata Merr. (Hainan: Liang 64734): P. media (40), cf. 

12—14 -porata;
Liquidambar formosana Hange (Kwangsi: Tsang 21817): P. media 

(40), cf. 14-porata;
L. styraciflua L.: P. media (41).

Melianthaceae.
Melianthaceae is usually assigned to the order Sapindales. Hut

chinson (1926) has suggested to make this minute family still more 
minute by the transference of one of its three genera, viz. Greyia, 
to Cunoniales as a family per se. The pollen grains of Meliantha
ceae are tricolporate, subprolate or prolate, and provided with 
distinctly reticulate exines. Such grains have not been met with 
in Cunoniales.

Examples:
Bersama gracillipes Mildbr. (Tanganyika: Schlieben 1354): 3-cp— 

MA (55—43)—sp (1.30);
Greyia Sutherlandii Hook. (Natal: Rudatis 1082): 3-cp—ME (41 —

25) —p (1.62);
Melianthus comosus Vahl (S.-Afr.: Schlechter 10933; Hinter 

3520): 3-cp—ME (47—27)—p (1.70);
.1/. minor L. (Cape Prov.: Schlechter 8071): 3-cp—ME (42—

26) —p (1.64).
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden

om märkliga växtfynd o. d.

Nytt fynd av Blechnum Spicant i Hälsingland.

Under Riksskogstaxeringens arbeten i Hälsingland påträffade under
tecknad den 14.9. 1942 i SV delen av Bollnäs sn ett väl utvecklat exemplar 
av Blechnum Spicant. Fyndplatsen är ca 600 m S om Mörtsjön, mellan 
Asen och Möngesåsberget. Arten har visserligen förut påträffats i Häl
singland, men sällsynt. Ett omnämnande av detta nya fynd torde därför 
kunna påräkna ett visst intresse. Ett av de ca 50 bladen, alla sterila, 
insamlades och har överlämnats till Riksmuseets Paleobotaniska Avdel
nings herbarium.

Nils Berner.

En sydlig pezizacé, Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud., 
återfunnen på Gotland.

Under Gotlands hembygdsförbunds exkursion för allmänheten den 18 
juni 1944 fann fru Gerd Malm, f. Fries, nära Linemyr en discomycet, 
som väckte uppmärksamhet både genom sitt utseende och sitt originella 
växtsätt. Såsom professor J. A. Nannfeldt, Uppsala, senare kunde kon
statera, var arten Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud.

Denna art var förut icke känd från mer än en socken i landet, nämligen 
i Hangvar på Gotland (se nedan) och har icke samlats efter 1912. Våren 
1945 fäste jag i en tidningsnotis allmänhetens uppmärksamhet på svampen 
och fick härigenom kännedom om ytterligare ett antal lokaler. De hit
tills kända svenska lokalerna — alla från Gotland — äro:

Hangvar, Suderbys, i mossa under tall. 31.7. 1902. (Hb. Lars Ro- 
mell 16417) Maria Romell (det. J. A. Nannfeldt 1938) (S, U). Sigsarve. 
22.6. 1912. Maria Romell (S). (Lokalerna ligga i närheten av varandra.) 

— Tingstäde, nära radiostationen, gräsrik barrskog tills. m. Tricholoma 
gambosum. 29.5. 1945. H. Weman (S). — Västerhejde, Kuse, i stenig 
barrskog bland Tricholoma gambosum. 20.5. 1945. E. Th. Fries (U). 
Hörsne, Dibjärs, invid Linemyr, på skogsväg i lövbuskrik barrblandskog 
samt vid Line norra gård, stigar i barrblandskog. 18.6. 1944. Gerd Malm 
o. förf. (U). — Kräklingbo, Torsburg, stig i barrblandskog. 6. 1945. Mar-
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Fig. 1. Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud. från Hörsne.
Det största ex. mäter 13.5 cm i diam. — F’oto förf. 18. VI. 1944.

git Lundberg (S). Hablingbo, Bürge, på stig i lövbuskrik tallskog. 
23.5. 1945. E va-Lisa .Johansson o. förf. (S).

Arten är i Norden f. ö. blott känd från Danmark på Möns tclint. Exemplar 
saknas i Universitetets Botaniske Museum, Köpenhamn, men professor O. 
Hagerup skriver (brev till förf.): »Jeg har selv som Dreng levet 10 Aar 
paa Mön og hvert Aar set Svampen i Mamgde og glaidet mig över at se 
Sporerne blive kastet op i hole Skyer i Luften fra den store, smukke Skaal.»
- Hos J. Lind, Danish Fungi (Kbhvn 1913), anges arten vara samlad på 

Möens Klint av Gerda Bock den 15 maj 1910. Här förekommer den en
ligt en notis i Meddelelser til Svampekunskabens Fremme, Bd 4 (Kbhvn 
1926—30), s. 8, i granskog (Thöger-Sörensen och K. Wad).

Arten är ej sällsynt i tallskog över hela Frankrike (Boudier, se nedan). 
I Tyskland tycks den vara mera sparsam. Uppgifter finnas från Rhen- 
landet, Darmstadt [Fr. Kallenbach, Morchel- und Lorchelzeit, Ztschr. 
f. Pilzkunde, N. F., Bd 7 (Leipzig 1928), s. 59—60|. Av H. Rehm [Asco- 
myceten, i Rabeniiorsts Kryptogamen-Flora (Leipzig 1896), s. 1020] 
anföres förutom Rhenlandet även Schlesien. Från Österrike nämnes 
arten förutom av Rhem (a. a. s. 1020) även av Huber (Ztschr. f. Pilz
kunde, N. F., Bd 6, s. 126, och Bd 8, s. 45) från S:t Veit (»unter Schwarz
kiefer»), resp. Gmunden. På den senare lokalen växer den i bokskog, 
den enda lövskogslokal, som jag funnit omnämnd i litteraturen. I England 
förekommer den i tallskogar [W. Phillips, A Manual of the British Disco- 
mycetes (The Int. Sei. Ser., Vol. 61, London 1887)]. Från Schweiz föreligga 
uppgifter av Rhem (a. a.), som även upptar arten från Krain.

Utom Europa finnas uppgifter dels från Algeriet [J. Bresadola, Icono- 
graphia Mycologia, Vol. 24 (Milano 1932), Tab. 1200], dels fråu Nord
amerika, där den enligt Seaver [The North American Cupfungi (New 
York 1928), s. 236] är utbredd från British Columbia till Michigan och i 
staten New York.

Sarcosphaera har ett egendomligt utseende samt säregna ståndortskrav. 
På Gotland synes arten vara bunden till svagt trampad starkt kalkhaltig 
mark, särskilt skogsstigar, och tycks föredra lerhaltig jord. Den ger sig 
från ett totalt hypogeiskt stadium först till känna som ett eller flera små
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runda hål i markytan. Fruktkroppen, som är oskaftad, spricker till sist 
upp med talrika oregelbundna flikar, som skjuta undan barrtäcket. Ytter
sidan är vit med fastsittande partier av underlaget, insidan grå-violett 
hos mogna exemplar. — Arten når avsevärda mått, maximalt 13.5 cm, 
som uppmättes på ett ex. från Hörsne. En utmärkt färglagd bild finnes i 
E. Boudier, Icones Mycologicae et Iconographie des Champignons de 
F’rance (Paris 1905—10), pl. 302.

Enligt flera litteraturuppgifter (bl. a. Huber, Ztschr. f. Pilzkunde, N. F., 
Bd 8, s. 45), tycks Sarcosphsera åtminstone i rått tillstånd ha vissa gift
verkningar.

Arten har tydligen hittills varit förbisedd, åtminstone på Gotland, 
och den bör eftersökas även i andra kalktrakter. Den synes tillhöra de 
exklusiva kalcifila discomyceterna av sydlig utbredningstyp i Europa. 
På Gotland har den sin nordligaste kända utpost.

För litteraturanvisningar står jag i tacksamhetsskuld till prof. J. A. 
Nannfeldt och fil. dr S. Lundell, Uppsala.

Summary. A Southern Species of Pezizaceae, Sarcosphaera coronaria 
(Jacq.) Bond., rediscovered in Gotland, Sweden. — Only two Swedish loca
lities of the said species were previously known, both from one parish in 
Gotland. Several additional finds are now reported from the island. 
Nearly everywhere the species grows in pine-forests. It is of a southern 
distribution in Europe with its northernmost outpost in Gotland.

Uppsala, Växtbiologiska institutionen, februari 1946.
Bengt Pettersson.
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RECENSIONER.

Thunmark, Sven, Die Abwasserfrage der Växjö-Seen in hy- 
drobiologischer Beleuchtung. Grundzüge in der regionalen Plank- 
tologie von Südschweden. Medd. Lunds univ. lininoi. inst, nr 4. Lund 
1945. (239's.)

