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ADDITIONAL MOSSES FROM NORTHEAST
NEW GUINEA.
BY

EDWIN B. BARTRAM.
(Bushkill, Pike Co., Pa., U. S. A.)

Introduction.
The astonishing richness of the New Guinea moss flora is again
exemplified by the collections listed below made in 1951 by Count and
Countess Nils and Greta Gyldenstolpe on an ornithological col
lecting trip in the Mt. Hagen district, Western Highlands, Wahgi
region (south of the Bismarck Mts.), Nondugl, alt. 1600 meters,
and Weiga, alt. 2600 meters. The journey was sponsored by Sir
Edward Hallstrom, Sydney. Although the series comprises only
60 numbers representing 19 genera and 34 species, it includes nine
new and unusually interesting types. Evidently a comprehensive
outline of the New Guinea moss flora must await the results of
further explorations in the years to come.
I am indebted to Dr. Herman Persson for the privilege of study
ing this collection a complete series of which is deposited in the
herbarium of the Paleobotanical Department, Naturhistoriska Riks
museum in Stockholm. A representative selection including the
types of the new species is in my herbarium.
List of Species.
Dicranaceae.
Cryptodicranum Armiti (C. M.) Bartr. — No. 34.
Leucobryaceae.
Leucobryum novae-guineae Bartr. sp. nov. — L. javensi proximum;
differt foliis brevioribus, usque ad 6 mm longis, erecto-patentibus, haud
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falcatis, limbo basilari (lamina vera) angustiore, e seriebus usque ad 3
lato. Folia dorso leniter rugosa. — No. 39.
Possibly nearest L. javense (Brid.) Mitt, but quite distinct in the shorter,
erect-spreading leaves showing a very narrow basal lamina only 3 cells
wide. The stems are 7—8 cm high, simple or dichotomously branched
and the leaf costa in cross section shows three layers of leucocysts above
and below the chlorocysts in the thicker parts of the leaf toward the base.
Pottiaceac.
Trichostomum subulifolium Bartr. — Nos. 1, 8, 10 a, 45. — Previously
known only from Mt. Wilhelmina in Netherlands New Guinea.
Bryaceae.
Rhodobnjum giganteum (Hook.) Schp. — No. 2.
Leptostomaceae.
Leptostomum squarrifolium Bartr. sp. nov. — Dioicum; sat robustum, caespitosum, caespitibus late extensis, compactis, lutescenti-viridibus, infra fusco-tomentosis; caulis ad 3 cm longus, vage ramosus, dense
foliosus; folia fragilissima, sicca et humida squarroso-patentia, oblongoovata, 2.5 mm longa, 1.5 mm lata, rotundato-obtusa, emarginata, marginibus planis, integris; costa in aristam brevam, integram, circa 170 g.
longam producta; cellulis rotundato-hexagonis, laevissimis, 15—18 g.
latis, chlorophyllosis, basilaribus internis rectangularibus, incrassatis,
pellucidis. Caetera ignota. — No. 25.
A unique and striking species distinguished at a glance by the crowded,
squarrose-spreading leaves. Unfortunately the collection is sterile but
the leaf structure leaves little doubt of its affinity. The leaves are dif
ficult to remove entire and the upper part of the lamina is often broken
away leaving the bare, persistent costa as a bristle point on the older
leaves.

Mniaceae.
Mnium succulentum Mitt. — No. 7.
M. rotundifolium Bartr. sp. nov. — M. elimbato Fleisch, proximum;
foliis brevioribus et latioribus, 5 mm longis, 4 mm latis, cellulis laminalibus majoribus, ad 50 g longis, 30 g latis; costa tenui, longe infra apicem
folii evanida. Caetera ignota. — No. 11.
Without fruit the exact position of this species must remain uncertain
but although evidently near M. elimbatum Fleisch, of Java the distinc
tions are sharply marked. The shorter, broader leaves, larger cells and
especially the short, tapering costa ending about 2/3 up the leaf are clear
diagnostic characters. In M. rotundifolium the leaves are broadly rounded
at the apex showing no trace of an apiculus, the margins undulate, entire
and unbordered or with a scarcely evident row of elongated marginal
cells near the base. As the leaves are not decurrent at the basal angles
M. subelimbatum Dix. is precluded.
Sik Bot. Tidskr., 47; 3
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R hizogoniaceae.
Hymenodon parvulus Bartr. sp. nov. — Dioicus; parvulus, caespitosus, caespitibus densis, lutescenti-viridibus, opacis, intus fusco-tomentosis. Caulis 3—6 mm longus, parce ramosus, saepe flagelliformiter attenuatus. Folia sicca valde crispatula, humida erecto-patentia, vix 1 mm
longa, 0.3 mm lata, oblongo-ovata; marginibus erectis, ob cellulas pro
minentes minutissime crenulatis; costa pallida, in pilum longum laeve
cxcedente; cellulis rotundato-hexagonis, parietibus firmis, diam. 10—15 p,
laevissimis. Fructus ignotus. — No. 16.
The curious flagellate appendages, suggestive of pseudopodia, are
usually terminal on the stems but sometimes at the ends of short lateral
branches. Apparently they bear minute brood bodies which are quickly
deciduous leaving the bare tip with only distant node-like rudiments of
the leaf bases. This feature together with the small size and smooth leaf
cells sharply distinguishes the species from any of its known congeners.
Owing to the kindness of Dr. FIerzog I have seen several plants of pre
cisely the same thing from Ceram. These were segregated from the type
collection of Hymenodontopsis Stresemannii Herz, and emphasize again
the close bond between the moss floras of Ceram and New Guinea.

Hvpnodendraceae.
Sciadocladus novae-gaineae Dix. — No. 22.
Orthotrichaceae.
Macromitrium orthostichum Nees. — No. 7 a.
M. austro-cirrosum Bartr. — No. 15, 17, 19.
M. (Leistoma) similirete Bartr. sp. nov. — Caespitosum, caespiti
bus densis, depressis, viridibus, infra fuscescentibus, haud nitidis. Caulis
repens, dense ramosus, ramis ad 6—7 mm altis, dense foliosis; folia sicca
arete crispata, humida erecto-patentia, ad 2 mm longa, lineari-lanceolata,
carinata, acuta; marginibus uno latere anguste revolutis, integerrimis;
costa percurrente; cellulis superioribus subrotundis, diam. circa 8 p, mi
nutissime papillosis, basilaribus conformibus, incrassatis, tuberculosis,
parce elongatis, aureis. Seta 1 cm longa, rubra, laevissima; theca erecta,
oblongo-ovalis, ore rubro; peristomium simplex, dentes lineari-lanceolati,
obtusi, densissime papillosi, obscuri; spori virides, diam. 25—35 p, papillosi; operculum longe conico-rostratum; calyptra glabra. — No. 37.
Although dissimilar in several important features this species may, by
a stretch of imagination, be compared with M. falcatulum C. M. of the
Philippines. The short, rounded basal leaf cells nearly uniform on the
side with recurved margin and more elongate at the extreme base and
basal angle of the other side are suggestive of M. falcatulum but the naked
calyptrae, highly tuberculose basal cells and longer branches and setae
suggest that the actual affinity of the New Guinea plant may rest else
where.
So. Bot. Tidskr., 47: tt
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Rhacopilaceae.
Rhacopilum speclabile Reinw. & Hornsch. — No. 18, 30, 36.
Pterobryaceae.
Trachyloma indicum Mitt. — No. 29, 31 a.
Sytnphysodon Gyldenstolpeae Bartr. sp. nov. — Dioicus; lutescentiviridis, nitidis. Gaulis secundarii usque 10 cm longi, brevissime stipitati,
laxe subpinnatim ramosi, ramis suberectis, 2—3 cm longis, dense föliosis; folia erecto-patentia, e basi oblonga sensim loriformi-subulata, concava, ecostata, 3—3.5 mm longa; marginibus erectis, integris; cellulis
linearibus, haud incrassatis, infimis brevioribus, laxioribus, alaribus paucis, minutis, subquadratis. Caetera ignota. — No. 26.
Possibly near S. vitianus (Süll.) Broth, but distinct in the longer,
more slenderly and gradually acuminate leaves which are frequently almost
hair-pointed. From the description S. Gunnii Broth. & Watts from the
New Hebrides is a more slender plant with much longer secondary stems
Endotrichella Gyldenstolpei Bartr. sp. nov. — Dioica, robustiuscula,
fuscescenti-lutescens, nitida. Caulis secundarius ad 8 cm altus, simplex,
parce complanatus, flexuosus, obtusus; folia conferta, erecto-patentia,
6—7 mm longa, e basi oblongo-ovata, concava, profunde pluries plicata,
sensim filiformiter acuminata; marginibus erectis, inferne undulatis, in
tegris, superne remote denticulatis, in acumen spinoso-serratis; cellulis
elongatis, incrassatis, infimis aureis, alaribus rectangularibus, numerosis.
Folia perichaetialia erecta, minuta; seta erecta, laevis, 1.5 mm longa;
theca exserta, erecta, oblonga, 2 mm longa; operculum conico-rostratum. — No. 47.
Suggestive of E. Elmeri Broth, of the Philippines but with longer
stems yellowish green at the tips rather than golden green and sharply
distinct in the spinose-serrate leaf tips.
Meteoriaccae.
Papillaria fuscenscens (Hook.) Jaeg. forma gracilis Card. — No. 12.
Meleorium Miquelianum (C. M.) Fleisch. — No. 9, 10, 12 a, 22 a, 40.
M. Miquelianum (C. M.) Fleisch, var. turgidifolium Fleisch. — No.
27 a, 44.
Floribundaria floribunda (Doz. & Molk.) Fleisch. — No. 14.
F. aurca (Griff.) Broth. — No. 12 b, 27, 43.
Aerobryidium fuscescens Bartr. sp. nov. — Dioicum; robustum; caulis
secundarius ad 8 cm iongus, parce ramosus, cum foliis c. 8 mm latus.
Folia 6—7 mm longa, e basi subcordata ovato-lanceolata, longe et tenuiter acuminata, valde transversim undulato-crispata, nitidiuscula; cel
lulis linearibus, perangustis, minutissime unipapillatis, alaribus nullis;
marginibus superne undulatis, ubique minute denticulatis; costa tenuis,
longe infra apicem folii evanida. Caetera ignota. — No. 21.
Suggestive of A. crispijolium (Broth. & Geheb.) Broth, but with
shorter more robust stems, larger and longer acuminate leaves and nearly
Sv. Bot. Tidskr., 47: 3
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smooth leaf cells which are faintly unipapillate only near the leaf base or
even smooth throughout.
Neckeraceae.
Calyptothecium extension Fleisch, forma brevicuspidata Bartr. — No.
22 b, 35, 42. — These collections agree with Muse. Frond. Archip. Ind.
No. 369 except that the leaves are shorter pointed.
C. alare Bartr. — No. 11a, 40 a.
Homaliodendron flabellatum (Sm.) Fleisch. — No. 13 in part, 33.
Hookeriaceae.
Chaetomitrium crispifolium Bartr. sp. nov. — Laxe caespitosum,

caespitibus pallide lutescentibus, infra fuscescentibus, nitidis. Caulis pro
stratus, 2—3 cm longus, vage ramosus, dense foliosus; folia erectopatentia, ecostata, 2 mm longa, e basi oblongo-ovata, plicata, abrupte
piliformiter acuminata, superne arete transverse undulata; marginibus
ubique minute et distanter denticulatis, superne valde undulatis; cellulis
linearibus, haud incrassatis, laevissimis, basilaribus brevioribus et laxioribus, alaribus paucis, subquadratis. Seta circa 15 mm longa, rubra,
flexuosa, superne leniter scaberula; theca inclinata, oblongo-cylindrica,
deoperculata 1.7 mm longa; calyptra ignota. — No. 46.
A fine, distinct species characterized by the undulate-crisped hairpointed leaves.
Ch. plicatum Bartr.? — No. 28, 31. — These collections are sterile
hence open to question but the vegetative characters are closely in
accord with the original collections from the Lake Habbema region in
Netherlands New Guinea.
Leskeaceae.
Thuidium cymbifolium (Doz. & Molk.) Bryol. Jav.
23, 36 b.
Entoilontaceae.

No. 13 in part,

Campylodontium flavescens (Hook.) Bryol. Jav. — No. 4, 36 a.
Sematophyllaceae.
Acroporium stramineum (Reinw. & Hornsch.) Fleisch. — No. 31 b, 38.
Hypnaceae.
Ectropothecium circinnatulum Thér. — No. 3 in part; 32.
E. isophyllum Dix. — No. 41.
Trachythecium verrucosum (Hpe.) Fleisch. — No. 5, 6 in mixture.
Isopterygium minutirameum (C. M.) Jaeg. — No. 3 in part, 20.
Hylocomiaceae.
Macrothamnium hylocomioides Fleisch. — No. 24.
Sv. Hot. Tidskr., 47: 3
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ON THE PRODUCTION OF ANTIBIOTICS BY
MYXOBACTERIA.
BY

BÖRJE NORÉN.
Introduction.
The capacity of myxobacteria to produce lysis on dead eubacteria is well known (cp. for instance Beebe 1941). But it has also
been clearly shown that myxobacteria are able to attack and pro
duce lysis on cultures of living eubacteria. Pinoy (1913, 1921)
observed the lytic effect of Chondromyces crocatus on Micrococcus
sp., while Solntzeva (1939) found that Chondromyces aurantiaca,
Melittangium boletus, Myxococcus rubescens, M. virescens and M.
filiformis produced clear zones in cultures of five plant-pathogenic
bacteria, cultured on peptone-starch agar. Snieszko et al. (1943)
demonstrated that Myxococcus virescens could lyse cultures of liv
ing, Gram negative eubacteria, while both Myxococcus fulvus and
Myxococcus virescens lysed dead eubacteria. Singh (1947) showed
that many eubacteria, living and heat-killed, Gram positive and
Gram negative, pigmented and non-pigmented, were attacked and
lysed by extracellular products of Myxococcus virescens, M. fulvus
and Chondrococcus exiguus. However, Gram negative and nonpigmented organisms were somewhat more susceptible.
All investigations mentioned above were carried out on solid
media. Oxford (1947), on the other hand, used a liquid medium
consisting of asparagine (0.44 %), casein hydrolysate (0.06 %),
K2HP04 (0.4 %), NaCl (0.2 %), MgS04-7H20 (0.02 %) for cultur
ing two strains of Myxococcus virescens. One strain was found to
produce an antibiotic active against Staphylococcus aureus. This
substance was labile, disappearing from the medium after an in
cubation of about 10 days, and contained considerable amounts
of valine and leucine. Both strains studied secreted gelatinase and
Si>. Ilot. Tidskr., 47; 3
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the culture media containing this substance lysed a suspension of
autoclaved Gram negative eubacteria. Living Gram negative organ
isms were not attacked.
In connection with investigations on the physiology of certain
myxobacteria, the present author has made some observations on
the antibiotic production by these organisms. The results obtained
are recorded here though the experiments are to be regarded as
only preliminary.
Experiments and Results.
The author’s attention was directed to the antibiotic activity of
myxobacteria as a result of an experiment carried out with the
purpose of studying the bacteriolytic activity of Myxococcus virescens. This experiment was performed in a casein hydrolysate
solution (0.5 %) containing autoclaved cells of Staphylococcus
aureus (2 mg per 7 ml). (For details of technique see Norén
1953.) A liquid culture of Myxococcus virescens was used as the
inoculum. However, since the inoculum was infected with rods
of true bacteria, the bacteriolysis did not follow the usual course
(cp. Norén 1953) but appeared as in Fig. 1. Instead of being clear
the suspension became more turbid at first. Somewhere between
18 and 42 hours, however, the eubacterial suspension suddenly
began to clear, clearing being complete after 24 days. At that time
no living eubacteria existed in the solution.
Fig. 1 seems to indicate that after about 18 hours the growth
of the living eubacteria suddenly ceased or at least became greatly
inhibited. This may have been due to a lack of nutrient or
possibly to the fact that the eubacteria themselves had produced
some growth inhibiting substance. Under either condition, the
activity of the myxococci would have been restricted only to the
bacteriolysis. Such a view is supported by the fact that the “turn”
occurred at just about that time when the effect of the bacteriolytic
activity by the myxococci, i.e. “the third phase” (Norén 1953),
could be expected. However, it is also possible that the myxo
cocci first attacked and killed the infecting eubacteria and later
lysed them (cp. Imsenetskij & Kusjurina 1951). Several factors
would seem to favour such a theory: 1. Since the solution contained
as much as 0.5 % casein hydrolysate as well as autoclaved Sta
phylococcus cells, it would have been strange if a lack of nutrient
had arisen so soon and so suddenly; 2. It would also be surprising
Slk Bot. Tidskr., hi: 3

404

BÖRJE NORÉN

z

I92\2l€

2+0 hrs

Fig. 1. The bacteriolysis in “Staphylococcus tubes” inoculated with a suspension of
microcysts of Myxococcus virescens, infected with eubacteria.

if the living eubacterial rods secreted substances inhibitory to
their own growth and in amounts sufficiently large to produce a
sudden effect; 3. On a solid medium, Myxococcus virescens can kill
and lyse living eubacteria (Snieszko et al. 1943, Singh 1947); 4.
At least some strains of Myxococcus virescens are able to produce
antibiotics in a liquid medium (Oxford 1947). As a result of these
speculations, some studies were carried out on the production of
antibiotics by myxobacteria.
The experiments were carried out with Myxococcus virescens (strain
271/2, cp. Norén 1952) and Chondrococcus corcdloides (strain R II, cp.
Norén 1952). The myxobacteria were grown in culture tubes containing

