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ARE THE HAPLOBIONTIC FLORIDEAE TO BE 
CONSIDERED REDUCED TYPES?

BY

NILS SVEDELIUS.

The life history of the Florideae has been the object of a rather 
thorough research during the last 50 years but simultaneously of 
more changing opinions, perhaps, than any other group of lower 
plants. Especially there was the question how their alternation of 
generations ought to be interpreted and which importance the place 
of the reduction division may have.

The very first conception, since the fertilization of the Florideae 
had been elucidated by Bornet & Thuret (1867), may have been 
that their development was analogous to that of the Bryophyta, i.e. 
the cystocarp of the Florideae should he homologous to the sporo- 
gone of the moss (Schmitz, Oltmanns et al.). The tetraspores at 
that time were considered “gonidia” or pure vegetative sprouts 
which do not belong to the obligatory development.

5 amanouchi s discovery (1907) of the reduction division during 
the formation of tetraspores in Polysiphonia was the beginning of 
a new era for the apprehension of the life history of the Florideae, 
since from then on the formation of tetraspores was considered an 
obligatory stage in their development. Instead, those Florideae 
which have no tetraspores, e.g. Nemalion, became a problem.

As soon as 1907 Yamanouchi proposed that the type Nemalion 
was primitive and the type Polysiphonia derived from it by delay 
in the reduction division. Thereafter Scinaia furcellata (Svedelius 
1915) became the first not tetraspore-forming Floridea in which 
the reduction division was shown to take place as the primary 
division of the fertilized nucleus in one of the hypogynous cells of 
the carpogone; I then followed Yamanouchi’s theory and regarded 
Scinaia original when compared with the Florideae forming tetra
spores which are the majority in this group of algae. This opinion 
is shared by majority of algologists.
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2 NILS SVEDELIUS

In order to get some simple terms for these different types of life 
history, usable even independently of the definitions for the mor
phological generations which are part of the development on the 
one hand, and for the cytological “phases” on the other, 1 intro
duced the terms “haplobiontic” and “diplobiontic”. The haplo- 
bionts are characterized by the fact that in Nature one kind ol 
individual is existing only, the sexual individual; the diplobionts 
again are characterized by the fact that there exist in Nature not 
only sexual individuals but specific tetrasporic individuals as well. 
This classification has never been considered or intended to be a 
strictly systematical one, since I understood at a rather early stage 
that haplobionts and diplobionts occur simultaneously in the same 
natural family, e.g. the haplobiontic Scinaia and the diplobiontic 
Galaxaura in the Chetangiaceae family; Rosenvinge had already 
detected several species in one and the same genus, Chantransia, 
which are to be considered haplobionts and others which are diplo
bionts.

I have always maintained that just as neither homo- and hctero- 
spory ought to he the primary base for the system of the Pterido- 
phytes—heterospory has originated in different places in that class 
of plants—so can haplobionts and diplobionts not be made the 
base of the system of Florideae: they have developed in dillerent 
places in the system.

Furthermore it should be emphasized that both haplobionts and 
diplobionts may show different types with regard to the place of 
the reduction division. Several examples of haplobionts—Nemalion 
(Kylin 1916), Batrachospermum (Kylin 1917) and Dermonema (Sve- 
i) Eli us 1939)—place the reduction division directly in the carpo- 
gonium; Scinaia (Svedelius 1915) instead in one of the hypogynous 
cells which is functioning as an auxiliary cell, whereafter the go- 
nimoblast is growing out through the carpogonium from one of the 
four nuclei which are formed at the reduction division, whereas 
the other three degenerate. In Lemanea australis (Mullahy 1952) 
the reduction division does not take place in the carpogonium but 
seems to occur somewhere in the primary gonimoblastic filaments; 
in Liagora tetrasporifera and Helminthocladia Hudsonii the reduc
tion division is presumably—there is no proof yet—taking place 
in the tetrasporangia which are formed in the apical cells of the 
gonimoblasts where normally the carpospores are growing. This 
makes it obvious that many different types with regard to the alter -
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THE HAPLOBIONTIC FLORIDEAE

nation of phases may occur without contradicting the haplobiontic 
character of the alga.

Different opinions soon emerged about the age of the haploid 
and diploid phases in relation to each other. As the first the zoologist 
Janet (1914) attempted to introduce the theory that the diploid 
phase of the plants was the primary one, which opinion, however, 
may be said to be quite abandoned nowadays, since it would mean 
that the plant, before the origin of sexuality, should have had double 
genomes.