Thunmark, Sven, Zur Soziologie des Süsswasserplanktons. 
Eine methodologisch-ökologische Studie. — Folia Limnol. Scand. nr 3. 
Lund 1945. (66 s.)

Genom de tättbebyggda samhällenas raska utveckling i vårt land under 
senare tid har ett omfattande problem framträtt, nämligen vattenför
sörjningen och i än högre grad dess negativa facies: eliminering av avlopps
vattnet. Den senare frågan har länge varit högaktuell för Växjö vid
kommande, de tre små Växjösjöarna ha länge nära nog haft karaktären 
av septic tanks. År 1941 vidtalade stadsmyndigheterna doc. Sven Thun- 
mark att göra en undersökning, bl. a. för att råda bot för den luftförorening, 
som Växjösjöns enorma vattenblomning åstadkom i stadens strandpark.

Den grundliga utredning, som Thunmark då och åren efteråt utförde 
över Växjösjöarnas biologi, i hög grad med praktisk-limnologiska syfte
mål för ögonen och som återges på s. 3—82 i Växjö-arbetet, bildar utgångs
punkten för en omfattande utredning av några sjötyper, vilken ur teoretisk- 
limnologisk synpunkt utgör bokens tyngdpunkt (s. 83—232) och svarar 
mot bokens undertitel, nämligen att jämföra plankton- och trofiförhål- 
iandena i dessa Smålands mest eutrofa sjöar med sjöar av mera ursprunglig 
typ.

Som jämförelse till Växjösjöarna har förf. ur sitt rika material från 
hela Götaland utvalt två natureutrofa sjöar i Västerviktrakten, vidare tre 
sänkta sjöar och en orörd moränsjö från sydsvenska höglandets central
parti och har på grundval av mycket utförliga planktonanalyser och 
andra limnologiska data såsom jämförelsematerial dragit värdefulla eko
logiska slutsatser av stor räckvidd. Särskilt sjön Hjorten i Västervikom- 
rådet är enligt min mening av ytterligt intresse, då den trots minimal kul
turpåverkan uppvisar avgjort eutrof karaktär hos planktonet. Resultaten 
från de sänkta sjöarna, vilka genom sänkningen undergått en större eller 
mindre förskjutning mot den eutrofa sidan, äro de första över detta ämne 
och av mycket stort intresse. Här har förf. också på ett utmärkt sätt fyllt 
den både principiella och faktiska brist, som vidlådit det naumannska pro- 
duktionsbiologiska systemet med kort sagt huvudavdelningarna »hög
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produktion—eutrofi» och »lågproduktion—oligotrofi». Thunmark visar 
klart på det mycket viktiga mellanläge, som beträffande just planktonet 
representeras av lågproduktion—eutrofi. Den relativt ursprungliga klar- 
sjötypen slutligen visar i det väl valda exemplet, Frissjön, ett plankton 
av helt annorlunda karaktär än hos de andra behandlade sjöarna, repre
senterande sydsvensk oligotrofi. Här ges även en välbehövlig orientering 
över planktonets produktionsväxlingar hos denna sjötyp; därvidlag har 
vår litteratur hittills lämnat mycket övrigt att önska.

Genom dessa ekologiska undersökningar har Thunmark skapat vårt 
första verkliga regional-planlctologiska verk på bred och exakt grund och 
med de viktigare miljöindicier, som användas i modern limnologi. Han har 
däri behandlat särskilt framträdande sjötyper inom registret oligotrofi— 
natureutrofi—kultureutrofi och angivit riktlinjer och metoder för kom
mande undersökningar.

Såsom värdefulla biprodukter böra nämnas flera för vår algflora nya, 
intressanta arter och ej minst den länge efterlängtade utredningen över 
några plankton-Pedmsfra, där förf. bl. a. till full evidens visar, att ett antal 
förut beskrivna varieteter blott äro utvecklingsstadier av en och samma art. 
Kritiken av den ifrågavarande litteraturen är skarp men till fullo berätti
gad; den bygger på ett statistiskt omfattande material och mycket nog
granna morfologiska analyser.

Det sociologiska arbetet behandlar först ingående principer och syn
punkter i den strukturella analysen av sötvattnets plantonsamhällen. Till 
skillnad från den väl ventilerade sociologiska metodiken i fråga om den 
»fasta» vegetationen har hittills märkligt nog saknats varje allvarligt för
sök till genomförd metod för att kortfattat karakterisera planktonsamhäl
lena. Hithörande problem ha tyvärr ej heller behandlats i Huber-Pes- 
talozzis sammelverk »Das Phytoplankton des Süsswassers». Kortfattad 
sociologisk karakteristik och nominering av planktonsamhällena efter en
hetliga och ändamålsenliga grunder har emellertid stor betydelse såväl 
för den teoretiskt som den praktiskt arbetande limnologen. Den kännbara 
bristen har nu fyllts genom Thunmarks arbete, vari han utvecklar en pre
ciserad metodik och ett konsekvent system.

Fundamentet i samhällskarakteristiken utgör den kvantitativt domi
nerande arten i var och en av de båda huvudkomponenterna: mikrofyt- 
oeh mikrozodominanten. Hur dessa fastställas är föremål för en ingående 
redogörelse, delvis i anslutning till den strukturanalytiska metodik för 
mikrobenthossamhällen, som denne förf. förut så framgångsrikt utformat. 
För att göra den kortfattade sociologiska karakteristiken möjligast använd
bar även ur rent ekologisk synpunkt har förf. som ett kvalitativt attribut 
till det kvantitativa dominansfundamentet lagt antalet i samhället repre
senterade chlorococcal- och desmidiéarter. Dessa alger torde också vara 
de lämpligaste grupperna, där den taxonomiska omfattningen i mesta 
mån sammanfaller med de ekologiska kraven och således gruppvis äro till
fredsställande indikatorer på trofigraden. För den närmare gradationen 
på denna grundval uppdelas chlorococcal- och desmidiékomponenterna i 
sex klasser: »extremt artrik» med mer än 25 närvarande arter, »mycket art
rik» med 16- 25 arter o. s. v. Förf. betonar starkt nödvändigheten av kva
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litetsanalysernas fullständighet, även där undersökarens kunskaper ej 
tillåta en exakt namngivning av alla närvarande plankter (ofta nog har 
sociologen tyvärr varit benägen att betrakta icke närmare bestämbara 
plankter såsom frånvarande). Det sociologiska karakteriseringsresultatet 
blir t. ex. »extremt chlorococcalartrikt—måttligt desmidiéartfattigt Mi
crocystis viridis-Daphnia cucullata-samhälle», som ger en synnerligen in
struktiv uppfattning av samhällets ekologiska valör, här alltså utpräglad 
eutrofi.

Thunmark har med framgång även inaugurerat ett »chlorococcal-des- 
midial-system» ensamt såsom trofiindikator (s. 55—64), varvid förhållan
det mellan antalet chlorococcal- och desmidiéarter utnyttjas. Förutsätt
ningarna för kvotens användning äro flera, bl. a. en omsorgsfullt genom
förd kvalitativ inventering av ett tillräckligt rikt plankterbestånd. Sy
stemet exemplifieras på tre olikartade sjögrupper. De ur allmänt limno- 
logiska vittnesbörd säkert högeutrofa sjöarna visa kvoter av omkr. 3—14 
i de anförda exemplen, gruppen med lindrigare eutrofi visar kvoter av 1 -3
och de klart oligotrofa sjöarna (alla av Fiolentyp) kvoter blott av 0,2—0,5.

I anslutning till de synpunkter och det faktamaterial, som ligger till 
grund för framställningen ger förf. en med instruktiva diagram illustrerad 
klarläggning av sambandet mellan transparens, vattenfärg och oxider- 
barhet å ena sidan och planktonsamhällena i de tre behandlade sjögrup
perna å den andra.

Genom den kritiska skärpan och strävan till objektivitet utgör arbetet 
ett föredöme och genom sina många värdefulla resultat, anvisningar och 
uppslag torde detta arbete bli av stor betydelse som vägvisare i såväl svensk 
som internationell planktonforskning. Detta även sedan den av förf. ef
terlysta detaljerade värdesättningen av de enskilda plankterna såsom 
»einzel»-indikatorer blivit verklighet. Ej minst torde arbetet kraftigt 
bidraga till realiserandet av just detta ur såväl teoretisk som praktisk syn
punkt viktiga limnologiska önskemål.

Einar Teiling.

Hartmann, Max: Die Sexualität. Das Wesen und die Grundgesetz
lichkeiten des Geschlechts und der Geschlechtsbestimmung im Tier- und 
Pflanzenreich. — xn + 426 s., 245 textfig. Gustav Fischers förlag, Jena 
1943. Pris 24 Rmk (förlagsband).