7 ml nutrient solution, suspensions of microcysts being used as the inocula. During incubation, the tubes were shaken mechanically. The myxo
bacteria developed a more or less thick pseudoplasmodial film on the sub
merged glass wall whereas the nutrient solution always remained clear.
(For further particulars see Norén 1952.)
The antibacterial property of the clear culture solution was examined
by the “cylinder plate” method (Florey et cd. 1949 p. 126). Test organ
isms comprised Staphylococcus aureus (Strain 266, State Bacteriological
Laboratory, Stockholm) and Aerobacler aerogenes (Strain C 94, State
Bacteriological Laboratory, Stockholm), the antibacterial effect always
So. Hot. Tidshr., 47: 3
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being tested on broth nutrient agar. The incubation time was 20 hours;
the temperature for Staphylococcus aureus was 37° C and for Aerobacter
aerogenes 30° C.
The first thing to be determined was whether the bacteriolytic
substance produced by Myxococcus virescens also had an anti
bacterial effect.
Expt. 1. Mijxococcus virescens was cultured in an autoclaved suspension
of Staphylococcus aureus cells in distilled water, which medium pro
motes a rather good growth. After an incubation of 8 days at 25° C,
both the antibacterial and the bacteriolytic activity of the culture
solution was tested.
The bacteriolytic activity of the solution was tested in an auto
claved suspension of Staphylococcus aureus in distilled water (“Sta
phylococcus tubes”) and the effect wras followed photometrically (for
further particulars on the method cp. Norén 1953). A heavy lysis
could be observed after some hours and in two days the suspen
sion cleared. On the other hand, the culture solution appeared
to have no antibiotic effect on Staphylococcus aureus. Thus, the
bacteriolytic substance of Myxococcus virescens is evidently not active
as an antibacterial agent.
In another experiment, Myxococcus virescens was cultured in a
similar suspension of Staphylococcus aureus cells as above. After
4 days the suspension was cleared. The culture solution vras shaken
vigorously in order to obtain a homogeneous suspension of living
myxococci. This liquid wras tested for its antibacterial effect using
a somevdiat modified form of ‘‘cylinder plate” method. The eubacteria were not diluted in the agar but spread so as to form
radial streaks on the solidified agar, an aluminium cup being placed
in the centre of the plate.
After 20 hours, no inhibitory effect could be observed either on
Staphylococcus aureus or Aerobacter aerogenes. Now, the experiment
was continued by placing all plates at 30° C. Precautions were
taken to prevent drying-out of the agar. After 8 days, myxobacterial
pseudoplasmodia — diameter about 15 mm —had developed round
the aluminium cups on the “Aerobacter plates” and the eubacteria
under the films were lysed. It was thus evident that in the Staphy
lococcus suspension the myxococci had not produced any sub
stance inhibiting the growth of Aerobacter aerogenes, but on the
solid medium the myxococci wrere able to attack and lyse the living
Aerobacter cells. On the “Staphylococcus plates” no such effect
could be observed.
Sv. Bot. Tidskr., M: 3
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If one assumes that the process on the “Aerobacter plates” was
restricted to a lysis of dead Aerobacter cells, it must be questioned
why Staphylococcus aureus was not attacked in a similar way. The
heat-killed cells of this organism are easily lysed. It is true that
the “Staphylococcus plates” were incubated at 37° C for 20 hours
but this cannot have affected the result since Myxococcus virescens
grows well at this temperature (Norén 1952). It is possible that
the resistance against the bacteriolytic activity of Myxococcus vire
scens only belongs to the living Staphylococcus cells. However, it
seems more reasonable to suppose that the myxobacterial attack
involved firstly a killing and later a lysis of the eubacteria (cp.
Imsenetskij & Kusjurina 1951) and this may mean that Myxo
coccus virescens should be able to kill cells of Aerobacter aerogenes
but not those of Staphylococcus aureus.
Further experiments have made it clear that in an autoclaved
suspension of Staphylococcus aureus in distilled water the strain of
Myxococcus virescens used in these experiments does not produce
any substance having any antibacterial effect. Nor are such sub
stances produced in the nutrient solution of Oxford (1947). Al
though the myxococci have been grown in these media and the
culture solutions tested after 4, 8, 10 and 18 days no antibiotic
effect has hitherto been observed. The behaviour under other con
ditions is demonstrated in Expt. 2.
Expt. 2.

Production of antibiotics by Myxococcus virescens cultured in
various nutrient solutions.
Myxococcus virescens was grown in various nutrient solutions as follows:

Series I.

Casein hydrolysate 0.6 g, asparagine 4.4 g, K2HP04 4.0 g,
NaCl 2.0 g, MgS04-7H20 0.2 g, the vitamins aneurin, nico
tinic acid, pyridoxine, calcium panthothenate, riboflavin and
p-amidobenzoic acid, 250 gg of each, biotin 250 mpg and
distilled water 1000 ml.
Series II. As in Series I but the amount of casein hydrolysate was 2.5 g
and that of asparagine 2.5 g.
Series III. Casein hydrolysate 2.5 g, asparagine 2.5 g, K2HP04 2.0 g,
NaCl 1.0 g, MgSO„• 7 H20 0.2 g, CaCl2 10 mg, MnS04 • 4 HaO
1.0 mg, ZnCl2 1.0 mg, ferric citrate 3.0 mg and distilled water
1000 ml with the addition of vitamins as in Series I.
Series IV. Sucrose 2.5 g, NaN03 2.5 g, K2HP04 1.0 g, NaCl 0.2 g,
MgS04• 7 H20 0.1 g, CaCl2 10.0 mg, MnS04-4H20 1.0 mg,
ZnCl2 1.0 mg, ferric citrate 3.0 mg, distilled water 1000 ml
and the vitamins added as in Series I.
Sv. Dot. Tidskr., 47: 3
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The incubation temperature was 25° C. Best growth appeared in Series
III, growth being poorest in Series IV. After 30 days each tube was sup
plied with 2 mg autoclaved cells of Staphylococcus aureus which in each
case resulted in a vigorous growth. In three days the turbid suspension
cleared and after a further 6 days the antibacterial effect of the culture
solutions was tested.
In no case the growth of Staphylococcus aureus was inhibited by
the activity of the culture solutions. On the other hand, in the
“Aerobacter plates” a weak inhibitory effect was shown
within distinct zones, 15—17 mm in diameter, which were visible
around the cups. This effect was weak in Series I but more ob
vious in the remaining series. However, in no case the eubacterial
growth was completely suppressed, a few eubacteria always devel
oped within the inhibition zones. No differences between Series II,
III and IV could be observed.
Summarizing the results of the experiments hitherto carried out
with Myxococcus virescens it is evident that under certain circum
stances the strain tested is able to attack and lyse living eubacteria.
Under the conditions described, an agent is produced which has
a weak inhibitory effect on Aerobacter aerogenes, but no such effect
has ever been observed on Staphylococcus aureus.
Expt. 3. Production of antibiotics by Chondrococcus coralloides, cultured in
various nutrient solutions.
Four series were set up, the nutrient solutions of which were identical
with those of Expt. 2, so that Series I corresponds with Series I in Expt.
2, Series II with Series II etc. After being incubated at 25° C for 30 days,
each tube — each containing 8 ml culture solution — was supplied with
2 mg autoclaved cells of Staphylococcus aureus and then incubated for a
further 5 days. The antibiotic effect of the cleared culture solutions was
tested, using three parallels.
The growth of Staphylococcus aureus was completely inhibited
by the culture solutions and zones absolutely free of bacteria ap
pearing around the aluminium cups. In Series I and Series II only
small inhibition zones occurred, the diameter of which varying
between 6 and 7 mm. In Series III the inhibition was most effec
tive, the diameter of the clear zones of the three replicates being
respectively 14, 14.5 and 16.5 mm, while in Series IV the cor
responding figures were 11.5, 11.5 and 12 mm. Thus, under the
cultural conditions described, Chondrococcus coralloides pro
duces a substance — or substances — which shows a
marked antibiotic activity against Staphylococcus aureus.
So. Dot. Tidskr., 47: 3
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The culture solutions had also a certain growth inhibitory
effect on Aerobacter aerogenes. This effect was not as distinct
as on Staphylococcus aureus but only a few eubacteria developed
within 12—If) mm wide zones. Thus, in the case of Aerobacter
the result obtained was identical with that obtained in Expt. 2
with Myxococcus virescens. It is conceivable that Myxococcus virescens and Chondrococcus coralloides produce an identical substance
which has a certain inhibitory effect on the growth of Aerobacter
aerog enes and that Chondrococcus coralloides in addition produces
a substance antibiotic to Staphylococcus aureus. However, it is also
possible that the antibiotic produced by Chondrococcus coralloides
inhibits growth of Staphylococcus aureus as well as that of Aero
bacter aerogenes.
Discussion.
In view of the search for antibiotics during recent years it is sur
prising that hitherto the myxobacteria have attracted so little at
tention. Nevertheless, a detailed study of this group may be very
profitable, not only in regard to the practice but also in regard to
a more accurate understanding of the nature of the myxobacterial
activity on eubacteria. It is too early to make any statement as re
gards the first point. Certain conclusions may be drawn from the
second, however.
It is a well-established fact that at least some myxobacteria for
optimal growth are dependent upon the presence of true bacteria
(Vahle 1910, Pinoy 1921, Beebe 1941 a. o.), and it has been shown
that myxobacteria can grow well in a liquid medium, containing
autoclaved cells of eubacteria as its sole nutrient (Singh 1947,
Norén 1953).
It is also well known that myxobacteria are able to attack and
cause lysis of eubacteria, both living colonies and dead cells (SolntzEva 1939, Snieszko et al. 1943, Singh 1947). However, it is not
yet quite clear how this attack occurs. Imsenetskij & Kusjurina
(1951) assume that the process consists of two phases, in the first
the eubacteria are killed and in the second the cells are digested.
This view’, advanced already by Jahn (1924) concerning Chondromyces crocatus, seems to be supported by the investigations of Ox
ford (1947) and by the observations recorded above. However,
Imsenetskij & Kusjurina also consider a close contact between
the attacking myxobacteria and the attacked eubacteria to be neSp. Hot. Tidskr., 47: 3
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cessary. Yet it has been definitely shown that the bacteriolytic
substance of the myxobacteria is an extracellular product able to
pass through a cellophane membrane (Solntzeva 1939, Singh 1947)
and that a cell-free culture solution, in which myxobacteria have
been grown, causes a lysis on eubacteria (Oxford 1947, Norén
1953). In the cases where a production of antibiotic has been de
monstrated among the myxobacteria, it is also the cell-free culture
solution which has been active. Imsenetskij & Kusjurina could
never detect production of any antibiotic but this may probably
indicate that an unsuitable strain or a medium unsuitable for the
production of antibiotics was used. At present, very little is known
about these matters. Apparently, at least some myxobacteria pro
duce both an antibiotic and a bacteriolytic substance, these sub
stances being not identical. It seems reasonable to assume that the
former product initiates the attack of myxobacteria on eubacteria.
Summary.
Myxococcus virescens and Chondrococcus coralloides have been
tested for antibiotic production. The bacteriolytic substance does
not act as an antibiotic agent. The clear culture solution in which
Myxococcus virescens was grown inhibited to a large extent the
growth of Aerobacter aerogenes but had no effect on Staphylococcus
aureus. The cell-free culture solution of Chondrococcus coralloides
had a similar growth-inhibiting effect on Aerobacter aerogenes, and
in addition it produced a complete inhibition of the growth of
Staphylococcus aureus.
Institute of Physiological Botany, University of Uppsala, in May
1953.
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LIST OF HEPATIGAE
COLLECTED IN MARION ISLAND BY MR. R. W. RAND
DEC. 1951—APRIL 1952.
HY

SIGFRID ARNELL.
By the courtesy ol Mr. S. Garside, the Bolus Herbarium, Cape
Town, I got this small collection of liverworts, made by Mr. R. W.
Rand from Marion Island, for determination. Marion Island lies
in south of South Africa, 46° 52' S and 37° 45' E. The vegeta
tion is about the same as in the Crozets, Kerguelen and Heard
Islands. The distance to Bouvet Island is 1 400 miles, Tristan
da Cunha 2 150 miles, Kerguelen 1 200 miles, Falkland 4 500
miles. The Island is 4 250 ft. high, the rock is basalt. It is seldom
visited by people and it seems to have been the place for collection
ot liverworts only once before, when H. M. S. Challenger passed
the Island. Mitten reports the following 6 plants from this collec
tion: Jungermania colorata Lehm., Plagiochila heterodontn Hook. f.
& Tayl., Lophocolea pallide-virens Hook. f. & Tayl., L. novaezealandiae (L. & L.) Neks, Gottsched carnosa Mitt., Lepidozia laeinfolia Hook. f. & Tayl. The new collection is richer in species,
and therefore I made up a list over them. I also wish to express
my gratitude to Miss Bolus and Mr. Garside for their help in cor
recting the language in my descriptions.
List of Localities.
3269-3293.
3300—3312.
3314—3319.
3331—3346.
3366—3375.

Dec.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.

31, 1951. En route to Stony Ridge (Macarony Bay).
4, 1952. Good Hope Bay area.
6. Sea Elephant Bay cave.
8. Coastal plain, near waterfall.
14. Coastal plain above Fur Seal Bay.
So. Bot. Tidskr., 47: 3
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3384—3385. Jan. 21. W/T cabin.
3392—3400. Jan. 25. Coastal plain, Boot Rock.
3408- 3412. Jan. 30. Station.
3431—3438. Febr. 6. Coast edge to Sealers Cave.
3468—3490. Febr. 16. Mixed Pickle Cove.
3563__3590. March 6. Ridges between Transvaal Cove and Trypot Beach,
mostly from lava outcrops where mosses and ferns protected from wind.
3591—3606. March 7. Soft Plume River bed.
3628—3637. March 15. Sealers Hut 2.
3660—3662. March 19. Tristan House.
3666—3669. March 21. Station, fresh water stream.
3736—3752. April 17. Long Ridge.
3762—3789. April 19. Between Station and Skau Ridge.
List of Species.
Blepharidophyllum densifolium Ångstr. — No. 3394, 3585, 3632, 3746.
Cephalozia Randii nov. spec. — No. 3782.
Cephaloziella marionensis S. Arn. — No. 3279, 3431, 3567, 3737, 3782.
Cephaloziella sp. — No. 3782.
Gymnomitrium (Cesia) marionense nov. spec. — No. 3788.
Diplophyllum marionense nov. spec. — No. 3782.
Jamesoniella colorata (Lehm.) Spr. — No. 3278 b, 3288, 3332, 3342, 3587.
grandijlora (L. & G.) Spr. — No. 3279, 3288, 3431, 3567, 3573, 3574,
3575, 3632, 3737.
Lepidozia Randii nov. spec. — No. 3274, 3276 (type), 3305, 3289, 3666.
/.. asperijolia St. - No. 3305, 3332, 3337, 3400, 3597, 3632, 3666, 3746.
Lophocolea humilis (H. & T.) St. — No. 3305, 3585, 3632, .1737, 3746.
L. kerguelensis G.
No. 3276, 3305, 3485, 3487, 3660, 3666, 3747, 3782.
L. Randii nov. spec. — No. 3333, 3410.
Lophozia cylindriformis (Mitten) St. — No. 3782 (only a shoot).
L. marionensis nov. sp. — No. 3575, 3746.
Marchantia cephaloscypha St. — No. 3316, 3487.
Metzgerea marionensis nov. sp. — No. 3276, 3487, 3575 (type), 3666, 3737.
Plagiochila marionensis Mitt. — No. 3595, 3666.
Schistochila carnosa (Mitt.) St. — No. 3341.
Symphyogyna marionensis nov. sp. — No. 3749.
Tylimanthus viridis Mitt. — No. 3276, 3288, 3289, 3374, 3573, 3575.9

9 of the species (almost 50 %) seem to be endemical. Of course
some of them later on will be found in other of the Subantarctic
Islands. Marchantia cephaloscypha (perhaps identical with M.
Berteroana L. & L.) and Jamesoniella colorata are widely spread,
Blepharidophyllum densifolium occurs also in Fretum Magellanicum, Jamesoniella grandijlora occurs also in Fuegia, Chile, Pata
gonia, Argentina, Nova Granada, Bolivia, Peru, Tristan da Cunha,
Sv. Dot. Tidskr., 47: 3
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Fig. 1. Cephaloziella Randii S. Arn. — a. Shoot with female organ. — b. Fragment
of a stem with amphigastrium. — c. Marginal cells from the mouth of a perianth. —
d. Male bract.

Tasmania. Lophocolea kerguelensis is described from Kerguelen, it
is very near related to L. pallide-virens. Lepidozia asperifolia occurs
in Tasmania and New Zealand. Lepidozia Randii also occurs in
Tristan da Cunha. As was expected, the flora has species common
with the flora of the Fuegia, the other Subantarctic Islands and
New Zealand.
New or Otherwise Interesting Species.
Cephalozia Randii

S. Arnell nov. spec. — Fig. 1.

Type: Marion Island, R. W. Rand no. 3782, together with Diplophyllum marionense S. Arn.
Dioica?, filiformis, pallide viridis. Caulis ad 15 mm longus, 90 p in
diam., stoloniferus, cellulae corticales 8 seriatae. Folia caulina remotiuscula, ad 1j2 bilobata. Cellulae 20 x 40 p, leptodermes. Amphigastria caulina
27 — 533373 Svensk Botanisk Tidskrift 1953
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Fig. 2. Cephaloziella sp.
Part of the plant.

parva, ligulata. Folia floralia magna, ad 1/3 bilobata, amphigastrium
floralibus aequimagnum, ligulatum. Perianthia in ramo postico brevia vel
terminalia, ore crenulato. Sporae 8—10 g, leves. Androecia parva, bracteis
3—4 jugis.
Dioicous or autoicous?, filiform, pale green. Stem up to 15 p.
long, 90 p in diam., cortical cells rectangular, about 20—26 x60 p,
8 cells in the periphery, sparsely ventrally branched, shoots mostly
stoloniform, microphyllous. Leaves distant and spreading, inserted
at about 45° angle, apex bilobed to about 1/2, lobes basally 3 cells
wide. Cells about 20 x40 p, thin-walled, trigones lacking. Amphigastria small, lingulate. Female organs in short ventral branches
or sometimes apical, female bracts large, bilobed to 1/8, bracteole
of about the same length, lingulate. Mouth of the perianth slightly
crenulate. Spores 8—10 p, smooth, reddish brown. Androecia inter
calary, short, bracts in 3—4 pairs, slightly saccate, bilobed to 1/3.
Differs from the other antarctic species by the lingulate amphigastria and bracteoles.
Cephaloziella sp. — Fig. 2.
Marion Island, R. W. Rand no. 3782.
Only one plant observed, this pale green, 5 mm long. Leaves
distant, deeply bilobed (belonging to the subgenus Schizophijllam).
Lobes lanceolate, basally up to 4 cells wide, apex subacute. Cellwalls of medium thickness, trigones lacking. Cells 14—30 p long.
Amphigastria lacking.
Si). Bot. Tidskr., 47: 3
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Fig. 3. Gymnomilrium (Cesia) marionense S. Ahn. — a. Shoot in dorsal view, hyaline
margins of the leaves. — b. Leaves. — c. Margin of a leaf.

Gymnomitrium (Cesia) marionense S. Arnell nov. spec. — Fig. 3.

Type: Marion Island, R. W. Rand no. 3288.
Sterilis, parva, capillaris, rubro-brunnea. Caulis ad 5 mm longus, 140 p
in diam., cellulae corticales incrassatae, 8—10 p. Folia dense imbricata,
obovata—elliptica, apice rotundato vel breviter bilobato, margine serrato-crenulato. Cellulae marginales 12—26 p, hyalinae, cellulae centrales
8 x 12—12 x 20 p.