Direktorn vid Kaiser-Wilhelms-institutet för biologi, professor Max 
Hartmann, kan otvivelaktigt göra berättigat anspråk på den i specialis
ternas tidevarv lika sällsynta som förnämliga benämningen »biolog» 
som vetenskapsman torde han knappast rättsvisligen kunna ges en titel 
med snävare innebörd. Hans undersökningar över sexualitetsfenomenens 
genetik och fysiologi, vilka bedrivits i drygt fyra decennier, beröra så skilda 
organismgrupper som amöbor, grönalger, brunalger, sjöborrar och borst
maskar. Icke minst har han intresserat sig för den teoretiska behandlingen 
av det enorma och heterogena material av fakta, som under de senaste år
tiondena vunnits inom nämnda vidsträckta forskningsområde. Hans namn 
har här bl. a. kommit att knytas till läran om den s. k. relativa sexualiteten.
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Ingen torde därför i liögre grad än Hartmann varit skickad att åstad
komma den sedan länge behövliga sammanfattande framställning av 
sexualitetsföreteelserna, som föreligger i ovannämnda verk. Närmast 
äldre arbeten av liknande art äro minst 15 år gamla, såsom Knieps utom
ordentliga översikt av thallofyternas sexualitet (1928) samt Correns’ 
och Witschis motsvarande framställningar av könsförhållandena hos 
fröväxterna resp. djuren (1928 resp. 1929). 1939 publicerade Hartmann 
i Sammlung Göschen (Nr 1127) en ytterst koncentrerad översikt av sexuali- 
tetsförhållandena inom växt- och djurriket, till synes en förstudie till det 
nu Utgivna, betydligt omfångsrikare arbetet.

Huvuddelen av boken upptages av en översikt av den könliga fort
plantningens olika typer, alltefter könsbestämningens mekanik fördelade 
på de fyra stora huvudgrupperna med resp. haplogenotypisk, haplofeno- 
typisk, diplofenotypisk och diplogenotypisk könsbestämning. Av det 
mycket stora antal nya undersökningar, som här refereras av Hartmann, 
äro de som beröra den haplogenotypiska könsbestämningen av särskilt 
intresse. Förf. ägnar här — och med rätta — stort utrymme åt de märk
liga undersökningar, som av Moewus, m. fl. i samarbete med kemister 
utförts över befruktningen och könsbestämningen hos den encelliga grön
algen Chlamydomonas eugametos, undersökningar, som ju ledde till isole
randet av kemiskt väldefinierade substanser, vilka hos nämnda alg reglera 
befruktning, s. k. gamoner, och könsbestämning, s. k. termoner. En kon
sekvens av dessa undersökningar var ju också, att den för Chlamydomonas 
utmärkande relativa sexualiteten med dess fyra olika grader av »honlighet» 
resp. »hanlighet» hos gameterna kunde tolkas som uttryck för att de hon- 
resp. hanbestämmande substanserna helt enkelt föreligga blandade i olika 
proportioner hos olika gameter. Hartmann påpekar här med tillfreds
ställelse, att dessa resultat utgöra en vacker bekräftelse på hans redan 1923 
uttalade förmodan, att det vid relativ sexualitet — ett då ännu omstritt 
begrepp — rörde sig om kvantitativa olikheter mellan de bägge köns- 
faktorerna.

Bland organismerna med haplogenotypisk könsbestämning finnas även 
åtskilliga andra typer av stort intresse ur sexualitetssynpunkt. F'örf. 
redogör här bl. a. för de framför allt av amerikanarna bedrivna undersök
ningarna över olika små ascomyceter: Neurospora, Pleurage o. a., där för
hållandena kompliceras av förekomsten av självsterilitet och uppkomsten 
av miktohaplonter, samt för Greis’ intressanta och framgångsrika försök 
att genom röntgenbestrålning av den hermafroditiska Sordaria fimicola 
åstadkomma enkönade mutanter med olika stark sexuell valens. 11 detta 
sammanhang kunde Lorenz’ lilla undersökning över Sphaerobolus (Arch, 
f. Protistenk., 81, 1933) ha omnämnts, i vilken relativ sexualitet påvisas 
hos en basidiomycet, ett arbete som emellertid synes vara tämligen allmänt 
förbisett. | Den hos basidiomyceterna förekommande egendomliga »multi- 
polära» sexualiteten vållar nu som alltid Hartmann stora svårigheter vid 
inordnandet i den allmänna sexualitetsteoriens bipolära schema.

De haplo- och diplofenotypiska könsbestämningstyperna erbjuda mindre 
av intresse och givas också mindre utrymme i forks framställning. Den 
förra gruppen representeras främst av alger och svampar, den senare av
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fröväxter och metazoer. Beträffande fröväxterna träda fortfarande Cor- 
rens’ banbrytande undersökningar i förgrunden. Av djur med diplofeno- 
typisk könsbestämning är det framför allt olika slag av maskar, som ut
gjort studieobjekten, och förf. redogör här bl. a. för sina och sina medar
betares försök med polychäten Ophryotrocha puerilis.

Den diplogenotypiska könsbestämningen slutligen har för sina mång
skiftande uppenbarelseformer krävt nära en tredjedel av sidoantalet i boken. 
Förf. kan även här utgå från Correns, som ju genom sina klassiska Bry- 
onia-försök 1907 skapade den nu allmänt vedertagna teorien för diplogeno- 
typisk könsbestämning. I detta innehållsrika och för icke-specialisten del
vis rätt krävande kapitel redogöres bl. a. för olika fall av triploid och di
ploid intersexualitet (framför allt hos insekter), för subdioeciska fröväxter 
och groddjur samt för könsbestämningens egendomligheter hos vissa fiskar, 
där enligt nyare undersökningar av Kosswig o. a. en viss art kan utmärkas 
av heterogameti hos hanen, en närstående art däremot av heterogameti hos 
honan. Vidare redogöres för Metz’ och hans medarbetares i två årtionden 
fullföljda arbeten över dipter-släktet Sciara’s egenartade fortplantnings- 
biologi (karakteriserad främst av att vissa honor alstra enbart hanlig, andra 
enbart honlig avkomma) och för den hos ett flertal insekter påvisade köns- 
bestämningstyp, som kallas »Dierzons modus» och som trots att den — hos 
honungsbiet — varit känd i 100 år och rent praktiskt behärskas teoretiskt 
fortfarande utgör en gåta. Kapitlet avslutas med en kort framställning 
av de nyaste rönen beträffande däggdjurens könshormoner, gynandromor- 
fism, kastrations-, parabios- och transplantationsförsök och därmed sam
manhängande problem.

Boken avslutas med två kortare kapitel om sexualitetens och befrukt
ningens teori. Förf. hävdar här genomgående den uppfattningen, att rik
tigheten av den ursprungligen av Bütschli (1887—1889) och Schaudinn 
(1903) framställda och sedan av honom själv klarare utvecklade s. k. 
allmänna sexualitetsteorien nu vore att anse som definitivt fastslagen. 
Det synes emellertid rec. att förf. här väl kortfattat avfärdar den skarpa 
men sakliga kritik, som riktats mot hans lärobyggnad framför allt av Mainx 
(»Die Sexualität als Problem der Genetik», Jena 1933) och vidare omnämnas 
överhuvud taget ej vissa avvikande uppfattningar, som tidigare utveck
lats av Prell, Link, m. fl.

Ett arbete av detta slag med dess rikedom på olikartade symboler måste 
självfallet höra till de besvärligare ur korrekturläsningssynpunkt. Av de 
rätt talrika tryckfelen äro några särskilt förargliga, enär de kunna leda 
läsaren på besvärliga villospår. På s. 7, rad 8 nedifrån står sålunda »zy- 
gotischen» i st. f. »gametischen» och på schemat över könsbestämningen hos 
Bryonia på s. 242 är en pil oriktigt placerad.

Dessa sista anmärkningar beröra relativa oväsentligheter. För alla de 
forskare, som från kemistens, fysiologens, systematikerns eller genetikerns 
utgångspunkt komma i kontakt med det som helhet rent biologiska, i 
grunden ännu fullständigt ouppklarade problem sexualiteten innebär, 
utgör Hartmanns monografi ett ovärderligt hjälpmedel.

Nils Fries.
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Ett kvartsekel har snart förflutit, 
sedan lektorn vid Högre Realläro
verket å Norrmalm Fredrik Elias 
Ahlfvengren avled i Stockholm den 
22.12. 1921. Han var född 7.4. 1862 
i Gervalls i Hej de socken på Gotland 
och son till hemmansägaren Petter 
Elias Ahlfvengren och h. h. Maria 
Olivia Lindlöf. Vårterminen 1876 
intogs han i 3:e klassen av Visby 
högre elementarläroverk och avlade 
där mogenhetsexamen 13.6. 1882, 
varefter han 23.1. 1883 inskrevs som 
student vid universitetet i Lund.
Han ingick i Blekingska nationen 
och avlade 16.5. s. å. examen stili 
latini pro gradu phil., blev fil. kand.
31.1. 1888, fil. lic. 15.9. 1893, dispu
terade 11.11. 1896 och promovera
des 31.5. 1897 till fil. doktor.