Only observed sterile, capillaceous, reddish brown, growing
among Tylimanthus viridis on soil. Stem to 5 mm long, 140 p in
diameter, cortical cells thick-walled, rectangular, about 8—10 p
wide. Leaves imbricate except in the microphyllous stolons, transversally inserted, densely appressed, obovate-oval, apex rounded
or sometimes shortly bilobed. Marginal cells larger than the inner
cells, 12—26 p, forming a colourless, serrate marginal row. Cells
in the central parts of the leaf regularly rectangular, arranged in
rows, 8 x 12—12 x 20 p.
Diplophyllum marionense S. Arnell nov. spec. — Fig. 4—5.
Type: Marion Island, R. W. Rand no. 3782.
Paroica, parva, pallide viridis. Caulis ad 10 mm longus, 200 p in diam.
Folia caulina parum imbricata, subrecte patula, margine denticulata,
anguste oblonga, leviter falcata, apice obtuso, lobulus anticus folii brevior, apice obtuso, margine serrulato; carina arcuata. Cellulae marginales
8—10 p, centrales 14 x20 p, basales 14x40p. Perianthia terminalia,
obovata, pluriplicata, ore contracto, argute spinuloso, sub sterilibus uniinnovata. Androecia sub perianthio, bracteis 2—3 jugis, saccatis. Propagulia apicalia, 8—12 p, angulares.
Monoicous (paroicous), pale yellowish green, on soil. Stem to
10 mm long, about 200 p in diameter. Stem-cells thin-walled,
cortical layer slightly compressed, in cross section about 10—16 p.
So. Bot. Tidskr., 47; 3
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Fig. 4. Diplophyllum marionense S. Arn. Plant with perianths and male bracts.
Fig. 5. Diplophyllum marionense S. Arn. — a. Leaf. — b. Marginal cells in a leaf. —
c. Marginal cells of the perianth. — d. Portion of a cross section of a stem. —
e. Gemmae.

Rhizoids long, colourless, arising from the ventral side and also
from the lateral sides of the stem. Apex of the leaf mostly rounded,
sometimes acute, especially at the top of the shoots, central strip
of elongate cells lacking. Base sheathing the stem to 1/2. Ventral
lobe 3—4 times longer than wide. Length of the dorsal lobe 65 %
of that of the ventral one, width 40 % of the length. Length of the
seam 2/3 of the length of the dorsal lobe. Margins finely and sharply
dentate in the distal x/2 of the lobes and the distal 2/3 of the lobuli.
Marginal cells 8—10 fx, cells in the central part about 14 x 20 ix,
basal cells up to 14 x 40 (x. Oil bodies 2 ;x, 1—2 per cell, lacking
in the marginal cells. Cuticle smooth. Perianth obovate, 3-plicate
in the dorsal side in the distal 1/4, mouth dentate, teeth 1(—3)
cells long, marginal cells larger than the following cells, these isodiametrical in the distal part, towards the basal part gradually
8b. Hot. Tidskr., 47: 3
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Fig. 6. Lepidozia Randii S. Arn. Fragment of a shoot.

more and more elongate. Below the female bracts 2—3 pairs of
male bracts with saccate base. Mostly one innovation below the
sterile perianths. Gemmae in apical clusters, 8—12 [A, + cubical,
angles frequently somewhat projecting.
Differs from the other antarctic species of Diplophyllum in being
paroicous.
Lepidozia Randii S. Arnell nov. spec. — Fig. 6.
Type: Marion Island, R. W. Rand no. 3276.
Sterilis, brunneo-viridis—brunnea. Caulis ad 20 mm longus, 80 g in
diam. Folia caulina remota, squarrosa, 5—6-fida, laciniis regulariter distributis, lanceolatis, basi per 2(—4) cellulas latis, lateralibus minoribus.
Cellulae 14—28 g. Amphigastria folio parum minora, 5-fida.
Sterile, brownish-green to brown, among other bryophytes on
soil. Stem to 20 mm long, 80 p in diameter. Leaves squarrose,
3—4-lobate, discus wider than long, with a 3—5 cells long, acute,
Sv. Hot. Tidskr., U1: 3
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Fig. 7. Lophocolea luimilis (H. &. T.) St. — a. Shoot in side view. — b. Leaf. — c.
Marginal cells from a leaf. — d. Amphigastria.

sometimes reflexed marginal tooth on each side. Lobes lanceolate,
narrow and acute, basally 2(—4) cells wide, spreading. Cells about
14—28 [x long in the lobes, thin-walled, trigones lacking. Amphi
gastria somewhat smaller, mostly 3-lobate and with a basal tooth
on each side, resembling the lateral leaves. Rhizoids pale brown,
in bunches arising from the bases of the amphigastria.
Differs from Lepidozia sexfida St. in being more slender and
somewhat larger, the leaves more distant and spreading, more flat
(in L. sexfida concave), the lobes longer and more spreading, the
discus larger.
Lophocolea humilis (H. & T.) St., Bull. Herb. Boiss. 1906, p. 547;
Sp. Hep. IV, p. 61. Jungermania humilis H. & T., J. of Bot. 1844,
p. 468. — Fig. 7.
Dioicous, pale green. Stem 2(—6) cm long. Leaves almost circu
lar, concave. Marginal cells 16—20 [x, central cells about 20 jx,
walls rather thick, trigones large. Amphigastria appressed, con
cave, widely oval, bilobed to 1/i—1/3, frequently with a marginal
tooth or knuckle on each side. Previously known from Kerguelen,
Falklands Islands and Fretum Magellanicum.
L. kerguelensis Gottsche. — Fig. 8.
Dioicous. Large, flaccid, dark reddish brown, on soil among
other bryophytes, i.a. Blepharidophyllum densifolium. Stem 3—4
cm long, about 200 p in diameter, brown, cortical cells rectangular,
about 20 x60
cell-walls thin, middle lamina brighter, almost
Sv. Bot. Tidskr., h7: 3
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Fig. 8. Lophocolea kerguelensis G. —• a. Fragment of a shoot in ventral view. — b.
Leaves. — c. Marginal cells from a leaf. — d. Amphigastria. — e. Female shoot with
perianth.

colourless. Leaves of varying shape, in well developed shoots
lingulate-rounded rectangular, sometimes emarginate-bluntly bilobate, apical lobe then frequently smaller or almost lacking, in
slender shoots bilobate with subacute lobes, in female shoots also
bilobate, dorsal margin mostly longly decurrent. Marginal cells
30—34 [x, cells in the central part of the leaves 30—40 ;x, basal cells
to 40 x 60 [X. Marginal wall of the marginal cells almost invisible
(also in the amphigastria), elsewhere the walls are rather thick,
middle lamella almost colourless, trigones small to lacking, some
cells deeply brown by the brown-coloured cuticula. Cuticula smooth.
Oil bodies 1—2 per cell, dark brown, 2x8 jx. Amphigastria some
what spreading from the stem, deeply bilobed, a marginal tooth
on each side of the base, base decurrent, insertion U-shaped, cells
of the same appearance as in the leaves. Female organs apical on
long branches. Female bracts in one pair, lobes subacute and nar
row, dorsal one frequently smaller, leaves in female shoots all
bilobate. Bracteole almost of the same size as the leaves, amphi
gastria in the female shoots gradually larger towards the top. Pe
rianth trigonous, mouth wide, with 6 subacute, large teeth, cor
responding to the lobes of the connate leaves. Spores 1—2-celled,
brown, 16 xl6—20 x‘20—18 x38 ;x. Elaters bispiral, 10 [x wide,
brown. Androecia not observed.
Sv. Bot. Tidskr., M: 3
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Fig. 9. Lophocolea Randii S. Arm. — a. Leaf. — b. Amphigastria. — c. Teeth from
the mouth of the perianth. — d. Female bract. — e. Bracteole.

L. Randii S. Arnell nov. spec. — Fig. 9.
Type: Marion Island, R. W. Rand no. 3333.
Dioica, mediocris, brunneola, flaccida. Caulis ad 4 cm longus, 250 p
in diam., fusco-brunneus, stoloniferus. Folia caulina integerrima, apice
rotundato vel truncato, vel in stolonibus bilobata. Cellulae marginales
26—40 p, centrales 30 x 32—34 x 36 p, trigones parvi. Amphigastria
magna, concava, ad 2/3—1/i bilobata, margine utrinque unidentato. Folia
floralia caulinis similia, margine undulato. Amphig. florale circulare, apice
breviter obtuso-dentato. Perianthia ore trilobata, lobis dentatis. Sporae
20 x 26 p, leviter papillatae.
Dioicous, of medium size, brown, flaccid, somewhat shiny, on
soil. Stem to 4 cm long, brown, about 250 p in diam., dark brown.
Leaves rounded, apex + truncate, dorsal margin decurrent, ven
tral margin somewhat reflexed, sometimes somewhat wavy, in
the microphyllous stolons longly rectangular and bilobed. Marginal
cells 26—40 p, cells in the central part 30 x 32—34 x36 p, walls
thin, colourless, trigones small but distinct. Oil bodies one per
cell, up to 10 x26 p, compound. Female bracts of the same size
as the stem-leaves, entire, margin slightly wavy. Bracteole almost
So. Rot. Tidskr., 47; 3
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Fig. 10. Lophozia maricnensis S. Arn. — a. Fragment of a shoot in dorsal view. —
b. Leaf in dorsal view. — c. Leaf in side view. — d. Ceils with oil bodies.

circular, with small and blunt apical teeth. Perianth trigonous,
mouth wide, trilobate, lobes dentate. Spores 20 x 26 g, bicellular,
finely papillose. Klaters 10—12 g wide.
Lophozia marionensis S. Arneli. nov. spec. — Fig. 10.
Type: Marion Island, R. W. Rand no. 3575.
Sterilis, filiformis, fusco-rubra. Caulis ad 10 mm longus, 90—100 g in
diam., cellulae cortieales incrassatae, 10—12 g. Folia caulina regulariter
approximata et aequimagna, oblique inserta, antice vergentia, ad 1/3
bilobata, sinu obtuso, lobis acutis, antico saepius minore. Cellulae margi
nales 16 g, centrales 18— 20 g, basales ad 30 x 36 g, trigonibus magnis,
brunneis. Cuticula papillosa. Amphigastria nulla. Cetera desunt.

Sterile, filiform, reddish brown. Shoot to 10 mm long, stem 90—
100 g in diam., cortical cells thick-walled, 10—12 g. Leaves fre
quently directed dorsally, insertion straight, at about 45° angle,
bilobed to x/3, sinus obtuse, lobes acute, dorsal lobe mostly some
what smaller. Marginal cells 16 g, cells in the central part IS—20 g,
basal cells up to 30 x 36 g, walls reddish brown, trigones large,
sometimes confluent, cuticle with a few small papillae. Amphigastria
lacking. Oil bodies mostly 2 per cell, 6—8 g long, granular.
Metzgerea marionensis S. Arnell nov. spec. — Fig. 11.
Type: Marion Island, R. W. Rand no. 3575.
Sterilis, pallide viridis, minor, terricola. Frons ad 6 mm longa, 3/4 mm
lata, irregulariter furcata. Cellulae marginales 30 x 30—30 x 40 g. Alae
nudae, per 10—12 cellulas latae, cellulae 30 x30—40 x 50 g, t rigones
parvi vel abeuntes. Costa tenuis; cellulae cortieales 4 (utroque latere 2),
30 x40 -20 x60—80 g, in sectione transversali 10 x24—14 x26 g, venSv. Bot. Tidskr., 47: .1

422

SIGFRID ARNELL

Fig. 11. Melzgerea marionensis S. Arn. — a. Thallus in ventral view. — b. Marginal
cells. — c. Transversal section of the midrib.

trales setulosae, cellulae centrales 6, in sectione transversali 8—14 g,
parietibus crassis. Setae marginales 100—200 (x, simplices vel geminatae.
Sterile, pale green to whitish-green, creeping among mosses on
soil. Thallus to 6 mm long, s/4 mm wide, repeatedly furcate. Marginal
cells 30 x30—40 p, slightly bulging, inner cells of (he alae 30 x
30—40 x 50 p,, walls moderately thickened, trigones small or mostly
lacking. Cells of the midrib 30 x40—20 x (>()—80 (x. Transversal
section of the midrib shows 2 dorsal and 2(—3) ventral cortical
cells with a size of 10 x 24—14 x 26 jx and 6 central cells (8—14 ;x
wide) with thickened walls. Hairs in the margin and on the midrib,
100—200 [x long, mostly single, sometimes geminate. Alae nude,
10—12 cells wide.
M. glaberrima St. is larger, has only single hairs, transversal sec
tion of the midrib shows 2+14+2 cells.
Schistochila carnosa (Mitt.) Steph. — Fig. 12.
Syn. Gottschea carnosa Mitten, J. Linn. Soc. Bot. XV (1877), p. 72.
Addendum to the description of Mitten (see also Spec. Hep.
IV, p. 93):
So. Hot. Tidsltr., 47: 3
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Fig. 12. Schistochila carnosa (Mitt.) St. — a. Plant in dorsal view. —• b. Leaf in dorsal
view, wing below, dorsal lobe in the central part. — c. Leaves in piano, seen from
the proximal side. — d. Leaf from the apex of a shoot, seen in dorsal view. Margin
of the dorsal lobe recurved near the apex. Wing torn. — e. Amphigastrium. — f.
Marginal cells. — g. Cross section of a leaf.

Margins of the leaves sparsely and shortly dentate. Marginal cells
of varying size, about 20 x30—28 x38 p., surface cells also of
varying size up to 40 x 50 p. Cross section of the leaf shows the
superficial cells regularly rectangular, about 20 x 30 ft. A single
unicellular row in the margin, the leaf gradually increasing in
thickness towards the centre; in the central part up to 7 cells thick.
Inner cells 40 x 40—60 x 60—50 x80 p, all cells rather thin-walled,
trigones lacking.
Symphyogyna marionensis S. Arnell nov. spec. — Fig. 13.

Type: Marion Island, R. W. Rand no. 3749.
Dioica, magna, valida, brunneo-viridis. Frons erecta, longe pseudostipitata (stipite ipso 20 mm longo), 2—3 furcata, furcis ultimis ad 20
mm longis, linearibus, in medio 8 cellulae crassis, alae per 2—4 cellulas
crassae, margine unicellularo, obtuso, sparsim dentato. Squama femina
parva, rectangulata, ad dimidium trifida, lobis lacinulatis. Calyptra cylindrica, 5 mm longa, in pedicello 2—3 mm longo, apice fimbriatis. Sporae ferrugineae, 26—30 p, papillatae, papillis magnis. Elateres 250 p,
medio 6—8 p lati, fibris dense tortis. Androecia ignota.
So. Hot. Tidskr., 47: .‘1
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Fig. 13. Symphyogyna marionensis S. Arn. — a. Female plant. — b. End of
an ultimate branch. — c. Marginal teeth. — d. Calyptra. — e. Squama. f. Spores. — g. Section of the central part of a branch. — h. Section of the
margin of a wing.

Dioicous, large and fleshy, brownish green. Frons erect, 4—5
cm long, the rhizomatous part about 2 cm long, the upper part
2—3 cm long, 2—3-furcate. Ultimate branches about 20 mm long
and 2 mm wide, in the middle about 8 cells thick, alae 4—2 cells
thick, gradually decreasing in thickness towards the margin, this
one cell thick in a uniseriate row. Marginal cells 30 xßO—80 [x,
surface cells of the wing 40 x80—50 x100 g,. Walls of medium
thickness, trigones lacking. Marginal teeth sparse, in the ultimate
branches mostly 2—4 cells long, in the basal part larger. Female
organs in the proximal furcations of the central string, squama
small, rectangular, triplicate to 1/2, plicae fimbriate. Calyptra about
5 mm long, cylindrical, fimbriate in the top. Foot 2—3 mm long.
Spores brown, with irregular and large papillae. Elaters brown,
Sv. Bot. Tidskr., 47: 3

HEPATICAE COLLECTED IN MARION ISLAND

425

bispiral, closely twisted, about 250 jj. long, 6—8 jx wide in the middle.
Androecia not observed.
This species is larger than other known species of Sectio Dendroides, the spores also larger and of a characteristic appearance.
Correction.
In a previous paper in this journal (no. 1, p. 118) I described
Calypogeia capensis as a new species. It is, however, identical with
C. fusca (Lehm.) St. and the new name is unnecessary.

Su. Dot. Tidskr., M: 3
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DIATOMÉSUCCESSIONEN I NÄSNAREN.
AV

BENGT LARSSON.
Föreliggande lilla utredning över diatomésuccessionen i en sörm
ländsk fornsjölagerföljd utgör ett led i laborator Sten Florins
fortsatta undersökningar över stenålderslandskapet Södermanland.
Den sjö, som utvalts, är Näsnaren, strax NV om Katrineholm.
Undersökningen avsåg huvudsakligen en bestämning av sjöns
isolering ur litorinahavet samt ett översiktligt studium av diatoméflorans förändringar före och efter densamma. Under arbetets
gång kom den även att omfatta övergången från ancylussjö till
litorinahav och därmed sammanhängande problem.
Sjön Näsnaren, med passpunkt (= vattenytans nivå) på 40,8 ä
40,9 m ö. h. — före sänkningen vid 1800-talets mitt 42,1 m ö. h. är en grund, högeutrof sjö, typisk för Katrineholmsområdet. Dess
nutida makrofytvegetation karakteriseras enligt Thunmark (1952)
bl. a. av följande arter: Butomus umbellatus, Carex pseudocypenis,
Ceratophyllum demersum, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna trisulca,
Ricciocarpus natans, Spirodela polyrrhiza och Stratiotes aloides. Vatt
net är kalkhaltigt, c:a 2dH°=20 mg CaO/1 lit.
Provserien insamlades med kannborr den 17 sept. 1949 av
S. Florin c:a 200 m rakt Ö om Sjöholms gods. Denna punkt skall
enligt traktens befolkning ha sjöns största vattendjup, vilket vid
provtagningen visade sig vara 1,55 m. Provserien hade följande
omfattning och utseende:
ned till 590 cm u. vattenytan (435 cm u. sed.-ytan) sjödy, överst
grågrön-olivgrön, nedåt alltmera smetig och alggyttjeartad.
ned till 645 cm u. vy. (490 cm u. sed.y.) lergyttja, finsandig, ljusgrå,
överst bandad, nedåt smetigare; vid 633 cm u. vy. (478 cm u.
sed.y.) övergående i en olivgrön, findetritusartad gyttja,
ned till 690+ cm u. vy. (535+ cm u. sed.y.) (borrningen avslutad)
lera, ljusgrå mot gråvitt, nedåt ökande FeS-halt.
Sv. Bot. Tidskr., i7:3
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Preparering och analysering.
Ett ärtstort stycke av jordprovet i fråga uppkokades i 15-%ig H,02
för borttagande av humus. På ett täckglas droppades litet av den
uppkokta blandningen. Efter indunstning i värmeskåp inbäddades
torkskorpan på täckglaset i Sirax och placerades på ett objektglas.
Analystätheten varierar; i zonen för isoleringen har varje till
gängligt prov (= var 5:e cm) undersökts; i ancylusbildningarna
är analyserna gjorda på var 15:e cm och i provseriens övre del
(»småsjöformstadiet») på 40 å 50 cm avstånd.
Under hela analysarbetet användes ett mikroskop med immersionslins, varmed 1000 x förstoring erhölls. Varje säkert identifierbart eller till släkte klassificerbart skal eller större skalfragment
räknades som »ett». I preparat med mycket fragment måste varje
litet sådant noteras och sedan omräknas till hela skal. Av arter med
i långa rader sammanhängande skal (Melosira, Fragilavin m. 11.)
har varje enskilt skal räknats som »ett». I medeltal har 300 skal
räknats per preparat.
Vid uträkningen av arternas procentuella fördelning har följande
släkten satts utanför procentsumman: Cyclotella, Epithemia, Fra
gilaria, Melosira och Stephanodiscus. Då dessa släkten — förutom
Epithemia — representeras av planktonformer, vilka under speciellt
gynnsamma förhållanden åstadkommer en enorm massproduk
tion, kan de ofta på grund av olika orsaker lämna en felaktig eller
snarare feldimensionerad bild av sjöns verkliga diatoméflora.
Dessa i långa band sammanhängande arter utsätts lätt för vind
drift och kan på så sätt ansamlas till hela nystan. Detta gäller spe
ciellt Fragilaria- och Melosira-arterna. Som ex. kan preparat 50
tagas. Sammanlagt har där 1 343 skal räknats; av dessa tillhör 1 089
släktet Melosira. Av dessa utanför procentsumman lagda arter
kan, trots det ovan sagda om deras ev. sekundära karaktär, helt
naturligt viktiga slutsatser dragas vid studiet av den samlade diatomésuccessionen.
Vid klassifikationen av arterna har jag med några få undantag
gått efter den, som M. B. Florin använt i sin undersökning av
N. Mogetorpsmossen (S. Florin 1948).
J ämförelsematerial.
Nedre Mogetorpsmossen (S. Florin 1948). Passpunkt 44,8
m ö. h. Belägen strax S om Näsnaren. Den aktuella delen av lagerSv. Bot. Tidskr., M: 3
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följden omfattar 180 cm och häri kan diatomésuccessionen under
ancylus- och litorinatid fram till isoleringen ur litorinahavet stu
deras. Gränsen ancylus—litorina utmärks av en diskontinuitet.
Roma mosse (S. Florin 1948). Passpunkt 39,5 m ö. h. Be
lägen strax SSV om Näsnaren. I de diatomologiskt undersökta
70 cm av lagerföljden kan samma succession som i föregående
studeras, och de båda provserierna företer stora likheter.
Sätramossen (M. B. Florin 1946). Passpunkt 46m ö. h. Be
lägen c:a 8,5 km S om Näsnaren. I huvudsak samma succession som
i de båda föregående, dock på grund av dess större h. ö. h. med
ett svagare utbildat litorinastadium. Sedimentationen har varit
obruten hela lagerföljden igenom.
Molken (Selling 1948, M. B. Florin 1946). Passpunkt 44,8 m
ö. h. Belägen c:a 7 km N om Näsnaren. Litorinahavets yngsta sta
dium, isoleringen med därvid uppblomstrande clypeus-flora och
övergången till ordinärt insjö-småsjö-vatten kan där studeras.
Bålen (Brander 1935). Passpunkt 39 m ö. h. Belägen c:a 13
km NV om Näsnaren. Lagerföljden uppvisar en obruten sedimen
tation från ancylustid in i nutiden. Brander har i denna lagerföljd speciellt studerat övergången ancylus—litorina med dess Braunü-gräns och clypeus-gräns. Någon ancylus-lagun (se nedan) har
av någon anledning icke kommit till utbildning.
Samtliga dessa sjöar och fornsjöar har vid den i detta samman
hang gällande tidpunkten — isoleringen ur litorinahavet — bildat
relativt små bäcken. Bålen har i nutiden en största längd på c:a
600 m och en största bredd på c:a 300 m. Motsvarande matt för
Näsnaren är 4 200 m, resp. 1 800 m. Näsnarens större vattenyta
har helt naturligt haft stort inflytande på diatomé-florans utbild
ning och har gjort att denna fått ett från den i de mindre sjöarna
gängse uppträdande successionen något avvikande utseende.
Diatomésuccessionen i Näsnaren.
Leran i provseriens lägsta 50 cm är avsatt i regredierande ancylussjö. Den innehåller typiska klarsjöformer, bland vilka Diploneis Mauleri och Opephora Martyi är mera kraftigt utvecklade: de
ras procenttal varierar mellan 10 % och 25 %. Gyrosigma Kiitzingii,
Cocconeis disculus, Achnanthes Clevei, Diploneis domblittensis och
v. subconstricta samt Mastogloia Smithii v. lacustris uppträder i 5 a
10 %. Uppåt avtager klarsjöformernas summa kraftigt från 66 %
Sv. Hot. Tidskr., M: 3
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Diagram I. Specialdiagram över den fossila diatoméflorans vertikala fördelning i sjön Näsnaren, ö. Vingåkers s:n, Södermanland.
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Diagram II. Summadiagram över den fossila diatoméflorans vertikala fördelning i sjön Näsnaren, Ö. Vingåkers s:n, Södermanland.
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Diagram III. Diagram över fördelningen av arter räknade utanför procentsumman. Sjön Näsnaren, ö. Vingåkers s:n, Södermanland.
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i pr. 112 till 11 % i pr. 103. I klarsjöformernas ställe kommer här
arter typiska för ordinärt insjövatten, bland vilka två når en spe
ciell utbildning: Cocconeis thumensis och Amphora ovalis v. libyca.
Ancylussjöns strandlinje måste här ha nått så lågt, att en ancyluslagun kommit till utbildande. Denna lagunflora karakteriseras av
Cocconeis thumensis, som här får en bred och kraftig topp på sin
kurva; den ökar från 10 % i pr. 112 till 42 % i pr. 103. I lagerfölj
dens fortsättning når den icke någon gång över 5 % och saknas för
övrigt helt i sjöns småsjöstadium. Amphora ovalis v. libyca har ett
liknande uppträdande. Dess topp blir dock ej fullt så markerad;
den når 8 % i pr. 106 och i resten av provserien överstiger den ej
4 % förrän i pr. 40.
Att en ancyluslagun-flora utbildas på detta sätt har tidigare iakt
tagits i ett flertal fall. Den är till synes ständigt återkommande
i lagerföljder utbildade på 40 å 50 m-nivån i östra Mel
lansverige. M. B. Florin (M. B. Florin 1946 och S. Florin
1948) har noterat denna från bl. a. följande lokaler:
I Roma mosses ancyluslagun uppträder Cocconeis thumensis som
ledart. Florin anför i sitt diagram C. diminuta. Enligt muntligt
meddelande bör detta vara C. thumensis. Arten är här ännu kraf
tigare utvecklad än i Näsnaren och når ett maximum på 52 %.
Amphora ovalis v. libyca och v. pediculus skulle också kunna föras hit.
Cocconeis thumensis (diminuta i Florins diagram; se ovan) upp
träder även i N. Mogetorpsmossen som huvudkomponent och når
ett maximum på 53 %. Härtill ansluter sig Amphora ovalis v. libyca
och v. pediculus jämte — fast ej så väl markerat — en rad andra
arter. Vissa Cymbella-arter ser ut att kunna hänföras till denna
floragrupp. Så är även fallet i Näsnaren, som framgår av huvud
diagrammet, men då jag ej närmare skilt de olika arterna åt, an
ser jag det ej fullt riktigt att utan vidare inräkna detta »summaprocent-värde» i ancyluslagunens summa.
I Sätramossen med något högre passpunkt än de båda föregående
finns ingen klart avsatt lagunflora. Sålunda uppträder Cocconeis
diminuta här som en verklig klarsjöform. Detta betyder alltså
att C. thumensis saknas helt. C. placentula skulle här kunna anses
som vikarierande art. Den uppträder med ett brett, flertoppat
maximum på 19 % just i närheten av Braunii-gränsen.
I Bålen (Brander 1935) finns någon ancyluslagun ej utbildad.
Brander anser för övrigt att de i ancylusbildningarna förekom
mande småsjöformerna, bl. a. av släktena Pinnularia, Gompho28 — 533373 Svensk Botanisk Tidskrift 1953
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nema och Eunotia, är av sekundär härkomst och alltså utsvämmats från äldre sediment. I Näsnaren når småsjöformerna i ancylusdelen upp till 30 % (i pr. 106) och representeras av bl. a.
Diploneis ellipticci, Amphora ovalis v. pediculus, Navicula placentula
samt smsL-Naviculae. Att en sekundär flora på upp till 30 % skulle
kunna uppträda med så renodlad karaktär är alldeles orimligt.
Det har i stället visat sig vara fullt naturligt med en i vissa situa
tioner ganska kraftig småsjöflora även i rena ancylusbildningar.
I pr. 103 börjar utan någon som helst förvarning saltvattensforraer uppträda med sammanlagt 31 %. De uppträdande arterna är
Diploneis didyma (3 %), Nitzschia punctata (18,5 %), Campylodiscus echeneis (3,5 %), Navicula peregrina (4 %), Nitzschia acuminata
(1 %) samt Campylodiscus clypeus (1 %).
Över denna nivå försvinner eller åtminstone avtager samtliga
sötvattensformer synnerligen abrupt. Detta märks särskilt tydligt
på Cocconeis thumensis, som i pr. 103 hade 42 % och som däröver
ett tag är helt försvunnen.
Av ovanstående framgår med all önskvärd tydlighet att denna
övergång ej kan vara naturlig. Det måste här finnas en lucka i la
gerföljden.
Det kan här vara av intresse att närmare granska successionen i
de båda obrutna lagerföljderna från Bålen och Sätramossen. Den
art som först tyder på att en marin transgression är i annalkande
är Mastogloia Braunii (tillsammans med Rhoicosphenia curvata) Branders Braunii-gräns. Den efterföljs av Campylodiscus clypeus —
Branders Clypeus-gräns. Rent marina former börjar uppträda
först ett stycke upp över Clypeus-gränsen. 1 Sätramossen är detta
fallet med Diploneis Smithii och Camp, clypeus v. bicostata. Först
ytterligare något högre upp når de marina formernas summakurva
sitt maximum, varvid sådana arter som Navicula digitoradiata,
Rhopalodia musculus, Synedra affinis och Diploneis sub orbicular is f.
baltica kommer in. I Bålen kan även Cocconeis scutellum, Diploneis
didyma samt Grammatophora oceanica räknas hit. I båda dessa
sjöar stiger den marina summakurvan kontinuerligt för att nå sitt
maximum i övre hälften av litorinabildningarna.
I Näsnaren ökar de marina formernas summakurva från det
översta provet i leran (pr. 103) till det lägsta i lergyttjan (pr. 100) —
från 3 % till 59 %. De fragment av Mastogloia Braunii, som hitta
des i pr. 106 skulle kanske kunna vara ett spår av artens första
uppträdande vid litorinatransgressionens början. Campylodiscus
Sv. Bot. Tidskr., 47: 3
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Fig. 1. Diagram över strandförskjutningen vid Dammstugans isobaslatitud. Enl.
S. Florin 1948 s. 158.
Den vågräta linjen betecknar Näsnarens passpunktsnivå.

clypeus finns ju också i pr. 103 i 1 %. Härom kan inget med sä
kerhet avgöras.
I lergvttjans lägsta 7 cm fanns en olivgrön, findetritusartad gyttja.
Denna måste uppfattas som en omlagringsprodukt. En ganska stor
lucka finns mellan leran och denna gyttja. Enligt muntligt med
delande kunde någon diskontinuitet i form av skarp kontakt dock
ej skönjas vid provtagningen.
Luckans storlek kan man få en uppfattning om ur S. Florins
(1948) strandförskjutningsdiagram, fig. 1. Detta gäller för Damm
stugans (strax S om Näsnaren) isobaslatitud. Den vågräta linjen
betecknar Näsnarens passpunktsnivå. Vid bottenläget (3) före den
tidiglitorinala transgressionen till LIS utgjorde sjön troligen en
c/y/ieu.s-lagun. Vid bottenläget (8) isolerades den för någon tid ur
litorinahavet. Vid den förnyade transgressionen LII — till läge
(9) — utsattes de under den föregående litorinala delen bildade
sedimenten för en djupt gående abrasion, som skar ända in i de
allra yngsta ancylusbildningarna. Som tidigare framhållits saknas
säkra spår av Mastogloia Braunii’s och Campylodiscus clypeus’ första
Sv. Bot. Tidskr., 47; 3
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uppträdande i den marina transgressionens begynnelsefas. Något
som helst insjöstadium mitt i de marina bildningarna finnes heller
icke. Luckan omfattar sålunda minst Maslogloia- och Clypeussvängningarna samt hela LI.
Ungefär likartade är förhållandena i N. Mogetorpsmossen och
Roma mosse, som i ifrågavarande avsnitt företer synnerligen stora
likheter med Näsnaren.
Det material, som vid abrasionen skars bort, utsattes sålunda för
omlagring. Att man har att göra med ett omlagrat sediment fram
gick ju bl. a. av den ovan omtalade olivgröna, findetritusartade
gyttjan, som överlagrade leran. Diatoméerna i preparaten från
denna gyttja och närmast underliggande lera till 650 cm u. vy.
var synnerligen destruerade. Här kommer frågan om sekundärt
uppträdande diatoméer in. Då det här gäller omlagrade saltvattensdiatoméer i en saltvattensbildning är de sekundära formernas
uppträdande synnerligen väl maskerat. Hade abrasionen skurit
något djupare eller in i de verkliga ancylusbildningarna hade varje se
kundär form därifrån klart och tydligt kunnat skiljas från mängden.
Ett eventuellt sekundärt uppträdande, fast av något annan ka
raktär, uppvisar en art, som mig veterligt tidigare icke iakttagits i
fornsjölager följ der från östra Mellansverige, nämligen Terpsinoe
americana. Enligt Cleve-Euler (1951) skulle dess uppträdande i
baltiska litorinabildningar möjligen kunna bero på sekundär före
komst. Se bilaga 1.
Saltvattensformernas succession i det avsnitt, som finns bevarat,
visar stora likheter med de förhållanden, som i detalj klarlagts av
M. R. Florin (1946) i hennes undersökningar över c/ypeus-floran.
De marina formernas summakurva uppvisar ett tvåtoppat maxi
mum på upp till 62,5 % i pr. 95. Just här når former som Cocconeis scutellum, Diploneis suborbicularis f. baltica, D. Smithii f. minor,
Navicula digitoradiata, Campylodiscus clypeus v. bicostata och Synedra affinis sina maximivärden. Diploneis Smithii uppträder med
relativt höga värden hela litorinabildningen igenom (9—17 %).
Grammatophora oceanica uppnår 39 % i pr. 100.
Brackvattensformerna uppnår sitt högsta värde 49 % i pr. 98.
De arter, som här dominerar, är Nitzschia punctata och N. acumi
nata. Först något högre upp uppnår Navicula peregrina och Campylodiscus echeneis sina högsta värden, 12 % resp. 28 %. Båda finns
dock hela saltvattensbildningen igenom; den senare med mellan
6 % och 13 %.
Su. Bot. Tidskr., 47: 3
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Under det att den marina summakurvan hastigt sjunker från
55,5 % i pr. 94 tii) 25 % i pr. 91 pendlar brackvattensformernas
summa omkring 30 %-strecket. Litorinahavets strandlinje sjunker
sakta ned mot sjöns passpunktsnivå. Sjöns vatten blir alltmera
utsötat. En brackvattenslagun kommer till utbildning. Samtliga
lagunformer (sensu M. B. Florin [1946], Juhlin-Dannfklt
[1882] m. 11.) är representerade: Anomoeoneis sphaerophora v.
sculpta, Amphora mexicana v. major, Campylodiscus clypeus, Nitzschia circumsuta, N. scalaris, N. tryblionella samt Surirella striatula. Huvudkomponenten är här som annorstädes C. clypeus. Dess
uppträdande är i huvudsak väl överensstämmande med förhål
landena från tidigare undersökta lagun- och fornsjölagerföljder.
Den synnerligen tydligt markerade topp på clypeus-kurvan, som
är ett genomgående drag i samtliga av M. B. Florin undersökta
sjöar med isolering ur litorinahavet (i Molken t. ex. över 50 %),
saknas här. En mycket svag antydan till topp finns i pr. 90 med
5 %. De båda omkringliggande proven 91 och 89 har 4 % resp. 2 %.
Lagunflorans summakurva uppvisar efter en liten topp på 6 %
i pr. 98 en svag, kontinuerlig stigning mot ett maximumvärde på
8 % i pr. 91 för att däröver åter sjunka. Man får ur denna intet
absolut otvetydigt besked om var man skall lägga sjöns isoleringshorisont. För att avgöra detta måste den samlade diatomésuccessionen studeras.
Redan i pr. 98 börjar ordinära insjöformer uppträda. De håller
sig mellan 5 % och 15 % till pr. 90, där en tydlig ökning till 42 %
äger rum. Denna ökning fortsätter efter en tillfällig nedgång till
32 % i pr. 87 genom resten av lagerföljden. Klarsjöformerna har
hållit sig kvar med låga värden de marina bildningarna igenom högst 4 %. I pr. 92 blommar helt plötsligt Opephora Martyi, Diploneis Mauleri och 1). domblittensis och v. subconstricta samt Gyrosigma attenuatum upp. De förstnämnda uppträder med hela och
fina skal medan den sistnämnda nästan enbart förekommer i
fragment. Detta und rliga uppträdande, som iakttagits i ett flertal
fall — jfr M. B. Florin 1946 (Myskjasjön) — vid tiden strax före
en isolering, torde, som framhållits av Florin, bero åtminstone
till en del på de ännu outredda hydrokemiska och hydrofysikaliska förhållanden, som uppstår vid en övergång från salt till sött
vatten. Till en viss del kan detta uppträdande bero på omlagring,
förorsakad av strandströmmar m. m., vilka helt naturligt blir sär
skilt markerade vid ett isoleringstillfälle.
Sv. Bot. Tids kr., 47: 3
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Den sötvattensart, som först tydligt säger ifrån att ett omslag ägt
rum, är Amphora ovalis v. pediculus, som ökar från 2 % i pr. 90
till 34 % i pr. 89.
Av formerna utanför procentsumman visar Melosira granulata
en markant ökning från 3 % i pr. 88 till 31 % i pr. 87. Summakur
van för samtliga Fragilaria-arter stiger från 3 % i pr. 91 efter några
saxningar till 20 % i pr. 89 och därefter från 32 % i pr. 87 till 116 %
i pr. 86. Denna sista ökning visar klart att verkliga, lugna insjö
förhållanden efterträtt de mera oroliga i övergången från saltvat
tens- till sötvattensförhållanden.
Med ovan framkomna fakta som bakgrund kan sjöns isoleringshorisont fixeras till pr. 90. Mera riktigt horde man kanske, som
framgår av undersökningen av ett bäcken av denna typ, tala om
en isoleringszon — det streckade partiet i diagrammen. Inom denna
zon faller den marina summakurvan från 25 % till 6 %; brackvattensformernas minskning är mindre, från 33 % till 27 %. Lagunflorans kurva sjunker från sitt maximivärde på 8 % till 2 % och
de ordinära insjöformerna ökar från 4 % till 42 %.
Liksom i Molken och Myskjasjön (M. B. Florin 1946) håller sig
saltvattensformerna kvar ganska länge efter isoleringen. Bland de
marina formerna märks Diploneis Smithii och Cocconeis scutellum,
som har sammanhängande kurva till pr. 87 resp. 84. Brackvattensformen Campylodiscus echeneis förekommer utan avbrott till
pr. 82.
Omedelbart efter isoleringen uppstår ett visst konkurrensförhål
lande, vilket kommer till uttryck i saxningar på sötvattensformernas summakurvor. Klarsjöformernas kurva uppvisar sålunda
över pr. 90 en något oregelbunden kurvgång och når i pr. 87 41 %.
Denna topp förorsakas av Gyrosigma attenuatum, som här har sitt
maximumvärde på 39 %. Arten har i Näsnaren ett från det »nor
mala» något avvikande uppträdande. Dess karaktär av klarsjöform är föga tydlig, då den når högst 4 % i lagerföljdens ancylusdel. Efter ovan nämnda topp håller den sig kvar på mellan 5 %
och 12 % upp till pr. 50. Detta uppträdande i övre delen av lager
följden kan dock ej bero på konkurrensförhållanden, utan måste
ha andra orsaker. Ytterligare några klarsjöformer, Diploneis Mauleri, D. domblittensis och v. subconstricta och Opephora Martyi, före
kommer i ovanligt höga procentvärden genom hela övre delen av
lagerföljden. Opephora Martyi är jämte Gyrosigma attenuatum den
kraftigast utvecklade formen och håller sig mellan 5 % och 11 %
Sv. Bot. Tidskr., M: 3
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upp till pr. 60, saknas i pr. 50 och återkommer igen i pr. 40. Detta
uppträdande måste ha sin orsak i sjöns storlek och dess karaktär
av ett mellanting mellan en s. k. småsjö och ett verkligt klarsjöbäcken. Trots sjöns förhållandevis stora vattenyta har den dock
haft relativt litet vattendjup. Sjöns hydrokemiska och hydrofysikaliska förhållanden har säkerligen också spelat in. Sjön kan i
detta stadium sammanfattningsvis sägas ha utgjort ett till ytan stort,
relativt grunt, näringsrikt vatten.
De ordinära insjöformernas succession efter isoleringen företer
inga större anomalier. Några intressanta detaljer skall dock på
pekas. Beroende på klarsjöformernas höga värden når de ordi
nära insjöformernas summakurva högst 88 % och håller sig mellan
70 % och 85 %. Denna topp på 88 % förorsakas helt av Navicula
scutelloides, som i Näsnaren har ett synnerligen intressant uppträ
dande. Arten anses som en klarsjöform (jfr dess uppträdande i
Örmossen [M. B. Florin 1946], Roma mosse och N. Mogetorpsmossen [S. Florin 1948]). I Näsnaren är arten den som domine
rar insjöstadiets undre hälft. Den har ett synnerligen brett maxi
mum på upp till 80 % i pr. 74. Den avtager uppåt och saknas i pr.
40. I lagerföljdens ancylusdel finns den i högst 2 %. Artens upp
trädande torde ha samma orsaker som klarsjöformernas i detta
avsnitt. På grund av ovanstående har jag här överfört arten från
klarsjöformerna till de ordinära insjöformerna.
Av arterna utanför procentsumman når Melosira granulata och
M. ambigua en mycket kraftig utbildning i lagerföljdens övre insjö
hälft. (Obs! Procentskalans förändring i diagr.) M. granulata
uppnår ett maximumvärde på 1 275 %. I pr. 40 når M. ambigua
ända till 2 170 %! Efter att ha saknats i pr. 69 har den i pr. 60 135 %.
För hjälp och råd av såväl teoretisk som rent praktisk karaktär får
jag framföra mitt hjärtliga tack till makarna laborator S. Florin och
fil. lic. M. B. Florin, på vilkas inrådan undersökningen företogs, delvis
i samband med en av den senare hållen kurs i diatoméstatistik. Renrit
ningen av diagrammen har på ett synnerligen förtjänstfullt sätt utförts
av fru I. Thomasson, Uppsala.
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Bilaga 1.
Terpsinoé americana (Bail) Ralfs, i Näsnaren.
Förekomst i lagerserien: Arten påträffad på tre ancylusnivåer i
zonen 625—645 cm u. vy., i pr. 100, 97 och 95 med resp. 2 %, 3 %
och 1 %. De i pr. 95 funna skalen voro hela och fina, i de övriga
voro de i fragment. Som framgår av summadiagrammen förekom
mer arten mitt i den litorinala delen av lagerföljden med en do
minerande marin flora.