De första åren av sin studenttid 
ägnade sig Ahlfvengren, vid sidan 
av de egentliga examensstudierna, 
ivrigt åt floristiken. I sin första upp
sats (1888) omnämner han från sin
fäderneö 68 arter (därav 13 för provinsen nya) med detaljerade fyndorts- 
uppgifter och urskilde en ny form av Gagea minima. År 1893 beskrev 
Ahlfvengren, likaledes från Gotland, två för Skandinavien nya hybrider
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(se litt.-fort.). 1897 omnämner K. Johansson i sitt arbete över Gotlands 
växttopografi och växtgeografi (s. 107, 172) en av Ahlfvengren urskild, i 
Hejde funnen Pulsatilla pratensis f. glabrescens. Johansson citerar vid fler
talet gotlandsväxter en fullständig sockenflora, som Ahlfvengren upprättat 
över sin fädernebygd, Hejde, och vars talrika fynduppgifter denne över
låtit åt Johansson att offentliggöra i anförda arbete.

År 1896 utkom Ahlfvengrens doktorsavhandling, en omfattande mono
grafi över compositéstammens anatomiska byggnad och grundad på ett 
ingående studium av något över 230 arter, fördelade på omkr. 125 inom 
skilda delar av familjen valda släkten. Ahlfvengren fann visserligen, att 
knappast någon anatomisk karaktär är gemensam för denna fanerogamer- 
nas artrikaste familj i dess helhet, men väl att åtskilliga kunna sägas ut
märka enskilda grupper. Han anför 15 dylika karaktärer, som äga all
männare förekomst. Med hänsyn till byggnaden hos fibrovasalringen, 
vilken var föremål för särskilt ingående undersökning, kunde inom famil
jen 12 skilda typer särskiljas. I en på anförda karaktärer grundad över
siktlig uppställning av arterna påvisade han den anatomiska släktskapens, 
sammanfallande med den morfologiskt-systematiska. Ahlfvengren fann 
vidare, att i stammen stärkelse och det för compositéerna specifika reserv- 
kolhydratet inulin stå i bestämd relation till varandra: ju mer stärkelse, 
desto mindre inulin, och tvärtom. Yngre stamdelar befunnos rikare på 
stärkelse, äldre på inulin. Vid translokationen omvandlas, såsom Ahlfven
gren likaledes kunde visa, den autochtona stärkelsen till inulin. Detta 
anfört blott för att beröra några av de många anatomiska och fysiologiska 
detaljfrågor, som i avhandlingen behandlas och av vilka flera erbjuda ett 
betydande, ej minst systematiskt intresse.

I likhet med så många andra botanister av Fredrik Areschougs skola 
kom även Ahlfvengren att under sin utbildning till forskare taga intryck 
av sin store lärofaders kanske mest framträdande drag, mångsidigheten 
och det vidsynta intresset för botanikens skilda discipliner. Utom åt växt- 
anatomien, som han under Areschougs educerande ledning bedrev con 
amore, ägnade sig Ahlfvengren åt frökontrollverksamhet, växtförädling 
och växtfysiologi. Han tjänstgjorde som assistent vid Malmöhus läns 
frökontrollanstalt, som startats i Lund av hans vän docenten, sedermera 
professor Bengt Jönsson, och var tidvis även assistent vid Allmänna Sven
ska Utsädesföreningen i Svalöv. En frukt av hans intresse för växtfysio- 
logien blev en experimentell undersökning över induktionselektricitetens 
inverkan på fröns groningsenergi och groningsförmåga (1898), en under
sökning, som utförts å det växtfysiologiska laboratoriet i Lund och som 
bär spår av samarbete med dess dåvarande föreståndare, Bengt Jönsson. 
Ahlfvengren kunde vid sina undersökningar över detta redan länge och av 
ett flertal forskare behandlade, men ännu i hög grad omtvistade problem 
visa, att hos frön med normalt stor groningsenergi induktionselektricitet 
utövar en viss, antingen gynnsam eller menlig verkan, så att hos olika väx
ter energien höjes eller sänkes, och att denna effekt stegras genom lång
varigare behandling. Långsamt groende eller äldre frön åter äro mera 
okänsliga för dylik inverkan och röna föga eller intet synbart inflytande av 
behandlingen.
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Hösten 1892 hade Ahlfvengren lörordnats till e. o. amanuens vid Bota
niska Institutionen. Han lämnade dock denna befattning redan efter ett 
år (se nedan). Institutionen i Lund omfattade han med stor välvilja, och 
mellan åren 1885—96 skänkte han dit flera samlingar av herbarieväxter, 
väsentligen fanerogamer. Några av dessa hade gjorts under den resa, han 
sommaren 1895, med understöd av Kungl. Vetenskapsakademien, före
tagit till olika delar av Jämtland för växtfysiognomiska undersökningar. 
Dessa fortsattes 1897, då han, likaledes med understöd av Vetenskaps
akademien, i samma syfte besökte Lapplands fjälltrakter.

Av Lunds Botaniska Förening, vilken han tillhörde från ht 1883, var 
Ahlfvengren under studietiden en nitisk och verksam medlem. Han tog 
livlig del i dess verksamhet, och i vidsträckt mån togos också av föreningen 
hans tjänster i anspråk.1 I föreningens växtbyte — på professor Areschougs 
tid en högst väsentlig del av de botaniska studierna — deltog han flitigt. 
»En av de gutar, som kunde tala med tungomål» (E. Ljungström), var 
Ahlfvengren också »en av dem, som längst varit med» vid föreningens byten, 
skriver O. Hasslow i Botaniska Notiser 1933 (s. 49) och fortsätter: »Även 
det året, han tog sin licentiatexamen, gav han sig tid att deltaga i bytes
arbetet. Hans växter hörde till de vackraste som förekommo, och vi ung
domar blevo av sekreteraren [H. G. Simmons] anmanade att ta honom till 
föredöme i det fallet.» Jämväl som föredragshållare ställde sig Ahlfvengren 
beredvilligt till föreningens tjänst.2 Även inom studentkåren var Ahlfven
gren högt uppskattad.3 Bibliografiska intressen i förening med den för

1 Ahlfvengren var föreståndare för samlingarna 11.5. 1889—15.9. 1893 och ledamot 
av styrelsen 25.10. 1892—15.9. 1893 samt 30.9. 1895—22.2. 1896. Han blev 11.9. 1892 
sekreteraresuppleant; under ett kortvarigt interregnum för tillfälligt sanerande av 
föreningens ekonomi uppehöll han sekreterarens åligganden och avfattade protokollen 
för sammanträdena 3.4., 25.5. och 27.9.1892. Den 21.10. 1895 invaldes Ahlfvengren i 
den då tillsatta kommittén för utarbetande av ny upplaga av föreningens points- 
förteckning. På hans förslag beslöts vid samma tillfälle, att de delar av föreningens 
instruktioner, som röra låntagare av böcker, herbarier och mikroskop, skulle tryckas, 
så att de kunde tillhandahållas låntagarna.

2 7.3. 1892 förevisade han en egendomlig form av Quercus Robur, som av honom vid 
föreningens byte utdelats under namnet f. cuneata [= f. cuneifolici Vukot. (Bot. Not.
1894, s. 269), delvis äv. f. Ahlfvengrenii Carl Bolie], ävensom en monströs form av 
Papaver Rhoeas, ett vid Dans i Hejde 18.7. 1890 anträffat individ med 1—2 accesso- 
riska sidoblommor, insererade i foderbladens veck (jfr Penzig, Pflanzen-Teratologie, 
2. Aufl., Bd 2, 1921, s. 65). 28.4. 1893 höll han föredrag om två hybrider, vilka samma 
år beskrevos (se litt.-fört.). Protokollen omnämna också referat av Ahlfvengren över 
ämnen, som ådagalägga hans beläsenhet och utpräglade intresse för tidens banbry
tande och grundläggande insatser inom botaniken, såsom av A. Wieler: Ueber den 
Antheil des secundären Holzes der dicotyledonen Gewächse an der Saftleitung, 1888 
(21.10. 1889); G. Haberlandt: Das reizleitende Gewebesystem der Sinnpflanze, 1890 
(13.5. 1891); samt A. F. W. Schimper: Die indo-malayische Strandflora, 1891 (7.3.1892).

3 Han tillhörde sin nations seniorskollegium kalenderåren 1889—1893 och ht
1895, var deputerad för Blekingska nationen i Akad. fören:s överstyrelse ht 1890, 
vt 1891, ht 1892 och vt 1893, suppleant ht 1891, vt 1892 och ht 1895 samt tjänst
gjorde som nationens bibliotekarie 29.4. 1889—12.5. 1892 och under vt 1893.
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honom utmärkande energien, fliten och noggrannheten gjorde honom 
också särskilt skickad att utarbeta den förteckning över Blekingska na
tionens bibliotek, han på uppdrag av nationen utgav år 1890 och vartill 
visserligen förarbeten gjorts av förutvarande bibliotekarien (A. M. Lund
gren), men vars fortsättning och slutförande krävt åtskillig möda.