Fig. 2.

Terpsinoe americana från Näsnaren. Pr. 95. Måttbeteckningen efter
Cleve-Euler 1951.

T. americana är enligt Cleve-Euler (1951) en litoral, fastsit
tande brackvattensform. Den förekommer i fossil i baltiska litorinabildningar, »nicht selten, aber immer vereinzelt» och upp
visar »vielleicht sekundärer Herkunft» (Cleve-Euler). 1 Sverige
är den funnen på några få lokaler i SÖ. Småland och i Blekinge.
I Finland är den känd från ett flertal platser, bl. a. i de interglaciala bildningarna från Rouhiala. Om man kan anse artens upp
trädande i litorinabildningarna sekundärt, ligger det nära till hands
att se den som en ur möran utsköljd interglacial form. Detta för
modande motsäges dock av det faktum, att arten i Näsnaren upp
träder på flera olika nivåer och dessutom i några exemplar per
preparat. Detta gör, att man dock kan misstänka, att den levat på
platsen vid tiden för avlagringens bildande.
Detta fynd från Näsnaren är mig veterligt det första från fornsjölagerföljder i östra Mellansverige.
Sv. Bot. Tidskr., 47: 3
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Förklaringar till diagram I.

1. Achnanthes Oestrupii, Campylodiscus hibernicus, C. noricus, Cymatopleura elliptica, Cymbella prostrala och Mastogloia elliptica v. dansei.
2. Achnanthes brevipes och v. intermedia, Navicula spp., Synedra crystallina och
obest. spp.
3. Anomoeoneis sphacrophora, Cocconeis pediculus, Rhoicosphenia curvata och
obest. spp.
4. Cymbella affinis, C. caespitosa, C. Ehrenbergi, C. lanceolala och C. spp.
5. Ej närmare bestämda småformer.
6. Gomphonema angustatum, G. constrictum och G. spp.
7. Pinnularia dactylus, P. legumen, P. major, P. mesolepta och P. spp.
8. Achnanthes exigua v. herovalvata, A. spp., Caloneis bacillum, C. spp., Denlicula
tenuis, Diploneis ovalis och v. oblongella, Gyrosigma acuminatum, Navicula americana, N. anglica, N. meniscutus, N. pseudoscutiformis, N. tuscula och f. minor, Neidium iridis, N. spp., Nitzschia spp., Stauroneis acuta, S. Atabamae, S. anceps och
v. hyalina, S. spp., Surirella spp.
Sv. Bot. Tidskr., 47: 3
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Förklaringar till diagram III.
Stephanodiscus:
I lagerföljdens lägre hälft hölls de olika arterna isär utan svårighet. I övre hälf
ten visade sig detta dock fullkomligt ogörligt, då här t. ex. av S. astrea alla över
gångar från de minsta till de största uppträdde utan skarp avgränsning. Alla över
gångar tycks finnas. Det kan därför ifrågasättas huruvida det är berättigat att upp
dela dessa arter i en massa varieteter och former.

Sik Bot. Tidskr., 47; .‘1

Svensk Botanisk Tidskrift. Bd 47, H. 3. 1953.

NÅGRA IAKTTAGELSER ÖVER INSEKTBESÖKEN
PÅ BLOMMAN AV PARNASSIA PALUSTRIS L.
AV
BERTIL KULLENBERG.
(Zoologiska institutionen i Uppsala.)

Insekternas pollinering av blommorna av Parnassia palustris har
sedan länge intresserat biologerna. Åsikten att de små glänsande
knappar bärande staminodierna bidraga till att anlocka insekterna
var väl allmänt rådande innan Daumann publicerade sin kända upp
sats »Über die ’Scheinnektarien’ von Parnassia palustris und anderer
Blütenarten» (1932). Hans uppfattning om staminodieknapparnas
(= Scheinnektarien) funktion framgår tydligt av följande passus i
»Zusammenfassung der Ergebnisse» i nämnda uppsats: »Die ’Schein
nektarien’ sind also bei den angeführten Pflanzen für die Nah- und
Fernanlockung bedeutungslos und demnach für die Bestäubung
entbehrlich.»
Kugler har i ett intressant arbete (1952) tagit upp till prövning
och diskussion staminodieknapparnas biologiska funktion i ett
vidare sammanhang. Med den utveckling som ethologien genomgått,
sedan Daumanns undersökningar publicerades, finnas numera
bättre förutsättningar för en allsidig prövning av ett sådant problem
som detta — och många andra inom blombiologiens vida fält, för
övrigt. Kugler säger i sin »Zusammenfassung»: »Die Fliegen wenden
sich spontan Modellen mit glänzenden tropfenähnlichen Gebilden
zu und strecken dort den Rüssel. Dies gielt auch — im Gegensatz zu
Daumann — für die Scheinnektarien von Parnassia palustris. In
geringerem Ausmass können auch nicht glänzende zwei- oder
dreidimensionale Gebilde, die sich vom Untergründe abheben (z. B.
Korkwürfelchen) zu Rüsselreaktionen führen.» Kugler anser, att
Daumanns resultat berodde på, att han arbetat med flugindivider,
Sv. Bot. Tidskr., 47; 3

440

BERTIL KULLENBERG

staminjodie-

knapp
sta/rümodze. -

Fig. 1. A Blomma av Parnassis palustris (efter von Kirchner).
B Staminodium (efter Kugeer).

som av erfarenhet lärt sig att icke vända sig mot »skennektarierna»;
d. v. s. Daumanns flugor voro redan vid försökens början förtrogna
med blomtypen.
I förteckningen över regelbundna besökare på Parnassia-blom
morna nämner Daumann två syrphider som de av honom oftast
sedda, nämligen Helophilus pendulus och Syrphus balteatus. KozoPolyanski har i botaniska trädgården i Voronezh studerat Parnassia
palustris' autekologi och funnit, att där Sphaerophoria scripta (Syrphidae) är den vanligaste besökaren och pollineraren av blommorna.
Det vill således synas troligt, att Parnassia palustris inom en vid
sträckt del av Europa har åtminstone delvis samma pollinerare.
Föreliggande uppsats grundar sig på sammanlagt 12 timmars
fältiakttagelser och 6\ timmars experiment1 och avser icke att vara
något annat än en inledande orientering till ett studium över den
intressanta växtens relationer till insekterna i dess miljö.
För iakttagelserna framförallt rörande staminodieknapparnas
funktion i samband med anlockningen av insekter till blommorna
av Parnassia palustris samt under insekternas besök på blommorna
har jag dels gjort observationer av dessas beteende på normala, fritt
växande blommor, dels gjort experiment på de naturliga ståndorterna
med hjälp av olika ingrepp i blommans utseende och byggnad. För
1 Väderleken under mina studier var mänskligt att döma gynnsam för de berörda
insekternas aktivitet.
Sv. Bot. Tidskr., 17: 3
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iakttagelser utanför Sverige hänvisar jag till de i litteraturförteck
ningen nämnda arbetena.
1. Insektbesök.
Cerceris quinquefasciata ‘Rossi (Sphecidae, Hym.). En ind. sedd
slicka nektar, varvid den direkt sökte upp staminodiesträngarnas
nedre delar och nektarierna.
Herkules campanulorum Kirby (Apidae, Hym.). En ind. sedd direkt
uppsöka nektarierna.
Apis mellifica E. (Apidae, Hym.). En ind. sedd direkt uppsöka
nektarierna.
Leptura sanguinolenta E. (Cerambycidae, Col.). En ind. sedd direkt
uppsöka nektarierna.
Rhagonycha fulva Scop. (Cantharidae, Col.). Två gånger sedd
besöka blommor. Båda gångerna nektarslickning, och den ena
gången föregicks detta av slickning på staminodieknapparna.
Dasytes plumbeus Müll. (Dasytidae, Col.). En gång sedd söka upp
nektarierna direkt.
Dicranomyia aperta Wahlgr. En hanne en dag sedd suga nektar
ur direkt uppsökta nektarier sex gånger i följd.
Syrphus vitripennis Meig. (Syrphidae, Dipt.) Sedd slicka pollen
på anther, som böjts in över märket. Vid ett tillfälle under tre timmar
iakttogs 14 besök av S. vitripennis på en och samma blomma.
Syrphus torvus Ost-Sack. En gång sedd slicka pollen från en ny
öppnad anther. Dessförinnan slickade den på blommans samtliga
staminodieknappar.
Syrphus balteatus Deg. En gång sedd slicka både nektarier,
staminodiesträngar och staminodieknappar.
Syritta pipiens L. I två fall sedd först slicka på staminodieknap
parna innan nektarierna uppsöktes. Två gånger sedd direkt uppsöka
nyöppnade antherer. Vid andra tillfällen konstaterades flera gånger,
att den ganska smala sugsnabeln direkt sattes på nektarierna.
Sphaerophoria scripta L. Denna syrphidtyp sågs på min lokal
vid fältobservationerna oftast av alla syrphider som besökare. Man
bör komma ihåg, att det även kan röra sig om S. menthastri L.!
I det följande tas endast hänsyn till S. scripta. Följande aktivitetsyttringar äro i sammanhanget värda att omnämnas: a) Slickning av
staminodieknappar, staminodiesträngar och nektar i nämnd ordning:
6 gånger. Härunder ganska hastig beröring av staminodieknappar.
Sv. Bot. Tidskr., 47: 3
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b) Slickning av staminodieknappar och staminodiesträngar samt
nedslag på dessa organ, innan pollenet (i antherer eller på märken)
uppsökes, är mycket vanligt, c) Upprepade gånger sedd anflyga
knoppar.
Helophilus pendulus L. Två gånger sedd direkt uppsöka nektarier.
Eristalis arbustorum L. Tre gånger sedd direkt uppsöka nektarier;
den ena gången stående på märket och vridande sig runt.
Siphonella pumilio Zett. (Chloropidae, Dipt.). Många gånger sedd
på blommorna, kanske den vanligaste insektbesökaren på min
lokal. De små flugorna (1,5 mm) hålla till vid nektarierna och ha
av mig mycket sällan observerats äta pollen eller besöka antherer
eller märken. Synas vara dåliga pollinerare.
Herina frondescentiae L. (Ortalidae, Dipt.). Många gånger sedd
slicka nektar.
Sarcophaga sp. (Tachinidae, Dipt.). En gång sedd slicka nektar
direkt.
Pegohylemyia discreta Meig. (Muscidae, Dipt.).1 Beteende på blom
morna likt detsamma hos Siphonella pumilio. En gång sedd slicka
staminodieknapparna. Många gånger sedd slicka nektar. Kan på
grund av storleken och rörelserna pollinera.
Phaonia incana Wied (Muscidae, Dipt.). En gång sedd uppsöka
nektarierna direkt.
2. Diskussion.
Iakttagelser under normala förhållanden. Till de i undersökningsterrängen Parnassia-besökande insekterna måste också föras
några arter, som endast observerades vid experimenten. Den tal
rikast företrädda insektfamiljen bland besökarna på blommorna voro
syrphiderna (blomflugorna). Detta omdöme gäller antalet arter och
möjligen antalet individer. Det synes dock under min korta under
sökningsperiod ha varit flera individer av Siphonella pumilio på
blommorna.
Av de besökande insekterna, som här omnämnas, äro alla utom
S. pumilio på grund av kroppsstorlek, vanor och beteende dugliga
som pollinerare. Den lilla chloropiden (fritflugan) S. pumilio håller
nästan alltid till vid nektarierna samt är så liten och svag, att pollinering knappast kan utföras. Även den lilla Herina frondescentiae,
en ivrig nektarslickare, synes vara en tämligen osäker pollinerare.
1 För bestämning av muscider tackar jag hjärtligt fil. dr O. Ringdahl.
Sv. Bot. Tidskr., M: 3

INSEKTBESÖKEN PÅ BLOMMAN AV PARNASSIA PALUSTRIS

443

Det är de större insekterna, och framförallt de, som iakttagits
slicka pollen från antherer eller märken, som bete sig så att de
tämligen regelbundet pollinera vid besök på de lämpliga blommorna.
Men även stora insekter som kravla över märket under nektarslickning ha goda möjligheter att pollinera med pollen som medförts
på kroppsundersidan.
Staminodieknappar och staminodiesträngar ha, som framgår av
de refererade iakttagelserna, ofta blivit undersökta av insekterna
med hjälp av munapparaten. Staminodieknappar och ståndarknappar fungera ibland som landningsplatser för besökande insekter.
De nektarsökande insekterna ha merendels direkt uppsökt nektarierna med munapparaten, kanske även ofta känt på staminodiesträngarnas nedre delar. Ibland har en nektarsökares första reaktion
varit att känna på staminodieknapparna, sedan har munapparaten
letts utmed staminodiesträngarna ned till nektarierna. Man fick det
intrycket, att staminodiebihangen, särskilt strängarnas nedre delar,
ganska ofta voro besmetade med nektar. Detta är ganska naturligt
som en följd av att med nektar mer eller mindre nedsölade mun
apparater, av t. ex. dipterer, ofta måste snudda vid särskilt de
nedre delarna av staminodiesträngarna. Men även när t. ex. en fluga
med munapparaten palperar en staminodieknapp under näringssökande kan nektarbemängd saliv avstrykas mot staminodieknappen, särskilt som vid näringsupptagning saliv utgjutes på tillämnade
fasta näringsmedel innan sugningen börjar. Med andra ord, iakt
tagelserna tyda på att de ofta av insektmunapparater berörda
staminodiedelarna på detta sätt lätt få en extra, kemisk attraktionsförmåga, som då får tänkas mest fungera på nära håll, sedan in
sekten slagit sig ner på blomman. Det vill också synas som om
därvid en gradient ofta förefunnes, ledande ned mot själva nektariet
vid baserna av staminodiesträngarna (se lig. 1).
De pollensökande syrphiderna ha oftast setts känna på staminodie
knapparna och därvid beträffande Sphaerophoria scripta (och väl
även S. menthastri) just i samband med själva pollenuppsökandet. Ivriga palperingar av staminodieknapparna har den nämnda
syrphiden ofta setts utföra, innan den nått med munapparaten till
pollen på antherer eller märkesytor. Den stora mängden nektar
sökare av andra typer än Syrphidae ha under mina hittillsvarande
iakttagelser icke så ofta vänt sig till staminodieknapparna.
De insekter, som med munapparaterna palperat staminodie
knapparna, ha genom den retning de utsatts för från dessa bringatsSv. Bot. Tidskr., hl: 3-
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stanna längre på blommorna än om de direkt uppsökt näringsmedlen
nektar och pollen. Detta ger en ökad möjlighet åt att medfört pollen
kan avgnidas mot märket. Då också behandlingen av staminodieknapparna för med sig, att den besökande insekten vrider sig runt
och flyttar sig på blomman, synes möjligheten av att pollen avstöts
på märket vara så mycket större, liksom också att pollen från en
öppen anther fastnar på insekten och föres bort. Oavsett staminodieknapparna äro signaler för nektarsökare eller för pollensökare,
synes deras närvaro i blomman för dennas möjlighet att bli pollinerad
ej vara helt betydelselös, med hänsyn till vissa typer av de insekter,
som besöka blomman.
Experiment. De rena fältiakttagelserna över insektbesöken på
Parnassia palustris’ blommor synas giva stöd åt uppfattningen, att
staminodieknapparna kunna vara till någon fördel för blommans
pollinering av insekter på grund av att de för vissa insekttyper äro
signaler för näringssökande och därvid bringa insekterna att stanna
kvar och röra sig mer på blomman än vad själva nektar- eller
pollenätningen påkallar.
Några experiment ha också utförts i samma miljö som fältiakt
tagelserna för att vidare analysera staminodieknapparnas roll i
anlockningen till näringssökande av insekterna. Härunder stude
rades något även andra blomdelars betydelse i sammanhanget.
Experimenten äro utförda under alltför kort tid för att välgrundade
resultat skulle kunnat erhållas. De hänföra sig också bara till
en enda säsong. Tabellerna (experiment 1—3) ge upplysningar om
såväl experimentanordningar som resultat. Experimenten ha ut
förts under blomningens kulmen och under för insekternas aktivitet
gynnsamma väderleksförhållanden.
Några ord om experimenten:
Experiment 1. Under det första experimentet borttogos på undersökningsplantorna samtliga staminodiesträngar med knappar; en
planta med normala blommor behölls i gruppen. Alla former av
iakttagna beteendetyper ha upptagits i tabellen. Det synes som om
amputering av staminodiebihangen icke inverkat på blommornas
attraktionsförmåga.1
Experiment 2. Resultaten visa tydligt kronbladens betydelse för
1 Med besök menas att insekten slagit sig ner på blomman. Anflygning är ett
närmande till blomman under ilygning, men nedslaget på blomman uteblir, och
insekten ger sig iväg åt annat håll.
St>. Bot. Tidslcr., 47; 3
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Tabell I. Experiment 1. Tid: 10.00-12.30. Anordningar: En grupp med
9 blommor, av vilka 8 berövades samtliga staminodiesträngar med
knappar, medan 1, som kontrollerats vara attraktiv, lämnades hel.
Antal observationer av visst beteende
Sliekning av
pollen före Nektar
Nektarsug
Anflygning
sugning
ning direkt, Anflygning gången av
amputerad
amputerad hel blomma sliekning av direkt, hel
blomma
staminodie- blomma
blomma
knappar

Art

Heriades sp. . . .
Syritta pipiens . .
Sphaerophoria
scripta ....
Syrphus balleatus .
Syrphus sp. . . .
Eristalis arbustoriim
Villa sp...................

6G

1
7

1
1

2
1
i
1
t

Tabell II. Experiment 2. Tid: 10.00—12.00. Anordning: 2 blommor
med borttagna kronblad, staminodiesträngar och staminodieknappar; 1 blomma med borttagna staminodiesträngar och -knappar;
4 blommor med applicerade kronblad lagda så att deras fåror gingo
vinkelrätt mot normalt.1

Art

Syritta pipiens.........................
Sphaerophoria scripta ....

Syrphus balleatus.....................
Helophilus pendulus ....
Prosena sybarita.....................
Pompiliidcte sp...........................

Blommor utan
kronblad och
staminodiebihang

ns 1
a 1
a 1

Blommor utan
staminodiebihang

b
ns
a
b

1
1
1
1

ns 1
ns 1

Blommor hela
men applicerade
extra kronblad

a
ns
b
a
a
b
ns

2
4
1
1
3
1
1

ns 1

1 a = anflygning, b = besök utan näringssökande eller näringsupptagning, ns =
nektarsugning; siffrorna ange antal observationer.
Sv. Boi. Tidskr., 47: 3
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I ab ell III. Experiment 3. lid: 10.30—12.30. Anordning: 4 blommor
utan kronblad, men eljest oförändrade; 4 blommor utan både kron
blad och staminodieknappar; 2 blommor med helt borttagna staminodier, eljest oförändrade. De 2 sistnämnda experimentblommorna
ha alltså icke nektari er. Några hela blommor och knoppar i experi
mentgruppen.1
Blommor
Blommor
Blommor
med kron
med kron
utan både
blad, utan kronblad och blad, utan
staminodie- staminodie- staminodier
(utan nekknappar
bihang
tarier)

Art

Knop
par

Hela
blom
mor

Sphaerophoria scripta 2

a 3

a 3
b 1
ps 3

a 4

ns 2

b 2

Hdophilus pendulus

1 ps = pollenslickning. Beteckningar eljest som i tab. 2.
I de tre tall, då pollenslickning förekommit, har den föregåtts av slickning på
staminodieknappar.

anlockningen. På de fyra blommorna med applicerade kronblad
märktes ingen irritering hos de besökande insekterna. Det vill icke
synas, som om de något genomskinliga lina fårorna tjänstgjorde som
visuella eller taktila »honungsmärken». De besökande insekterna
behandlade dessa blommor som normala. Den enda blomman med
borttagna staminodiebihang men med kronblad synes ha stimulerat
bra till näringssökande.
Experiment 3. Detta experiment visar knoppars förmåga till anlockning och att, även om staminodierna helt borttagas, blommorna
icke mista förmågan att attrahera insekter. Å andra sidan synes
detta experiment tillsammans med nr 2 möjligen kunna visa att
kronbladen (och vit färg) betyda mycket för fjärranlockningen,
medan staminodierna i detta avseende ha ringa eller ingen betydelse.3
3. Sammanfattning.
Experimenten ge inga säkra upplysningar om staminodiebihangens
- särskilt staminodieknapparnas — funktion vid när anlock
ningen. Nektari erna hittas till synes lika lätt om staminodieknapparna äro borta — kanske i själva verket fortare. Det synes mig vara
Sv. Bot. Tidskr., M: 3
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så, att vissa besökare (syrphider), särskilt Sphaerophoria scripta, all
tid retas optiskt av staminodieknapparna, om de fmnas. Beträffande
Syritta pipiens kanske retningen mest hör samman med sökandet
efter nektar. Däremot synes Sphaerophoria scripta stimuleras mest av
staminodieknapparna under sökandet efter pollen. Beträffande
övriga iakttagna besökares beteende hänvisar jag till vad som ovan
anförts. Jag har icke kunnat konstatera, att insekterna vänja sig av
med att palpera staminodieknapparna efter flera besök på blom
morna. Det synes mig snarast vara så, att staminodieknappens yt
struktur alltid fungerar som signal för vissa näringssökande insekter,
men den kan vara knuten till såväl »målet nektar» som »målet
pollen». Det har icke framkommit något som tyder på kemisk retning
från staminodieknappar och staminodiesträngar, annat än att sådan
kan utgå från dessa organ på grund av att nektar eller pollen kunna
vara avstrukna mot dem. Det direkta upptäckandet av nektarierna
utan föregående examinering av staminodieknapparna kan tänkas
bero på stark kemisk retning från nektarierna. Som ett tecken på
att staminodieknapparna skulle kunna fungera som näranlockningsrnedel för näringssökande Syritta pipiens i ett sent stadium av anflygningen kunde man möjligen tyda resultatet i experiment 1, där
vid blommor med helt amputerade staminodier så mycket som 66
anflygningar erhållits mot 7 besök med nektarsugning.
Det synes mig vara välgrundat att instämma i Kuglers slutom
döme rörande den eventuella biologiska funktionen av staminodierna: ». . . so können sie doch unter Umständen die Besuchs
und Bestäubungsaussichten erhöhen und damit positive Faktoren
der Selektion werden». Det gäller enligt mina iakttagelser isynnerhet
för besök av Sphaerophoria scripta, men säkerligen också i viss mån
för besök av Syritta pipiens.
Sedan finnas uppenbarligen många insekter, som finna väg till
nektarierna genast och icke ägna staminodieknapparna den ringaste
märkbara uppmärksamhet, men ändå på grund av storlek och
rörelser förmedla pollinering.
Det är ganska vanligt att insekter av olika ordningar lockas till
palperingar med munapparaterna av två- eller tredimensionella mer
eller mindre glänsande strukturer på blommor — av »dropplika»
bildningar med andra ord. Jag har också iakttagit detta bl. a. be
träffande de s. k. skennektarierna hos Ophrys insectifera och det
mediana bihanget i labelländan av O. tenthredinifera’s blomma.
29* - 533373
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Summary.
Some observations are presented here on insects visiting and
pollinating the flowers of Parnassia palustris in southern Sweden
(province of Öland). Three flies are stated to be the most common
visitors in the beginning of August: Siphonella pumilio (Chloropidae),
Syritta pipiens (Syrphidae), and Sphaerophoria scripta (Syrphidae).
Of these, the first one is mainly nectar-feeding and too weak and too
small to be able to pollinate regularly, whereas the two syrphid
flies are good pollinators. S. scripta was mostly pollen-feeding during
the observations and Syritta pipiens was generally searching for
nectaries.
The button-like ends of the staminodes, like many other more or
less brilliant structures in flowers, release touching oral movements
in several insect types. Especially Sphaerophoria scripta, when pollen
searching, is very often stimulated to assay these rather conspicuous
parts of the flower. But Syritta pipiens too, when nectar-searching,
sometimes touches the small buttons. Sometimes the attractiveness
of the staminodes is the result of nectar, and apparently more seldom
pollen, smeared off by visiting insects. Thus the staminodes bring
the insects to stay for a longer time and to move on the flower more
than is called for by mere food-searching. This may increase the
chance for pollination.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden
om märkliga växtfynd o. d.

On the Difference between the Pollen Grains in Alnus glutinosa
and those in Alnus incana.
The pollen grains in Alnus glutinosa and A. incana are, as a rule, colporate, brevissimicolpate (terminology in accordance with G. Erdtman,
Pollen Morphology and Plant Taxonomy. I. Angiosperms, Stockholm 1952).
Some grains, however, are ± ruporate, others (in A. incana) ± pororate
(cf. Fig. 1 B: e, extreme right hand detail figure). The equatorial contour
line (amb) of the grains is formed by n aspides (n: number of apertures)
and n straight or slightly bulging mesaspidia (mesaspidium: an area
delimited by two adjacent aspides and by their transverse tangents).
Attention has previously (cf. Svensk Bot. Tidskr. 30: 157, 1936) been
drawn to the fact that the total breadth of the aspides in the pollen grains
of Alnus incana is usually greater than the total breadth of the mesaspidia.
The reverse condition is found in A. glutinosa. In any case the ratio ‘total
breadth of aspides : total breadth of mesaspidia’ is less in A. incana than in
A. glutinosa (the breadth of an aspis, as shown in Fig. 1, is measured as the
shortest distance between points b and b, that of a mesaspidium as the
shortest distance between points a and b). The computation of this ratio
is difficult, time-wasting, and (particularly in A. glutinosa) ± hazardous
on account of the vague limit between aspides and mesaspidia. In contra
distinction, the ratio ‘total breadth of ora : total breadth of mesoria’ is
easier to compute. The breadth of an os is, as intimated in Fig. 1, the
shortest distance between points d and d, that of a mesorium the shortest
distance between points c and d. This ratio is, likewise, less in Alnus incana
than in A. glutinosa.
Generally individual grains of these species, either recent or fossil, can
be identified without calculating the ratios mentioned. The grains of
A. incana are characterized by relatively large and high aspides clearly
set off from the rest of the grain (note the angles at points b in Fig. 1 B).
The colpi (Fig. 1 B: e) are, as a rule, broader and often more vaguely de
limited than in A. glutinosa. (N.B.: there may be any transitions from colpi
to pori; in some grains the equatorial diameter of the outer part of the
aperture may even be larger than the vertical axis.) There is, finally, often
a clear demarcation of the ora (cf. the broken line d—d in Fig. 1 B).
So. Dot. Tidskr., 47: •>
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Fig. 1. Pollen grain characters in Ainus glulinosa and A. incana. — A. A. glutinosa.
Upper detail figure: part of an optical section of a pollen grain (polar view), e. Out
line of outer part of apertures. — B. Corresponding features in A. incana. x 2 000.

In Alnus glutinosa the aspides are comparatively smaller and less pouting
than in A. incana (there are no sharp angles at a and b in Fig. 1 A).
The colpi are ± narrow and sharply delimited (cf. Fig. 1 A: e). The oral
demarcations are often ± vague (cf. the broken line d—d in Fig. 1 A).
The above characters can be found under high power (oil immersion)
in fossil as well as in recent pollen grains. In the present study pollen grains
from specimens from Germany, Romania, Russia, Scandinavia, and
Switzerland have been investigated. The reliability of the characters have
been tested by myself and others by means of ‘anonymous slides’ [slides
with pollen grains of A. glutinosa, A. incana, or a mixture of both, as well
as slides made from pollen-bearing peats and sediments from Lapland
(A. incana), Kent (A. glutinosa), and the neighbourhood of Gothenburg
(A. glutinosa)].
Among the pollen grains of a specimen marked A. glutinosa x incana
(Nyköping, Sweden; leg. C. Blom) were found pollen grains of glutinosatype as well as such of incana-type and even grains of a mixed type (some
aspides glutinosoid, others incanoid). Irregular, + clustered aspides (some
of which had no aperture) were found in some grains.
G. Erdtman.
Lathyrus heterophyllus i Tåsjö.
Vid besök i Tåsjö i början av augusti 1951 gjorde jag en del anteck
ningar om växtligheten, dels i Kyrktåsjö by och dels på sydsluttningen
av det för sin rika växtlighet bekanta Tåsjöberget. Detta är i egenskap
av sydberg behandlat i Andersson & Birger, »Den norrländska florans
geografiska fördelning och invandringshistoria etc.» En skildring av na
turförhållandena i allmänhet finns av Modin i Svenska Turistföreningens
Årsskrift 1937.
En 1934 färdigställd väg följde jag upp mot toppen. Ungefär vid ber
gets bas avlösas de odlade områdena av skog, och vägen stiger uppför
berget i kurvor. Nära den första vägavsatsen, som passeras, är den blå
svarta skiffergrunden, vars vittringsprodukter ge upphov till den bör
diga jorden i trakten, blottad (»Kopparrökshällan»), Smultronen voro vid
tidpunkten mogna, stora och saftiga, och funnos i mängder, som jag ej
Sv. Bot. Tidskr., 47: 3
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kan erinra mig ha sett maken till. Här intill såg jag stora bestånd på ömse
sidor om vägen av Lathyrus heterophyllus. Dess nordligaste kända loka
ler i landet äro belägna i södra Dalarne och den ar ej alls uppgiven för
Norge enligt Hultén, »Atlas över växternas utbredning i Horden». La~
thyrus heterophyllus torde ha kommit sent till lokalen i råsjö. På Natur
historiska Riksmuseet finns material därifrån (coll. F. Bergvall -% 1951).
I Kyrktåsjö och på Tåsjöberget antecknade jag vidare hl. a. följande
arter:

Anthemis tincloria
Centaurea cyanus
Epilobium montanum
Euphrasia frigicla

Gnaphalium supinum
Linaria vulgaris
Pimpinella saxifraga
Plantago major

Sinapis arvensis
Trifolium hybridum
Viola tricolor
Axel Friden

Sv. Bot. Tidskr., 47: 3
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RECENSIONER.
Nils Hylander, Nordisk kärlväxtflora omfattande Sveriges, Nor
ges, Danmarks, Östfennoskandias, Islands och Färöarnas kärlkryptogamer
och fanerogamer. I. — Almqvist & Wiksell (Uppsala 1953). xv+392
sid. + 1 karta, 54 textfig. Pris häftad 48: — kr.