Redan flera år före sin disputation hade Ahlfvengren tidvis lämnat 
Lund för verksamhet på annan ort. Han var sålunda hösten 1893—sep
tember 1894 e. o. amanuens vid Naturhistoriska Riksmuseum i Stockholm 
och under samma tid assistent vid Bergianska Trädgården. År 1894 hade 
Ahlfvengren gjort sig förtrogen med den lärareverksamhet, åt vilken han 
sedermera skulle ägna sig och på vilken han alltsedan sina första studieår 
varit inriktad. Han genomgick nämnda år provårskurs vid Högre Real
läroverket å Norrmalm i Stockholm, var vikarierande adjunkt vid KaiIs
krona högre allmänna läroverk kalenderåret 1896, vikarierande kollega 
vid Eskilstuna lägre allmänna läroverk 13.9.—30.9. 1897 och vt 1898 
vl 1899, extralärare vid Ystads högre allmänna läroverk ht 1899—ht 1902, 
varefter han 26.9. 1902 utnämndes till lektor i naturalhistoria och kemi i 
Halmstad. Under sin sjuåriga lektorstid där innehade han tidvis andra 
uppdrag: bibliotekarie vid läroverket och vid Tollska Biblioteket i Halm
stad 1906—1909, lärare vid Halmstads högre elementarläroverk för kvinn
lig ungdom ht. 1906—vt 1907 och studierektor för Falkenbergs samskola 
året 1907. Under samma tid, den 27.6. 1905, ingick han äktenskap med 
Anna Rålén.

Den 31.12. 1909 utnämndes han till lektor i biologi och kemi vid Högre 
Realläroverket å Norrmalm i Stockholm och tillträdde på hösten följande 
år. Yid sidan av lektorstjänsten var han timlärare i Whitlockska samsko- 
lan, Stockholms samgymnasium och Palmgrenska skolan. Under treårs
perioden 1909—1911 representerade han Halmstad i riksdagens andra 
kammare. Han tillhörde det liberala samlingspartiet och var år 1909 
suppleant i ett riksdagens särskilda utskott.

Sedan Ahlfvengren lämnat universitetet, övergav han dock ej vetenska
pen. Han återgick till sin tidigare ungdoms forskningsfält, de högre väx
ternas floristik och systematik, och detta förblev han sedan trogen. Mot 
slutet av 1890-talet hade en plan börjat taga fastare konturer, att utgiva 
en utförlig skolflora över Sverige, en plan, som utgått från Ahlfvengrens 
äldre kollega L. M. Neuman. I januari 1898 lyckades denne som medar
betare vinna den för uppdraget högt kvalificerade Ahlfvengren, som åtog 
sig att redigera hälften av floran. »Sveriges Flora (Fanerogamerna)» ut
kom den 4.3. 1901. Ahlfvengren hade där bearbetat den stora avdelningen 
choripetaler (med undantag av vissa släkten och några familjer) ävensom 
gymnospermerna, varjämte han bland sympetalerna behandlat Euphrasia. 
Han utarbetade också den inledande översikten enligt Linnés system. 
Ahlfvengren har i detta viktiga och på systematiskt värdefulla detaljupp
gifter överflödande arbete urskilt ett stort antal underarter, varieteter, 
former och hybrider (jfr Bot. Not. 1901, s. 125).

Ett av Ahlfvengrens främsta vetenskapliga arbeten är vidare hans del
vis praktiskt-botaniska studie (1904) över den recenta vegetationens för
ändringar under inflytande av utdikning och torrläggning å torvmarkerna 
i Västpreussen, en undersökning, som han år 1901 (2.7.—18.8.) verkställde
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på uppdrag av och med anslag av Westpreussischer Botanisch-Zoologischer 
Verein i Danzig. Han lämnade i detta arbete en skildring av myrsamhäl
lena inom området (17 typer beskrivas), deras geografiska utbredning och 
utvecklingsföljd samt meddelade en översikt av samtliga växtarter, han an
träffat på de undersökta lokalerna, och av deras förekomst i skilda samhällen.

Under vistelsen i Halmstad samlade Ahlfvengren ett rikt floristiskt ma
terial från Halland. Under sina många exkursioner gjorde han ett flertal 
fynd av för provinsen nya eller sällsynta växter, vilka han år 1910 offent
liggjorde. De flesta av dessa (till antalet 65, därav 4 hybrider) voro dock 
neofyter, som införts i samband med den livliga kvarnindustrien.

Den sista skrift Ahlfvengren själv publicerade — ett föredrag över 
bastardbildning och evolution (1920) — lämnar en populärt hållen, evolu- 
tionistiskt inriktad orientering över den experimentella bastardbildningens 
huvudpunkter.

Redan år 1910, då Ahlfvengren utgav sin förutnämnda artförteckning, 
planerade han en samlad framställning av Hallands vegetation och kärl- 
växtflora. Ahlfvengren var rätte mannen att genomföra ett dylikt företag. 
Han samlade alla tryckta och otryckta fynduppgifter, granskade — själv 
eller genom medarbetare — herbariematerial i offentliga samlingar och in
hämtade från andra botanister upplysningar om halländska växtfynd. 
Själv hade han under sin lektorstid i Halmstad grundligt genomforskat 
provinsen och besökt samtliga landskapets socknar. Även efter sin flytt
ning till Stockholm fortsatte Ahlfvengren under flera somrar sina under
sökningar. Tyvärr blev det honom ej förunnat att slutföra det stort an
lagda verket. Han efterlämnade vid sin död (1921) en i det närmaste tryck
färdig förteckning över Hallands växter, som år 1924 — sedan arbetet 
på vissa punkter kompletterats — utgavs av överläkare Carl Holmdahl, 
Hälsingborg, och rådman Sten Svensson, Falkenberg. Den senare hade 
varit Ahlfvengrens främste medarbetare vid arbetets planläggning och ut
förande och lämnade senare ett tillägg till förteckningen (Medd. fr. Göte
borgs Bot. Trädg. IV, 1928, s. 27). Det upptager med utförliga fyndorts- 
och utbredningsuppgifter ca 1,350 arter (därav 175 mera tillfälliga), tal
rika varieteter och ett 70-tal hybrider. Genom utgivandet av detta verk 
hade en värdig tacksamhetens minnesgärd rests över Ahlfvengrens idoga 
och osjälviska insatser på den halländska floristikens och växtgeografiens 
område. Hans omfattande herbarium har införlivats med Riksmuseets 
samlingar.

Fredrik Ahlfvengren efterlämnar minnet av en blid och försynt, vänsäll 
och anspråkslös man med intressen, som helt uppgingo i hans vetenskap. 
Samvetsgrant skötte han sina tjänsteåligganden, och »med beundransvärt, 
änglalikt tålamod» (Alf Ahlberg) bar han de för en man av hans psyke med 
dess dominans av uppoffrande välvilja oundvikliga pedagogiska konflik
terna. Det heter i en minnesruna vid hans oförmodade bortgång (Sv. 
Dagbl. 23.12. 1921): Han »var en framstående lärare och mycket omtyckt 
av sina elever. Han var vänlig och hjärtegod, en lugn natur, som aldrig 
förivrade sig. Han var därför mycket uppburen av alla, som kommo i 
beröring med honom, och åtnjöt särskilt inom den närmaste kamratkret
sen stora sympatier.»

7 — 46122 Svensk Botanisk Tidskrift 1946
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FREDRIK AHLFVENGRENS TRYCKTA SKRIFTER.

1. Växtgeografiska bidrag till Gotlands flora. — Bot. Not. 1888, s. 
113—116.

2. Förteckning öfver Blekingska nationens i Lund bibliotek 1889. Lund 
1890. ix, 51 s.
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Botaniska Föreningen i Göteborg.

Den 26 januari.
Fil. dr E. Asplund, Stockholm, höll föredrag om Perus växtgeografiska 

regioner. Talrika ljusbilder belyste framställningen.

Den 9 februari.
Dr phil. P. Gelting, Köpenhamn, redogjorde för vegetationsförhållan- 

dena på Östgrönland, särskilt för de ledande samhällenas samband med 
snöbetäckning och vattentillgång. Ljusbilder, däribland en detaljerad 
vegetationskarta över en provyta med 200 m sida, demonstrerades.

Densamme förevisade därefter den samling färgfoton av landskap och 
växtvärld han åstadkommit under sina resor 1944 från Torne Lappmark 
till Skåne.

Den 21 mars.

Doc. T. Levring redogjorde för sina experiment med ättiksyra och mjölk
syra som näringsmedel för jästsvampar (se Ark. f. Bot., Bd 32 A, N:o 3, 4).

Prof. C. Skottsberg visade ett antal blommande växter från Botaniska 
trädgårdens växthus, särskilt orkidéer.

Den 27 april.

Prof. G. Skottsberg höll föredrag om Chiles nordligaste skog, en isolerad 
dimskog i kustkordilleran S om Coquimbo, ett område som i övrigt är be
vuxet med den för norra Chile karakteristiska stepp- och halvökenartade 
vegetationen. Föredraget belystes av ljusbilder och herbariematerial.

Den 25 maj.
Prof. C. Skottsberg demonstrerade Botaniska trädgårdens avdelning 

för öländska och gotländska växter i dess nya skick.
Lektor R. Sterner visade levande och pressade ex. av Veronica praecox 

från Öland och redogjorde för dess geografiska ställning och upptäckts- 
historia i Sverige.

Doc. T. Levring demonstrerade Fucus injlatus, en nyinvandrare, hittills 
endast känd från Yarberg, men troligen ej sällsynt i Göteborgstrakten.
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Apotekare A. Liljedahl talade om »Chloris gothica» och dess författare, 
Olof Bromelius, samt demonstrerade en utställning av förlinneansk botanisk 
litteratur, däribland flera sällsyntheter, ur sin privata samling.

Den 28 september.
Ordföranden uttalade föreningens tack till dr H. Fries i anledning av 

att den nya förteckningen över Bohusläns kärlväxter, väsentligen ett re
sultat av hans mångåriga arbete, under sommaren utgivits av trycket.

Dr H. Fries demonstrerade ett 50-tal naturaliserade synantropa arter 
från en för botanisterna nästan okänd park vid Arendal på Hisingen. 
Ny för Sverige var Ajuga genevensis x pyramidalis, först samlad 1905 av
K. Åkermark, men då uppfattad som genevensis, vilken även förekom
mer på platsen.

Densamme visade blommande Scirpus parvulus, funnen av honom vid 
Arendal, f. f. g. iakttagen fertil i Bohuslän.

Lektor R. Sterner visade ett 50-tal växtbilder i färg tagna av honom 
på Öland under den gångna sommaren.

Den 26 oktober.
Prof. R. Nordhagen, Bergen, höll föredrag om »Botaniske hemmelig- 

heter i Norges höyfjell» och framlade bevisen för riktigheten av hans kända 
åsikt, att en avsevärd del av den högnordiska floran överlevt den sista 
istiden på isfria områden vid Norges kust. Ljusbilder av de diskuterade 
arterna samt av landskapsformer belyste föredraget.

Den 30 november.
Till styrelse för 1946 omvaldes: prof. C. Skottsberg (ordf.), apotekare 

A. Liljedahl (v. ordf.), fil. dr A. H. Magnusson (sekr. o. kassaförv.), 
dr H. Fries och lektor F. Hård av Segerstad (övr. ledamöter).

Folkskollärare N. Grimvall redogjorde för sina undersökningar över 
växtligheten i Ranebo lund i Jörlanda sn, en av Bohusläns märkligaste 
lundar, av ringa utsträckning men med sällsynt rik flora, vari ingå flera 
av provinsens största rariteter (enda lokal för Poa remota). Området 
hade nu av Domänstyrelsen avsatts som reservat. Fil. dr A. H. Magnus
son och herr C. Hjärne lämnade kompletterande upplysningar om floran 
i Ranebo beträffande mossor resp. lavar. (Se Grimvall i Medd. fr. Göteb. 
Bot. Trädg. XVI.)

Prof. C. Skottsberg redogjorde för ett besök på den av Hj. Wijk 
upptäckta fyndorten för Ligustrum i strandsnår nära Råö, Onsala sn, 
Halland, från vilket landskap växten icke varit känd i vilt tillstånd. Myc
ket tyder på att den här verkligen är inhemsk. Närmaste lokal är Grötö 
i Göteborgs skärgård. Pressade exemplar och autokrombilder visades 
(jämte en del dylika av ett antal strandväxter från norra Halland samt av 
sommarens nyupptagningar i Botaniska trädgården). Fil. mag. V. Gillner 
visade ex. av Ligustrum från Billdal, Askims sn, där den dock anses vara 
förvildad.
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Lektor F. Hård av Segerstad föreläde Nuphar luteum x pumilum 
från Hindås.

Exkursioner.

Ordinarie försommarutflykten (3.6.) gällde Vrångö i Göteborgs skärgård, 
vilken plats mera flyktigt besökts vid en exkursion 1921. 47 personer del- 
togo. Bland mera anmärkningsvärda fynd må anföras Agrimonia odorala, 
ett vackert bestånd av Carex Hartmani, Orchis strictifolia samt Siam erec- 
tum. De sedan gammalt kända växtplatserna för Eryngium och de båda 
Stalice-arterna inspekterades. Att åtminstone Eryngium trots fridlysningen 
fortfarande skattas är uppenbart. Några av deltagarna begagnade även 
tillfället att besöka den blockmark N om hamnen, där Asparagus har ett 
av sina få med säkerhet kända vilda växtställen.

Den 8—10 juni var exkursion anordnad till Hallands Väderö och Kullen. 
Avresan skedde med e. m.-tåget från Göteborg till Båstad och bil till 
Torekov. Deltagarantalet var den 9de, som ägnades åt Väderön, 19 per
soner, följande dag, då Kullen besöktes, 18. Tyvärr hade lektor Hervid 
Vallin, som åtagit sig att leda exkursionen till Väderön, i sista stund fått 
förhinder, men med den detaljerade, av karta åtföljda plan han överlämnat, 
blev det dock möjligt att utnyttja tiden väl och besöka öns anmärknings
värdaste delar. Här skall endast antecknas, att sökandet efter Senecio 
palustris i ävjan vid Ulagapet gav det magra resultatet av 2 ex. Som plat
sen icke är skyddad för kreatur, är växten starkt hotad.

Den lOde på morgonen anlände till Mölle, dit vi kommit föregående af
ton, lektor Vallin i spetsen för ett antal medlemmar av Hälsingborgs 
botaniska förening samt docent H. Weimarck från Lund. Tack vare dessa 
kännare av Kullen fingo göteborgarna under dagens lopp göra bekantskap 
med de allra flesta av florans märkvärdigheter, även Asplenium adiantum 
nigrum och Lathyrus sphaericus. Med nattåget återvände man till Göteborg.

Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapct i
Uppsala.

Den 29 januari.
Till funktionärer för vt 1945 valdes: fil. mag. S. Pehrson (sekr.), fil. 

lic. W. Bodije (skattm.), fil. lic. T. Wikén (red.), fil. lic. fru B. Norkrans 
(mikroskopförvaltare), fil. stud. fröken U. Utterström (klubbm:a).

Den 13 februari.
Prof. G. E. Du Rietz talade om »Nitella batrachosperma i uppländska 

sjöar» (se Sv. Bot. Tidskr., Bd 39, H. 1).
Fil. stud. J. Eriksson demonstrerade några intressanta resupinata 

hymenomyceter, däribland två för Sverige nya arter, Poria luleoalba och 
Polyporus cinereosulphureus.

Doc. K. V. O. Dahlgren talade om »Några pomologiska kuriosa» (se 
Bot. Not. 1945, H. 2).
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Prof. J. A. Nannfeldt demonstrerade herbariematerial av och utbred- 
ningskartor över några Epipaclis-arter.

Den 3 mars.
Prof. O. Rosenberg höll ett föredrag med titeln »Om låga temperatu

rers inverkan på embryosäckutvecklingen hos Lilium» (se Hereditas, Bd 
32, H. 1).

Den 13 mars.
Doc. N. Fries höll ett föredrag med titeln »Om röntgen-inducerade 

fysiologiska mutationer hos Ophiostoma» (se Sv. Bot. Tidskr., Bd 39, H. 3).

Den 20 mars.
Prof. J. A. Nannfeldt demonstrerade blommande Eucalyptus.
Fil. lic. T. Hemberg höll ett föredrag med titeln »Studier över tillväxt

ämnen av auxin-natur hos potatis».

Den 24 april.
Prof. N. Svedelius höll ett föredrag med titeln »Demonstration av Ga- 

laxaura-arter från Ceylon» (se Ark. f. Bot., Bd 32 A, N:o 6).
Prof. J. A. Nannfeldt demonstrerade några blommande orkidéer från 

nya växthuset, däribland en art av släktet Pleione.

Den 15 maj.
Sedvanlig vårutflykt till Linnés Hammarby, som demonstrerades av 

bibliotekarie A. Uggla.
Doc. N. Hylander höll föredrag om »Linné, Duchesne och smultronen» 

(se Sv. Linné-Sällsk. Årsskr. 1945).

Den 10 september.
Till sekr. för ht 1945 nyvaldes fil. mag. S. Österlind.
Beslöt sektionen stödja Svenska Naturvetarklubben, Helsingfors, ge

nom att översända livsmedelspaket, som inköpts för medel insamlade bland 
sektionens medlemmar.

Den 22 september.
Svampexkursion till Järlåsa.