Första delen av detta magnum opus, inrymmande kärlkryptogamer,
barrträd och monokotyledoner (utom halvgräs och orkideer), är nu till
gänglig. Förf:s namn och i viss mån även den långa väntetiden borga på
förhand för gediget innehåll. Plan kan också lyckönskas till detta resultat
av 10 års möda med desto större skäl, som han utfört det allra mesta själv,
visserligen med flitigt nyttjade kontakter bland all Nordens botanister
men endast i framställningen av ett par grässläkten med specialister som
huvudansvariga (laborator A. Nygren för Calamagroslis, dr A. Melderis
för Roegneria).
Självständighet, systematisk rutin och tränat omdöme prägla detta verk,
liksom också en god framställningskonst. Av vetenskaplig karaktär och
riktad till en flerspråkig läsekrets, är boken dock skriven på god och lätt
fattlig svenska med i huvudsak hävdvunnen terminologi och utan synnerlig
belastning av lärdare glosor. Givetvis förutsättes dock hos läsaren ett rätt
stort mått av botanisk allmänbildning, även beträffande genetik och mo
dern växtgeografi (vars terminologi nog kunde ha försvenskats något mer
än som skett). Nybörjare göre sig ej besvär, om familjen är obekant.
Om något utarbetat system i allo följes, vet ref. ej; ordningsföljden famil
jer och släkten emellan är emellertid delvis ny. Utförligheten motsvarar
närmast Holmbergs floras. Frånsett den geografiska utvidgningen (även
i öster, där de transonegiska provinserna tagits med) erbjuder dock den
nya floran diverse nya aspekter. Förf. presterar en 11 sidors inledning med
motiv och synpunkter. Mycken äldre floristisk rekvisita befinnes utgallrad,
ss. kännetecken på familjer och högre enheter, hänvisningar till exsickat
och bildverk samt källcitat vid växtnamnen (där nu blott auktorsbeteckning med årtal anföres). I stället ha tillkommit examineringen underlättande
figurer (mestadels tagna ur litteraturen) samt uppgifter om kända kromosomtal, officinell användning (med drognamn), sannolik genetisk härstam
ning (i några fall), fridlysningar och viktigare lokalförteckningar. Beträf
fande dessa, liksom vid citat av utbredningskartor, hänvisas till en i bokens
slut införd litteraturförteckning. En motsvarande källförteckning till nam
nen utlovas i arbetets sista del. — Utom svenska namn anföras även (i
förekommande fall) norska, danska, finska, isländska och färöiska.
Nomenklatur och artbehandling motsvara givetvis till stor del förf:s tidi
gare framställningar i »Förteckning över Skandinaviens växter» (1941) och
Sv. Bot. Tidslcr., 47; 3
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»Nomenklatorische und systematische Studien» (1945). I ganska många fall
har han dock nått ökad klarhet eller ändrat av andra skäl. Som följd av
den senaste kongressen (Stockholm 1950) skrivas nu t. ex. alla artnamn
med liten begynnelsebokstav (und. genitivformer av egennamn). Till oigen
kännlighet omdöpta äro Lepturus filiformis (nu Paraphohs strigosa) och
Agropyron latiglume (nu Roegneria borealis). Annars möter man sällan ett
nytt artnamn (ss. Gagea villosa) men flera gamla bekanta på reentré (t. ex.
Potamogeton polygonifolius och Juncus tenuis). Lastrea ersätter Thelypteris,
några andra släktnamnsbyten att förtiga; genom utbrytning återkommer
Vahlodea och uppdyker Groenlandia. Större omgestaltning har drabbat
Avena och Agropyron, det förra nu delat i 2 (Avena och Arrhenatherum, dit
jämväl A. pubescens och pratensis förts), det senare i 4 släkten (varav
Elytrigia och Roegneria inhemska). Ett släkte försvinner med Scolopendrium,
som indragits i Asplenium (varigenom hjorttungan återfått sitt linneanska
namn A. scolopendrium).
Arbetets tyngdpunkt är art- eller snarare rasbehandlingen, där förf.
söker tillämpa moderna genetik- och evolutionssynpunkter. Bristande
kännedom om variationens natur i en mängd fall har tvingat till stor
återhållsamhet, och förf. söker minst av allt komma med (skenbart) defini
tiva lösningar. Det hör till förtjänsterna, att han sålunda lämnar frågan
öppen och tvärtom pointerar vad som ännu bör utredas. Yid många kritiska
arter är framställningen därför åtföljd av motivering, kritik eller andra
kommentarer. — Förf. namnger inga enheter (ej ens former), om de ej
äro ärftligt betingade. Också gör han tämligen rent hus bland äldre florors
myckna bråte av allsköns variationer, mestadels av modifikativ eller
outredd natur. En och annan uteslutning väcker undran, bl. a. Allium
vineale v. purpureum (vars röda blomfärg med den försvunnit ur floran). —
Bland de högre valörerna slopas bl. a. Juncus Kochii och Luzula frigida,
vilka förf. ej ansett sig f. n. kunna ge någon rang alls. Å andra sidan god
tagas några rätt omstridda arter ss. Dryopteris dilatata och Juncus ranarius.
I stort sett är förf:s tillämpning av artbegreppet utpräglat konservativ,
en följd av hans fordran på igenkännlighet och motvilja mot suddiga gränser.
Den får nog också ses som en reaktion mot vår tids inflationstendenser på
detta område, ej minst efter upptäckten av kromosomraserna. Av allt att
döma går växlande kromosomtal mera sällan hand i hand med morfologiska
rasskillnader, och förf. har blott vid några underarter och en enda art
(Phleum commutatum) tagit dem till hjälp. — Den moderna uppdelningen
av en art i sidoställda underarter tillämpas oftare än förut. Som typexempel
— och samtidigt som ett av de radikalaste greppen — kan framhållas den
nya storarten Juncus aretieus, uppdelad i ssp. euarclicus (förut J. aretieus),
ssp. balticus (förut J. balticus) och den nya ssp. intermedius (isländsk),
vilken förut varit hållen för bägge. (Det är bl. a. på grund av sådan ras
differentiering som Islands och Färöarnas upptagande i floran äger intresse.)
Nyordning efter samma system har träffat J. alpinus m. fl. — Överens
stämmelsen mellan teori och praktik är dock icke särskilt stor. Ganska få
av underarterna kunna kallas »geografiska facies» (i forks mening 194o)
men väl en hel del av hans varieteter. Siljansdalens bleka Sesleria (f. pallida),
som säges ersätta huvudformen, är också regelvidrig. Men det är naturligtvis
So. Bot. Tidskr., 47:3

454

RECENSIONER

nu som alltid främst graden av olikhet som fått bestämma valören. I
några fall borde nog andra hänsyn ha tagits, ss. då förf. (efter äldre före
dömen) slår ihop Avena fatua och sativa. Flyghavren skall nu heta A. falua
ssp. eufatua, kulturhavren A. fatua ssp. sativa. Lämpligast hade kanske
varit att nämna detta som det vetenskapligt riktigare alternativet men
ändock låta bägge behålla sin artrang (vilket förvisso kommer att prakti
seras). Det bjuder emot att ge hela populationen ogräsets namn, och
svårbestämbara mellanformer träffas bra sällan (kanske mest i herbarier?).
A. strigosa och A. barbata, som förhålla sig analogt, hållas dock skilda. —
Mot senaste namnkodex är förf. kättersk i så måtto, att han ej upprepar
artnamnet som underarts- (eller var.-)beteckning i sådana fall, då vår ras
(t. ex. av Vahlodea) tillhör »artens typ». Man kan vara glad åt detta, ty
3-namnssystemet innebär onekligen en tillkrångling. Måtte därför också
vår älväxing i regel få heta Sesleria coerulea, utan tillägg av ssp. uliginosa,
som nu hängts på därför att Island äger en annan ras.
Som enda nya art uppställes Roegneria Behmii Meld. från en serpentin
klippa i Jämtland, sannolikt en mutant av R. canina. Då dennas f. mutica
(från Klarälven etc.) förvägrats högre rang, överraskar den nya storheten
en smula. Närmare motivering får motses, då R. Behmii inom kort blir
regelrätt publicerad (namnet är ju, då detta skrives, nomen nudum).
Hybrider stå dessbättre med mindre stil och behandlas i regel mycket
kort, ofta helt utan beskrivning. En del av de vanligare upptages i examineringsschemata. Skilda hybridformer namnges i några fall, betecknade
med nm. (notomorpha). Några få äro nya, bl. a. Lastrea drgopleris x
robertiana (meddelad av prof. R. Tuomikoski). Vad hittills ansetts vara
Luzula mulliflora x sudetica kallas nu L. pallescens x sudetica (till all
lycka, ty eljest skulle den heta L. mulliflora ssp. occidentals x sudetica).
Svenska växtnamn har ju förf. av gammalt ägnat stort intresse, och
floran blir nu ett språkrör för hans höga syfte: att »få fram en verkligt
god svensk normalnamnförteckning». Rådande förbistring har härigenom
ökats, ehuru föga beträffande välkända namn som verkligen användas.
Som en ändring till det bättre bland dessa kan t. ex. nämnas sjöfräken
(i st. f. dyfräken). Med obestridligt god smak har förf. nybildat en del namn
eller — oftast — gjort ett urval bland redan befintliga. Så långt det går
försöker han stadfästa »släktegna» benämningar och lancerar nu bl. a.
saltgräs (Puccineltia), elm (Roegneria) och skafting (Brachgpodium). Mot
satsen vederfares Phleum, där blott de slåttervärda få heta timotej,
medan flen- och sandkampe kommit åter; anmärkas må då, att flenkampe
kan vara till förväxling lik vildtimotej. Svenskt namn har tilldelats nästan
varenda vild art (även de icke-svenska) och även många tillfälliga adventi
ver, detta väl mest av paritetshänsyn visavis grannarna, som hunnit
längre i branschen än vi. — Denna namnskatt i all ära; ref. måste dock på
förekommen anledning varna för att nyttja den i nämnvärt stor skala
utan att de latinska namnen bifogas som förklaring.
En nyhet av växttopografisk innebörd möter, försåvitt det ej gäller
inhemska arter, vid själva växtnamnen. Där markeras med olika tecken,
om växten är gammal inkomling (arkeosynantrop), ny inkomling (neosynantrop) eller »utkomling» (förvildad, kulturflykting). Denna kategoriSv. Bot. Tidskr., 47: 3

RECENSIONER

455

klyvning är i ref:s mening ett mycket gott grepp och synes lyckligt ha
genomförts. Den angivna tidsgränsen (»det tidiga 1600-talet») blir måhända
dock svår att tillämpa konsekvent. Vederbörligt tecken (o) saknas vid
Digitaria ischaemum och är med avsikt utelämnat i några fall. Som naturaliserade ha mot gängse bruk upptagits flera gamla kulturflyktingar med
stabil förekomst (vildtulpan, krollilja m. fl.) — även detta ett gott drag.
In- eller utkomlingar som förefalla naturaliserade blott på någon enda
lokal stå dock med finstil. Att sådan försiktighet kan behövas, visar t. ex.
Scleropoa rigida, vars 50-åriga gästroll på Gotland nu tycks vara slut. Odlade växter som ej eller föga förvildats, ävensom de flesta adventiver,
stå som sig bör med finstil. Helt tillfälliga medtagas »i strängt urval»,
men strängheten märkes föga vid Hordeum, Vulpia och en rad släkten i
gräsfamiljens början (där man först efter 15 sidor hittar en inhemsk art).
Ståndorts- och utbredningsuppgifter äro mestadels koncentrerat rikhal
tiga, frekvensuppgifterna oftast nyanserade (men stundom helt utelämnade
ss. vid Deschampsia bottnica). Såvitt möjligt antydes, var en art är inhemsk
eller inkommen, förvildad eller adventiv, bofast eller tillfällig o. s. v.;
många historiska data anföras, utbredningskartor och lokalförteckningar
citeras flitigt. Framställningen är särdeles upplysande, om än litet svår
smält genom mängden av inskjutna parenteser. Väsentligt större över
skådlighet kunde ha nåtts i några fall (ss. vid Zannichellid), om det hela
fördelats på varieteterna som i vissa fall skett (i regel vid underarterna).
Kartan förklarar provinsbeteckningarna. Men vad betyda de danska floradistrikt (med nummer), som nämnas i texten, fast väl ingen här i landet
känner dem? Totalutbredningen belyses m. el. m. utförligt, ofta med syste
matiska utsagor som påbröd; adiafora saknas ej heller, ss. en mängd upp
gifter om adventivfynd på Nya Zeeland.
E. Hulténs magnifika atlas (1950) gav i bild en ytterst välkommen
översikt av våra vilda växters kända utbredning. Tios Hylander, som
främst bland kartcitaten anför denna atlas, får man nu namn på fyndorter
av större vikt och bättre besked om olikartat förekomstsätt, varför de
båda verken komplettera varandra. Då nya upptäckter komma varje år,
har ju floran diverse splitter nytt även i dessa avsnitt. Uppgifterna från
grannländerna ha kompletterats av sakkunniga och äro väl därmed up to
date. Givetvis gäller detta även Sverige, frånsett smärre detaljer. Det är
ogörligt att få med allt, men de förbisedda lokaluppgifterna kunde dock ha
varit färre. Man saknar t. ex. Ophioglossum från Ång, Luzula campestris
och sudetica från Gstr o. s. v. Vid Gagea lutea uteblir s. Vstm (där arten är
allm.), vid Bromus secalinus står Dis i st. f. Dir (tryckfel?, i så fall nästan
unikt!). Vete säges odlas upp till Gstr; icke längre? Missförstånd kan uppstå
av »Dir till Siljan» vid Elodea m. fl. vattenväxter, som torde saknas i själva
denna sjö. Man överraskas av några uppgifter om adv.-gräs från Chibinä
(det stora fjället inne på Kolahalvön); tydligen avses en station av samma
namn vid Murmanbanan.
Beskrivningar och översikter har ref. icke mycket hunnit se på men är
förvissad om deras vederhäftighet. Skottbyggnad o. d. spelar en framträ
dande roll, ibland med tillägg av någon biologisk detalj ss. att Moliniastråna brytas vid den basala leden och avfalla före vintern (en sanning med
Sv. Bot. Tidskr., kl: 3

456

RECENSIONER

viss modifikation!). Måttuppgifter anföras rikligen, även för individstor
leken (dock ej alls vid Aveneae m. fl.). Måtten för de större lundgräsen
tyckas delvis ligga i underkant, likaså vid Spirodela (åtminstone vad
beträffar moderna lortsvenska vatten). — Blomningstiden anges med
årstidsbeteckningar i st. f. månadsnummer. Vid Hordeum jubatum står
ES., H.; bör väl vara HS.- -H.
Ojämnheter förekomma självfallet, dels som en följd av många års
splittrat arbete, dels emedan förf. särskilt intresserat sig för vissa grupper
(främst gräsen) men i andra fall gjort en mera kompilatorisk bearbetning
(ss. Polamogeton). Inkonsekvenser finner man lätt, som ovan ses. Möjligen
undrar någon, varför våra bägge barrträd fått något olikartad beteckning:
vanlig gran och (vanlig) tall. Säkert föreligger blott en liten lapsus.
Önskemål vore också lätta att ställa. Det finns så mycket, som särskilt
ur fältbotanisk synpunkt äger intresse och vore värt att framhålla, t. ex.
Potamogcton obtusi/olius’ egenskap av flytbladsväxt (trots bladformen),
Avena pubescens’ tidiga vissnande (i motsats till systerarten), Avena falua’s
normala reslighet (gentemot flertalet grödor). Och varför ej också den frappanta färgen hos höstlig Brachypodium pinnatum, som förgyller skogsbrynen,
eller hos omogna Scheuchzeria-kapslar, varav hela myrhöljor på långt håll
lysa gula. Observanda av sådant slag, tillika med många andra, kryddade
— efter linneansk förebild —- våra gamla floror, som faktiskt skänkte en i
vissa stycken mera stimulerande läsning än den kompakta sakligheten i
de nyare, Hylanders ej undantagen.
Ingalunda bortskymmer dock detta vår nyaste floras många positiva
förtjänster. Man tillönskar livligt förf. god fortsättning och hoppas att han
måtte få möjlighet att fullborda verket utan orimlig tidsutdräkt. Dess
bättre föreligger en del av nästa band i manuskript. Boken blir i alla
händelser icke blott ett standardverk men helt visst också, som förf. avser,
ett incitament för kommande och alltjämt nödvändig systematisk forskning.
Grundstenen lades med Species plantarum 1753. Nils Hylanders flora
hugfäster värdigt 200-årsminnet.
Erik Almquist.
H. Hürlimann, Zur Lebensgeschichte des Schilfs an den Ufern
der Schweizer Seen. — Beitr. z. geobot. Landesaufnahme der Schweiz
30. Bern 1951.

Donna bok och de båda följande arbetena utgör goda exempel på fruk
terna av den ekologiska botanik, som f. n. bedrives i Schweiz, och har även
för oss nordbor ett intresse som motiverar en recension. Alla ekologins
huvudgrenar är representerade: medan tyngdpunkten av Hürlimanns
arbete ligger på det autekologiska området - synekologiska förhållanden
studeras också — och även experimentell metodik kommit till någon
användning, är arbetet om bokskogarna i Jura typiskt växtsociologiskt,
och det tredje arbetet behandlar vegetationshistoria. Den schweiziska
växtekologins mångsidighet är alltså väl exemplifierad i de tre häftena.
En märkbar tillbakagång hos vassbestånden i många schweiziska sjöar
lockade till den undersökning Hürlimann framlagt. Den kom att utsträckas
Sv, Iiot. Tidskr., 47: 3
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till en grundlig undersökning av vassens och vassbeståndens livsförhål
landen.
Phragmites communis (släktet har ytterligare två arter) är kosmopolit,
dock med avsevärda luckor, t. ex. i vissa tropiska lågländer, i vissa övärldar
och i arktiska och subantarktiska trakter. Sin nordligaste förekomst har
den (enligt Hulténs atlas, ej utnyttjad av förf.) på över 70° i Nordnorge,
i Norden når den 870 m (samma källa), i Alperna (enl. förf.) 1 925 m.
Förf. förmodar att arten härstammar från områden med små temperatur
växlingar. Artens amplitud är dock häpnadsväckande: från kallkontinentalt till tropiskt klimat; från sötvatten av de mest skilda slag till saltvatten;
från djupt vatten till sumpmark, ja t. o. m. (som relikt) på mossar, myr
odlingar och skogskulturer på torrlagd sumpmark; från solöppna ståndorter
till starkt beskuggade. Denna vida amplitud i förening med en utomordentlig
konkurrenskraft har gjort vassen till strändernas härskarväxt nr 1. Men
även vassen har sina svagheter.
Den generativa förökningen är en sådan. Oberoende av Luther, vars
arbete (Acta Bot. Fenn. 46, 1950) förf. tyvärr ej känt till, konstaterar han
grodd- och ungplantor och gör själv groningsförsök. Det visar sig att vassens
groddplantor och första ungdomsstadier är obligata landväxter, som ej
kan förekomma under vattenytan eller uthärda översvämning. Orsaken
härtill är att vassens blad endast kan assimilera i luft. Rhizomen däremot,
vilkas tillväxt och förgreningssätt ingående behandlas, fordrar för sin
trivsel vatten. Detta dilemma försvårar uppenbart i hög grad för vassen
att erövra nya växtplatser, om detta ej kan ske genom lösgjorda rhizombitar eller skottbaser. Enligt Luther är vassens ungplantor därtill starkt
ljusberoende och saknar förmåga att växa vidare i sluten vegetation.
På grund av bladens oförmåga att uthärda långvarig vattendränkning
visar sig vassen mycket ömtålig för stora vattenståndsväxlingar — inom
parentes sagt en trolig anledning till att den praktiskt taget saknas i
Dalälven och dör bort eller starkt avtar i vissa reglerade sjöar, som rec.
varit i tillfälle undersöka. Men i vanliga fall torde ett vassbestånd kunna på
vegetativ väg hålla sig vid liv i hart när obegränsad tid. Hdrlimann
förnekar allmängiltigheten av den begränsade livslängd, som Pallis
funnit hos de simmande Phragmites-bestånden (plaur) i Donaudeltat, och
anför däremot Auers åsikt att finländska myrars Phragmites-bestånd kan
utgöra mer än 6 000 år gamla relikter från övervuxna sjöstränder.
Intressant är vassens fenologi: i nordliga trakter är tillväxten som bekant
nästan explosionsartad, söderut börjar den tidigare men är så pass långsam
att blomningen blir senare än i Norden.
De yttre faktorernas inverkan på vassen och vassbestånden diskuteras
ingående, om än i vissa stycken något naivt. Markbeskaffenheten anses
med rätta viktigare än vattenbeskaffenheten. De utförda markanalyserna
är dock både för få och framför allt för litet representativa för vassens
hela amplitud för att egentligen bevisa något alls. Kalkfria ståndorter är
sålunda inte alls representerade. Proven från vass-ståndorter innehöll mellan
13,5 och 44 % CaC03 (i boken står än felaktigt Ca, än Kalk). Hürlimann
fäster vikt vid att Phragmites i hans material saknas vid ännu högre kalkhalt
(56—64 %). 1 verkligheten torde torrviktsprocenten av ett i rikligt överskott
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närvarande, under rådande förhållanden svårlösligt ämne vara av ringa
betydelse som kemisk ståndortsfaktor; vad som kan missgynna vassen i
det + rena kalkbleket torde snarare vara bristen på andra ämnen, eller de
ras svårtillgänglighet. Förf. betonar själv att kali och fosforsyra har låga
värden på flera av de ställen där Phragmites saknas, och att höga kalkvär
den motsvaras av låga kalivärden, delvis också låga fosfatvärden. Den
uppställda frågan varför vassen avtagit vill förf. besvara med att sjöarnas
kulturbetingade, allt starkare eutrofiering lett till ökad biogen kalkutfällning, som skulle ha försämrat den mark som vassens ytligare rötter genom
drager. — Fil. lic. Bengt Pettersson har på förfrågan haft vänligheten
meddela, att vassen på Gotland växer utmärkt i kalkgyttja, (den tilltager
vid eutrofiering), men att den knappast förekommer på de extremaste
blekeavlagringarna.
I avsnittet om vassarna som växtsamhällen betonas deras normala
karaktär av utpräglade »renbestånd». Strukturen såväl i luften som under
markytan behandlas ingående, likaså zoneringen och förekommande successionsserier samt inverkan av olika ingrepp och kulturåtgärder.
Hugo Sjörs.
M. Moor, Die Fagion-Gesellschaften im Schweizer Jura. Ibid. 31. Bern 1952.