Den 9 oktober.
Doc. K. Y. O. Dahlgren höll ett föredrag med titeln »Meddelanden om 

Geranium bohemicum och G. lanuginosum» (se Bot. Not. 1945, H. 4).
Fil. kand. S. O. Björkman höll föredrag om »Som student i Finland 

våren 1945».
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Den 23 oktober.

Prof. G. E. Du Rietz talade om »Tetrallanlos Lagerheimii i Grissjöns 
plankton».

Fil. lic. M. Wzern höll föredrag om »Svenska sphacelariacéer» (se Sv. 
Bot. Tidskr., Bd 39, H. 4).

Den 13 november.

Fil. lic. R. Santesson höll föredrag om »Eldslandets indianäpplen — 
svampsläktet Cytlaria» (se Sv. Bot. Tidskr., Bd 39, H. 4).

Doc. N. Hylander demonstrerade några bilder från den av dr Bengt 
Åkerblom vid sjön Sömmen i Östergötland funna lokalen för Antheri- 
cum liliago.

Prof. E. Melin visade några färgfotografier av lövträd i höstfärger.

Den 28 november.

Doc. H. Borei höll föredrag om »Fluorid, ett gift för den intracellulära 
oxidationsprocessen» (se Ark. f. Zool., Bd 20, N:o 8).

Doc. G. Degelius talade om »Ny amphigen diasportyp hos lavarna» 
(se Sv. Bot. Tidskr., Bd 39, H. 4).

Den 11 december.
Doc. E. Åberg höll föredrag om »Saguaro-öknen i södra Arizona».

Botaniska Sällskapet i Stockholm,

Den 16 februari.
Prof. E. Hultén höll föredrag om »En ny skandinavisk Polenlilla-art» 

(se Bot. Not. 1945, H. 2).
Prof. T. Lagerberg förevisade några lignosblommor genom ljusbilder.

Den 23 mars.
Fil. lic. R. Santesson höll föredrag om »Eldslandets indianäpplen — 

svampsläktet Cnjttaria (se Sv. Bot. Tidskr., Bd 39, IT. 4).
Fil. lic. O. H. Selling föreläste om »Identifiering av fossila rotläm

ningar från ön Hopen utanför Spetsbergen» (se Ark. f. Bot., Bd 31 A, N:o 
13).

Den 11 maj.
Prof. J. A. Nannfeldt, Uppsala, demonstrerade »Tre för Skandinavien 

nya Epipactus-arter». En uppsats i ämnet kommer att publiceras i Bot. 
Not.

Dr phil. Paul Gelting, Köpenhamn, visade »Färgbilder från en vinter
färd genom Uppsalatrakten».
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Den 15 september.

Assistent E. Ingelström ledde svampexkursion till Bergshamra och 
Ulriksdal.

Den 16 november.

Doc. K. Fzegri, Bergen, höll föredrag om »Archangelica — trekk av 
dens natur og kulturhistorie».

Botanistklubben vid Stockholms Högskola.

Den 6 februari.
Doc. F. Fagerlind höll föredrag om »Pseudogami hos Rudbeckia».

Den 21 mars.
Fil. kand. Marianne Essén höll föredrag om »Metanjäsning och liknande 

anaérob bakterieverksamhet».
Fil. mag. M. Ryberg demonstrerade ett stort antal färgbilder från got

ländska lövängar.
Den 27 april.

Fil. kand. B. Rasmuson höll föredrag om »Några nyare undersökningar 
om meios och mitos».

Den 4 maj.
Prof. R. Collander, Helsingfors, talade om »Permeabilitet och aktiv 

ämnestransport hos växtceller».

Den 25 september.
Fil. kand. Maj Lundberg refererade: E. Häfliger, Zytologisch-embryo- 

logische Untersuchungen pseudogamer Ranunkeln der Auricomus-Gruppe 
(Ber. Schweiz. Bot. Ges., 53).

Fil. mag. G. Harling höll föredrag om »Morfologiska studier inom fa
miljen Cyclanthaceae».

Vid förrättat styrelseval valdes till ordförande efter fil. mag. M. Ryberg 
fil. mag. H. Virgin, till sekreterare efter fil. mag. H. Virgin fil. mag. 
G. Harling och till skattmästare efter fil. mag. B. Rasmuson fil. stud. 
K. Lindberg.

Den 7 november.

Fil. kand. B. J. O. Wahlin talade om »Botrytis anthophila —- en parasit 
på rödklöver».

Fil. stud. P. Fransson höll föredrag om »Något om rottickan (Polyporus 
annosus) hos gran».

Den 12 december.

Prof. E. Hultén kåserade om »Forskningar och äventyr i Kamtchatka».
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Societas pro Fauna et Flora Fennica.

Den 3 februari.

Doc. A. Kalela föredrog om förhållandet av Nord- och Mellaneuropas 
floror under istiden.

Meddelades att Acta Bot. Fenn., tom 37 (Bertel Widén: Unter
suchungen über die Phlorogluzinderivate finnischer Farnarten»), utkommit 
av trycket.

Mag. H. Luther förevisade Najas jlexilis, som efter många årtionden 
nu åter anträffats i Fjärrkarelen, samt inlämnade till tryckning: »Über 
die rezenten Funde von Najas jlexilis (Willd.) Rostk. & Schmidt in den 
Provinzen Tavastia australis und Karelia onegensis».

Den 3 mars.

Dr Harald Lindberg redogjorde för tillkomsten av Plantae Finlandiae 
exsiccatae, varav fasciklarna 27—42 nu färdigställts.

Framlades 64. tomen av Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn.: »Index 
generalis serierum Notiser I—XIV (1848—1875) et Meddelanden 1—50 
(1876—1925) Societatis pro Fauna et Flora Fennica», redigerad av prof. 
E. Reuter. Ordföranden frambar Sällskapets lyckönskan och tack.

Prof. E. Reuter anmälde till tryckning: »Floristiska notiser från Ab, 
Pargas».

Intendent J. Montell hade för tryckning insänt: 1. »Calamagrostis 
lapponica (Wg.) Hartm. x purpurea Trin. (C. onnelensis mihi) hybrida 
nova»; 2. »Sedum villosum L. på Olostunturi»; 3. »Luzula pallescens (Wg.) 
Bess, x sudetica (Willd.) DC. funnen i Lapponia kemensis».

Forstmästare A. W. Granit meddelade iakttagelser om vitväpplingens 
starka spridning år 1943 i våra kusttrakter och om Matricaria discoidea 
i Korpo i Regio aboensis.

Mag. L. Fagerström anmälde om ett fynd av Lychnis jlos cuculi f. 
pleniflora i Vieljärvi i Karelia olonetsensis.

Den 7 april.
Prof. O. Pohjakallio föredrog om kulturväxternas härdighet mot torka 

i Finland.
Prof. E. Häyrén inlämnade till tryckning: »Om vattnets flora i några 

städer vid Finska vikens nordkust».
Doc. C. Cedercreutz gav en av utbredningskartor belyst framställ

ning av vissa drag i Porkala-områdets flora samt inlämnade till publika
tion en uppsats: »Växtgeografiska anteckningar från Porkala-området».

Mag. L. Fagerström förevisade några adventivväxter från Fjärrkare
len samt inlämnade en av honom och mag. H. Luther författad uppsats: 
»Ruderatväxter från Petroskoi bangård sommaren 1943». — Vidare in
lämnade mag. Fagerström följande meddelanden: 1. »Klippalger från N. 
Hangö»; 2. »Om höstblomning i Hangö 1944»; 3. »Några tillägg till fioran i 
Terijoki socken».



Intendent J. Montell inlämnade följande meddelanden: 1. »Erigeron 
(Trimorpha) borealis (Vierh.) funnen vid Kilpisjaure i Lapponia enontekien- 
sis»: 2. i)Epilobium anagallidifolium Lam. x palustre L., ny för Finlands 
flera»; 3. »Alsine biflora (L.) Wg. f. rosea mihi, nova forma»; 4. »Hybriden 
Carex brunnéseens (Pers.) Poir. x tenuiflora Wg., nova hybrida».

Den 5 maj.
Prof. W. Wahl föredrog om atomkemiens tillämpning på biokemien 

och fysiologien.
Mag. L. Fagerström inlämnade en uppsats; »Om förekomsten av Myo- 

sotis sparsiflora Mik. i det östfennoskandiska området».
Intendent J. Montell hade insänt följande meddelanden: 1. »Om 

variationen hos Carex rotundata Wahlenberg»; 2. »Melampyrum silvalicum
L. ssp. aestivale Ronniger f. pseudonemorosum mihi f. n.»; 3. »En anmärk
ningsvärd form av Erigeron (Trimorpha) politum Fr.».

Mag. I. Hiitonen förevisade en kotteanhopning hos gran, funnen av 
hr W. Dahlquist sommaren 1941 på Lammassaari i Vichtis socken i 
Regio aboénsis.