Denna undersökning är utförd i intimt samarbete med markforskaren
R. Bach (jfr dennes skrift i Ber. Schweiz. Bot. Ges. 60, 1950), vilket givit
den växtsociologiska framställningen ett mycket värdefullt tillskott i form
av markprofiler med noggrann återgivning av en mängd olika egenskaper
hos marken. Exakta mätningar har dock inte gjorts, »um auch nicht den
Schein der Exaktheit zu erwecken» (s. 15). Moor anser nämligen en noggrann
och flitigt bedriven markbeskrivning, om än efter uppskattningsmetoder,
vara av större värde än enstaka mätningar, för vilka ur ekologisk synpunkt
väl ägnade metoder f. ö. ännu i många fall saknas. Statistik undviks,
»weil. . . zweitens bei scharfer Beobachtung und gründlicher Überlegung
Zusammenhänge erkannt wurden, für deren rechnerische Ermittlung
die zahlenmässigen Unterlagen fehlten». Definitionerna (s. 15—19) på
använda termer och gradationsuttryck i markbeskrivningarna torde ha
intresse även hos oss. Eljest är bokskogsmarken i Jura av för svenska
skogsförhållanden främmande natur: praktiskt taget överallt vittringsjordar på kalkgrund (humuskarbonatjord och rendzina). Endast i de humida
högre lägena finns antydningar till acidifiering och råhumusbildning och
inslag av (svagt) acidifila arter.
Bokskogarna i Jura har därför nästan genomgående kalkvegetationskaraktär, vilket i hög grad förenklar de sociologiska förhållandena. Till
Fagion-förbandet räknar Moor utom bokskogar också Fagus-Abies-skogar
och Acer pseudoplatanus- skogar; bland även hos oss förekommande »Charak
terarten» för Fagion-förbandet märkes Taxus, Daphne, Mercurialis perennis,
Epilobium montanum, Neottia, Epipactis latijolia och Actaea spicata samt
på lerhaltig jord Sanicula (den senare går över i »Fraxino-Carpinion»),
Sv. Bot. Tidskr., 17: !)
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Uppräkningen visar hur små möjligheterna är att direkt tillämpa mellancuropeiska sociologiska resultat i Norden (och vice versa).
Fagion-förbandet bildar den härskande vegetationen i hela schweiziska
Jura, från den kollina regionens övre gräns till de högsta topparna (1 680 m),
där dock kala partier framkallas av lokalklimatet. Sammansättningen av
»klimaxvegetationen» växlar dock: nederst i sydexposition Cariceto-Fagetum
(med Carcx alba och andra ekskogsarter), i undre montana bältet Fagetum
silvaticae (den som mest typisk ansedda + rena bokskogen), i mellersta
montana bältet Abieto-Fagetum (silvergranen konkurrerar med boken; i
fältskiktet är Festuca altissima och Elymus europaeus mera framträdande
än eljest) och i övre montana bältet Acereto-Fagetum (med högörter och
inslag av Acer pseudoplatanus, rönn och gran, vilken senare inte bildar
någon självständig övre region i Jurabergen). Övriga 7 beskrivna associa
tioner hör hemma på speciella marktyper (rasmark m. m.) eller fordrar
extrem exposition. Varför inte de också skulle kunna anses som klimax
vegetation förstår ej rec. En allmän anmärkning är även att Moor för
modligen underskattar inverkan på skogsvegetationen av äldre och nyare
mänskliga åtgärder, såsom bete och annan foderfångst samt avverkningar.
Boken är försedd med utförliga vegetationstabeller av Braun-Blanquetmodell och ett antal vackra fotografier, alla typiskt nog visande starkt
sluttande mark.
Hugo Sjörs.
B. E. Moeckli, Beiträge zur Kenntnis der Vegetationsge
schichte der Umgebung von Bern unter besonderer Berück
sichtigung der Späteiszeit. — Ibid. 32. Bern 1952.
Av de tre senglaciala avlagringar som behandlas är den närmast av
postglacialt kalkbleke överlagrade märgeln vid Moosseedorfsee den bäst
utbildade. Pollendiagrammen är här sinsemellan väl överensstämmande
och mycket detaljrika. De visar den sedvanliga bilden av den senare senglacialen: pollenfattigdom, orsakad av låg absolut halt av trädpollen, var
igenom de relativa värdena för gräs- och örtpollen blir höga. Trakten
(524 m ö. h.) torde ha varit skoglös eller mycket skogfattig. Vid flera till
fällen har emellertid tall- och björkskog gjort framstötar, dock utan att
nå herravälde. Den äldsta av dessa framstötar anses med tvekan motsvara
senare delen av Alleröd-tid, de senare oscillationerna hör alltså till yngre
Dryas-tid.
Intressantast i diagrammen är kanske den icke-trädartade, pollen-leve
rerande vegetationens sammansättning. Höga värden nås av Gramineae,
Artemisia och Helianthemum, och även Chenopodiaceae visar påfallande
hög pollenproduktion, särskilt i yngre Dryas. Förf. har gjort det något
vågade försöket att uppspåra de recenta växtsamhällen, som närmast kan
tänkas ha en pollenproduktion av likartad sammansättning. Greppet, i
och för sig lovvärt, hade varit mera fruktbringande om han inte därvid
bortsett från det klimatiskt rimliga — något som han dessvärre inte är
ensam om bland spekulativa biogeografer. Nu fastnar han för de europeiskt-kontinentala steppartade samhällena (Festucion vallesiacae), i vilka
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man med någon ansträngning t. o. m. kan finna de önskvärda chenopodiaceerna, som förvisso åtminstone i inlandet är det mest gåtfulla i den
senglaciala vegetationen. Den samtidiga förekomsten av björk- och vide
pollen är dock en anomali uppenbar även för Moeckli. Selaginella kan
tilläggas. Rec. tror att man får söka den senglaciala köldsteppens närmaste
nutida motsvarigheter betydligt närmare polen, i lågarktiska trakter med
extremt låg nederbörd. Även om rester av den senglaciala växtvärlden
räddat sig, t. ex. på Ölands alvar, så är dock vegetationen som sådan borta
för alltid, och till fullo lär vi väl inte kunna rekonstruera den, om inte
turen spelar forskarna några verkligt fina fyndorter för makrofossil i
händerna. Kanske bör vi också jämsides med klimatförhållandena mera
betänka markbeskaffenheten, då vi försöker rekonstruera den senglaciala
miljön. Nybildade glacigena, humusfria mineraljordar är oavsett ursprungs
materialet alkaliska eller åtminstone circumneutrala. I ett skoglöst eller
skogfattigt landskap bör sådana jordar bli bevuxna av en i viss mån steppliknande vegetation, även om intet verkligt steppklimat råder. Beteck
nande är att Moeckli inte rapporterar några Ericales, som kunde indicera
bildning av sur humus.
De båda andra avlagringarna är mindre givande, i ena fallet därför att
det senglaciala avsnittet är så litet, i andra fallet därför att dateringen är
osäker. Just därför är emellertid denna märgelavlagring (Briiggmoos)
intressant: i märgeln förekommer en undre zon med hög gräspollenhalt
och en del Artemisia. Frånsett Selaginella fattas dock praktiskt taget övriga
senglaciala ledväxter, pollenmängden är stor och tallen dominerar så
grundligt, att föga tvivel finns om att området till stor del varit skogklätt.
Då platsen ligger 100 m lägre än de båda andra fyndorterna, är det ju inte
alldeles uteslutet att vi här befinner oss strax under den yngre Dryastidens
skogsgräns (gissning av rec.; förf. tvekar mellan en senare och en delvis
tidigare datering).
De många framgångsrika forskningarna över senglacial vegetation söder
om den fennoskandiska isresten borde mana till ansträngningar att upp
spåra fossilförande senglaciala lager även väster och norr om densamma
(öster om den är det ju tyvärr uteslutet f. n.), i akt och mening att få mera
fakta och mindre spekulation i frågan om vår fjällvegetations historia och
det därmed förknippade problemet om det istida och senistida klimatets
beskaffenhet.
Hugo Sjörs.
B. Alwyn Jay, Conifers in Britain. An Illustrated Guide to Identifi
cation. — 47 sid., 136 planscher, London 1952.
Med detta arbete har förf. velat möjliggöra bestämning av ett antal i
England odlade barrträd med ledning av enbart vegetativa karaktärer.
Det 70-tal arter, som behandlas, inrymmer till större del vanliga skogsoch prydnadsträd men även en avsevärd samling av i odling mera sällsynta.
Endast beträffande några cupressacésläkten har förf. funnit det nödvändigt
att meddela bilder av kottar, då deras skott icke uppvisa sådana olikheter,
som äro tillräckliga för identifiering.
Sv. Bot. TidsUr., 47: 3
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I det behandlade materialet saknas åtskilliga barrträd, som vi äro vana
att se hos oss, t. ex. Picea pungens, P. Engelmanni, Abies sibirica och Larix
sibirica, men å andra sidan innehåller det flera, som av klimatiska skäl
icke kunna odlas hos oss på fritt land, såsom arter av släktena Agathis,
Alhrotaxis, Cedrus och Sequoia.
I den kortfattade texten ingår bl. a. en översikt av barrträdens syste
matik, författad av J. Hutchinson. Om denna framställning måste man
tyvärr säga, att den är alldeles föråldrad, då den bygger på Bentham
och Hooker’s »Genera Plantarum» av år 1880. Man undrar också, om det
icke snart kunde vara på tiden att utelämna släktet Ginkgo vid behandling
av koniferernas systematik; påståendet att detsamma icke skulle skilja
sig mycket från taxacéerna, om man bortser från dess spermatozoider, hr
ägnat att väcka förvåning. De bilder av Ginkgo, som finnas i boken, äro
ju icke heller nödvändiga av den anledningen, att detta träd näppeligen
löper risk att förväxlas med något annat.
Efter den systematiska översikten följer en kort beskrivning av släkten
med nycklar till de behandlade arterna. Dessa finnas även förtecknade i en
särskild lista, som lämnar upplysning om deras synonymer, deras engelska
namn, deras naturliga utbredningsområden m. m. Den latinska nomenkla
turen är densamma, som förekommer hos Dallimore och Jackson i
»Handbook of Coniferae» (1948). Texten avslutas med en förklaring av
använda termer.
Arbetets tyngdpunkt bilda de fotografiska reproduktionerna, och dessa
förtjäna ett mycket högt vitsord. Av varje art återges i regel en gren i
naturlig storlek och därjämte detaljer av stamdelar, knoppar och blad
i 8 gångers förstoring. Under de senare bilderna är införd en kort beskrivning
av trädets habitus, de unga grenarnas beskaffenhet, knoppar, blad och
kottar. Det för en bestämning viktiga, som ingår i grenbeskrivningen,
är tryckt med kursiv stil.
Så vitt jag kan förstå, är det knappast möjligt att nå längre i ett detaljerat
återgivande av barrträdens skottkaraktärer. Fråga är väl emellertid, om
man i varje enskilt fall kan komma till klarhet om arten med den hjälp,
som bilder och beskrivningar lämna, då som bekant skottypen kan växla
avsevärt inom olika delar av kronan hos ett och samma träd. Detta gäller
bl. a. de artrika Abies- och Pzcea-släktena. Förf:s diagnoser referera emeller
tid uteslutande till sidogrenar på unga träd och till de nedre grenarna på
äldre. Man får icke förbise denna omständighet vid bokens användning.
Torsten Lagerberg.

Sigfrid Durango, Besök på Fårö. — Svensk Natur, Stockholm 1953.
94 sidor (inkl. 58 textfigurer och 1 karta). Pris 5: 50.
Carl Persson och Anton Sörlin, Besök i Jämtlandsfjällen. —
Svensk Natur, Stockholm 1953. 123 sidor (inkl. 65 textfigurer och 1 karta).
Pris 7: —.

Dessa båda böcker i behändigt fickformat ingå i den serie, som Svensk
Natur startat för att tillhandahålla den naturintresserade allmänheten inSv. Bot. Tidskr., i7: 3
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struktiva sammanställningar över intressanta exkursionsområden. De med
dela i lättfattlig form åtskilliga naturhistoriska data från resp. områden, t. ex.
över berggrund, topografi, klimat samt växt- och djurvärld, och ge goda
uppslag betr. exkursionsmål och studieobjekt. Anförd speciallitteratur ger
läsaren möjlighet att ytterligare fördjupa sitt vetande, väl behövligt i de
fall, då det knappa utrymmet ej medgivit större utförlighet (det gäller sär
skilt det botaniska stoffet). Det rika bildmaterialet är av hög klass och de
omsorgsfullt uppgjorda kartorna äro exkurrenten till god vägledning.
Sten Ahlner.
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NOTISER.
Doktorsdisputationer. För vinnande av filosofisk doktorsgrad för
svarade vid Lunds universitet fil. lic. A. Hagberg den 25 april en avhand
ling »Studies on heterosis» och fil. lic. B. Hylmö den 21 maj en avhandling
»Transpiration and ion absorption».
Göteborgs högskola. Till innehavare äv forskningsprofessuren i bo
tanik har utsetts prefekten' vid Göteborgs botaniska trädgård professor
Bertil Lindquist.

Commemoration of the Linnaeus Jubilee in Holland.
On Saturday the 2nd of May 1953, that is, exactly on the date on which
200 years ago the first volume of Species Plantarum was dated by
Linnaeus, the Section for Systematics and Plant Geography of the Royal
Netherlands Botanical Society held a meeting at the LIugo de Vries
Laboratory (Botanical Institute) in Amsterdam where this jubilee was
commemorated with festivity.
The room was tastefully and suitably decorated with flowers from the
Botanical Garden and with a choice out of the many Linnaeana in the
possession of the Zoological Society and Botanical Institutes at Amsterdam
and Leiden. Among these was a magnificent mezzotint reproduction made
in England in 1805 after the famous portrait of Linnaeus in Lapland dress
painted by Hoffman in Leiden and quite a number of original volumes of
Linnaeus’ works. There was an exceedingly fine copy of the Hortus
Cliffortianus originally from the Cliffords’ own house-library, now in the
library of the Amsterdam Zoological Garden, and first editions in original
covers of Species Plantarum, Systema Naturae, Genera Plantarum, etc.,
which, since the days of Linnaeus’ Amsterdam host and friend Professor
Joh. Burman, have been in the possession of the Botanical Institute in
this town.
The President of the Section, Professor J. Heimans, in a short memorial
speech recounted the adventures of the three portraits in Lapland dress
painted at the Llartecamp in 1736 by Hoffman.
After that Dr. Stafleu from Utrecht spoke in more detail about Linnaeus
finishing and editing his Species Plantarum I in May 1753. He showed
how Linnaeus withdrew three pages and replaced them by new ones im
mediately after the very first copies of the book had gone out.
J. Heimans.
Sv. Bot. Tidskr., 47: 3
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Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Uppsala 100 år.
Det till sistlidna pingst planerade jubileumsfirandet måste på grund av
konkurrensen med övriga vårliga evenemang uppskjutas till höstterminen.
Jubileet skall nu firas lördagen den 31 okt. (helgdag) med högtidssammanträde (föredrag av docent Sten Lindroth om naturvetenskaplig forskning
i Sverige för hundra år sedan) och middag på Västgöta nation. Förevis
ning av naturvetenskapliga institutioner planeras. De som önska deltaga
erhålla närmare upplysningar genom fil. mag. Erik Hesselman, Järnbrogatan 10 B, Uppsala (tel. 405 30 el. 251 43).
Till låntagare i Föreningens bibliotek.
Låntagare i Föreningens bibliotek behagade snarast återlämna nedan
stående böcker ävensom en del andra lån av äldre datum.
Botanical Gazette, Band 60 (1915).
Botany of the Faroes, Part I (1901—1908) o. II (1903).
The Botany of Iceland, Vol. Ill, Part II, No. 11 (1941) o. Part III, No.
12 (1942).
Bulletin Société Botanique de France, Band 79, No. 3—4 (1932) o. 94,
No. 3—6 (1947).
Jahrbücher f. wissenschaftl. Botanik, Band 81 (1935).
Rodriguesia, Ano IV, No. 13 (1940), V, No. 14 (1941), VIII, No. 17 (1944)
o. IX, No. 18 (1945).
Sveriges Natur, Årg. 1 (1910), 2 (1911), 5 (1914) o. 7 (1916).
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