Den 13 maj.
Årsmöte. Till hedersledamot invaldes prof. Svante Murbeck, Lund, 

till korresponderande ledamöter dr Frederik Börgesen, Köpenhamn, 
och dr Einar Westblad, Stockholm.

Mag. L. Fagerström tilldelades ett stipendium om 3,100 mark för 
botaniska undersökningar sommaren 1945. Forstmästare L. Björkman 
erhöll ett understöd om 2,000 mark för studium av idegranen på Åland 
särskilt med hänsyn till vinterskador.

Dr T. J. Hintikka hade för tryckning insänt en finskspråkig uppsats 
med anledning av att 200 år förflutit sedan Linnés Flora Suecica utkom
mit av trycket.

Prof. E. Häyrén meddelade om fynd av Botrydina i Esbo socken, Ny
land.

Lektor B. Olsoni hade för tryckning insänt: »Botaniskt från Ab Ki- 
mito- Hitis 1939—44».

Den 6 oktober.
Mag. W. Hackman demonstrerade ett ex. av murklan Helvetia crispa 

Scop., som han sommaren 1945 tagit på Tvärminne i västra Nyland. 
Arten är tidigare i Finland känd från Korpo socken i Åboland. — Mag.
H. Luther anmälde om ytterligare fynd av arten på Tvärminne.

Prof. E. Häyrén inlämnade: »Tragopogon pratensis längs järnvägen 
Helsingfors—Purola». — I anslutning härtill nämnde prof. A. Palmgren, 
att arten befinner sig i spridning även på Åland.

Den 3 november.
Prof. A. Luther talade »Till hundraårsminnet av Johan Axel Palmens 

födelse».
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Statens naturskyddsinspektör doc. R. Kalliola föredrog om nutida 
strävanden inom naturskyddsarbetet i Finland.

Sällskapets hedersordförande prof. F.. Reuter framlade 20. volymen 
av Sällskapets Memoranda, tillägnad ordföranden prof. A. Palmgren. 
Med några varma ord tolkade prof. Reuter den känsla av tacksamhet, som 
besjälar Sällskapet för det uppoffrande arbete ordföranden under de 
gångna 25 åren utfört till dess fromma.

Intendent J. Montell hade insänt trenne meddelanden för tryckning:
1. »Hybriden Carex canescens L. x stellulala Good. (C. Portae Huter, C. 
tetrastachya Traunst.) ny för Ålands flora»; 2. »Phleum nodosum L., en länge 
misskänd art»; 3. »Epilobium montanum L. x rubescens Rydb. (E. aboense 
mihi) hybr. nova».

Hoc. O. Eklund inlämnade till tryckning: »Massförekomst av Poten- 
tilla procumbens Sibth.».

Prof. E. Hayrén anmälde: »Diachros simplex från Vasa, ny för Finland».
Mag. N. Malmström meddelade ett antal svampfynd: Russula atroru- 

bens, Lactarius hepaticus, Clitopilus mundulus och Armillaria caligata 
från Tusby socken i Nyland samt Pluteus leoninus från Helsingfors.

Doc. H. Buch inlämnade tvenne uppsatser, författade av honom jämte 
mag. L. Fagerström: 1. »Scapaniella glaucocephala (Tayl.) Evans ny för 
Gamla Världens flora»; 2. »Scapania apiculata Spruce ny för Karelia one- 
gensis samt Leiocolea Schultzii (Nees) Jörg, och Lophozia silvicola Buch nya 
för Karelia olonetsensis».

Lektor G. Ehnholm hade för tryckning insänt: »Bidrag till kännedo
men om kärlväxtfloran i norra Kvarken».

Den 1 december.

Dr R. Malaise, Stockholm, föredrog om jordskorpans rörelser under 
tertiär och kvartär såsom grundval för recent djur- och växtgeografi.

Direktör W. Nyberg inlämnade till tryckning: »Iakttagelser år 1945 om 
svampfloran i Grankulla och närmaste omgivningar samt på några andra 
orter i Nyland». — Doc. R. Frey redogjorde för liknande iakttagelser.

Mag. L. Fagerström inlämnade till tryckning: 1. »Några intressanta 
lavfynd»; 2. »Några anteckningar om Tragopogon pratensis, Cerastium ar
vense och Polentilla Goldbachii».

Svenska Växtgeografiska Sällskapet.

Den 22 mars.

Sällskapets årsmöte. Till styrelse omvaldes: prof. G. E. Du Rietz 
(ordf.), prof. H. Osvald (v. ordf.), fil. kand. N. Quennerstedt (sekr.), 
doc. G. Degelius (red.), fil. lic. H. Sjörs (skattm.), prof. J. A. Nann- 
feldt, fil. lic. G. Sandberg, fil. lic. R. Santesson, prof. C. Skottsberg 
och doc. S. Thunmark.

Ordf. hyllade minnet av Sällskapets förste hedersledamot prof. R. 
Sernander och fil. dr G. Booberg.
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Doc. B. Lindquist höll ett med ljusbilder belyst föredrag om »Betula 
callosa Notö, en förbisedd björkart i den skandinaviska fjällskogen» (se 
Sv. Bot. Tidskr., Bd 39, H. 2).

Den 5 november.

Till hedersledamot valdes prof. C. Skottsberg, Göteborg.
Till redaktör efter doc. Degelius, som avsagt sig uppdraget, utsågs 

fil. lic. S. Ahlner.
Prof. R. Nordhagen, Bergen, höll föredrag om »Flygesand og organogen 

dynedannelse längs Norges kyst».



Svensk Botanisk Tidskrift. Bd 40, H. 1. 1946.

NOTISER.

Göteborgs botaniska trädgård. — För tillbyggnad av Botaniska 
trädgårdens institutionsbyggnad ha ett antal göteborgsföretag och en 
enskild donator den 11/1 1946 till stadsfullmäktige överlämnat 130,000 
kr., som mottogs enligt beslut av den 28/2.

Lunds universitet. — Större akademiska konsistoriet har i dec. 
1945 till sakkunniga vid tillsättandet av den ledigförklarade professuren 
i limnologi utsett prof. G. E. Du Rietz, Uppsala, L. von Post, Stock
holm, A. Thienemann, Plön, och K. Berg, Hillerod. Sedan prof. von 
Post på egen begäran entledigats från uppdraget har konsistoriet den 
23/2 1946 i dennes ställe utsett prof. M. G. Stålfelt, Stockholm.

Skogshögskolan. — Docent B. Lindquist har den 10/1 1946 för
ordnats uppehålla den efter framlidne prof. O. Eneroth vakanta profes
suren i skogsskötsel.

Ledamotskap av akademier och samfund. — Kungl. Veten- 
skapssocieteten i Uppsala har den 16/11 1945 till ledamöter invalt prof.
G. E. Du Rietz, J. A. Nannfeldt och G. Turesson, Uppsala.

Svenska Växtgeografiska Sällskapet har den 5/11 1945 till hedersleda
mot valt prof. C. Skottsberg, Göteborg.

The Botanical Society of Edinburgh har den 13/12 1945 till heders
ledamot valt lektor G. Erdtman, Stockholm.

The Indian Botanical Society har den 3/1 1946 till hedersledamot valt 
prof. T. G. Halle, Stockholm.

Ledamotskap av kommittéer och styrelser. — Ecklesiastik
ministern har den 25/2 1946 till ledamot av Naturvetenskapliga Forsk- 
ningskommittén kallat prof. J. A. Nannfeldt, Uppsala.

Stipendier och anslag. — Från Tekniska forskningsrådet: till prof.
H. Lundegårdh 18,000 kr. för fortsatta undersökningar av möjligheterna 
att åstadkomma bättre spektralanalytiska förfaranden.

Upprop.

Professor Gunnar Samuelsson, som avled 1944, hade sedan lång 
tid planerat ett sammanfattande arbete om Dalarnas flora. Vid 
hans frånfälle förelåg ett mycket rikt material till detta arbete, vars
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slutförande nu uppdragits åt undertecknad. I hopp att kunna få 
artförteckningen än mera fullständig, ber jag varje för dalafloran 
intresserad botanist medverka därtill genom att insända opublice
rade lokaluppgifter. Särskilt önskvärda vore sådana från landska
pets gränstrakter; i övrigt mottages med tacksamhet varje bidrag, 
och ju förr dess hellre. Den som ev. vill ägna dalafloran någon 
uppmärksamhet under detta år, är mycket välkommen med upp
gifter i höst, under adress: Lektor Erik Almquist, Eskilstuna.

Erik Almquist.

Undertecknad, sysselsatt med en undersökning över Viola canina- 
V. montana, vore tacksam för att under 1946 få sig tillsänt frö
material av nämnda arter, om möjligt för sådd redan under som
maren och helst åtföljt av pressade (eller ev. levande) plantor. 
Adress: Friherre Benkt Sparre, Riksmuseets Botaniska Avdelning, 
Stockholm .»(). Benkt Sparre.
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