Goebel (1928, p. 529) was the first to vindicate that the haplo
biontic Florideae were reduced compared with the diplobiontics. 
He regarded the formation of carpospores a kind of “fraktionierte 
Embryobildung” and, therefore, did not consider it reasonable to 
interprete the gonimoblast “als eine besondere Generation”. In 
Ephedra and certain Coniferae, for instance, from the zygote a 
proembryo increases which thereafter, at the top of extended em
bryo supporters, forms several “Teilembryonen” which, accord
ing to Goebel, correspond in a certain degree to the carpospores in 
Florideae. While I regarded the haplobionts to be primitive and the 
diplobionts to be derived, Goebel’s opinion was that a reverse 
development was just as thinkable, i.e. the diplobionts to be primi
tive and the haplobionts to be derived and reduced. According to 
Goebel the Florideae have had an alternation of generations from 
the beginning; when I referred to the fact that a delay in the reduc
tion division should involve numerous reduction divisions after 
each fertilization and therefore for the diplobionts may favour the 
formation of a greater spread of the genes and consequently a richer 
form creating, this was no more than a theory wholly based on the 
selection theory which in its turn was nothing but another hypo
thesis, the correctness of which was for the future to decide.

New contributions have come forth now in favour of the opinion 
that the haplobionts are reduced compared with the diplobionts. 
Feldmann (1952) and Chadefaud (1952) hold this opinion, ap
parently without knowing Goebel’s publication of 1928. In the 
paper “Les cycles de reproduction des Algues et leur rapports 
avec la phylogénie” Feldmann has given an exhaustive argumenta
tion for this view. Consequently it is quite reasonable to discuss the 
problem anew, the more so as new facts have been discovered since 
this theory was launched. I do not intend, however, to argue this 
question in all its width; I only wish to examine critically one

3
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NILS SVEDELIUS4

Fig. 1. Dermonema gracile (Mart.) Schmitz, a, Carpogone with tetrade (about x 560), 
tz supporting cell; b, four young gonimoblasts growing out from the carpogone in 
various directions (about x 800); c, young gonimoblast and some of the tetrade nuclei 

left in the carpogone (about x 800); after Svedelius 1939.

important feature thereof, namely the theory that the haplobionts 
are original.

Many times it has been observed that in higher developed, not 
primitive Chlorophyceae, where the reduction division always is 
following immediately after the fertilization, not all the four tetrade 
nuclei are developed but that three degenerate and only one fully 
developes. A similar degeneration is taking place in Phanerogams 
at the tetrade division preceding the formation of the embryo sac. 
Such a nuclear degeneration has been observed in haplobiontic 
Florideae too, e.g. in Scinaia first examined by me, and if such a 
nuclear degeneration should occur in all haplobiontic Florideae, 
this may doubtlessly be cited as a reason against the theory which 
regards the haplobionts to be primitive. On the other hand, is such 
a nuclear degeneration after the reduction division really the rule 
in the Florideae? Kylin has given an account of the reduction divi
sion in Nemalion (1916). It is taking place in the carpogon imme
diately after the fertilization, but after the first heterotypical divi
sion the carpogon is split into two cells; from the upper half only 
gonimoblasts are developed, whereas the lower one becomes a 
stalk cell which joins with the cells beneath. In the same manner 
the reduction division occurs in Batrachospermum, even there 
without nucleus degeneration.

In the paper on the Helminthocladiacea Dermonema gracile 
(1939) I have already described the first development of the gomino- 
blast. Now I reproduce some elucidating drawings from that publi
cation. In the carpogone I had found 4 tetrade nuclei (Fig. 1 a) 
Sir. Bot. Tidskr., 50: 1
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Fig. 2. Dermonema gracile (Mart.) Schmitz. Three separate gonimoblasts growing out 
from the carpogonium and crawling between the oval cortical cells without uniting 

to limited cystocarp (about x 560); after Svedelius 1939.

and from the carpogone several gominoblasts are growing out in 
various directions (Fig. 1 b).

In Fig. 1 b are shown 2 bicellular young gonimoblasts and further 
2 unicellular ones. This means that primarily a nuclear tetrade 
was formed and that afterwards 4 separate gonimoblasts developed 
from each tetrade nucleus directly of the carpogone; these gonimo
blasts are growing in various directions.

Fig. 2 shows another more developed sample where 3 distinctly 
separated gonimoblasts have grown from one and the same carpo
gone. It is true that the research material was preserved in formaline 
only, but the preparations prove without any doubt, nevertheless, 
that (he tetrade formed in the carpogone does not degenerate in 
any part but that each nucleus therein develops its own gonimo- 
blast. This, I feel, is a weighty argument for the opinion that Dermo
nema is a primitive type. A further reason in this case is the fact 
that Dermonema is a Floridea without limited cystocarp and that 
consequently the carpospore-forming gonimoblasts can freely crawl 
about among the cortical cells.

Feldmann’s research in the Nemastomacea Bertboldia has proved 
that after the fusion of the fertilized carpogone and an auxiliary 
cell 4 gonimoblasts are growing from these cells. Since this Floridea 
is lacking in special tetrasporic individuals one may obviously eon-
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6 NILS SVEDELIUS

elude that those 4 gonimoblasts are derived from the 4 nuclei of the 
reduction division and that this Floridea does not show any nuclear 
degeneration after the reduction division of the diploid nucleus.

The genus Actinotrichia (Weber - van Bosse 1928 and Svede- 
lius 1952) is a Chaetangiacea with the same structure of the sexual 
individual and the tetrasporic one. If the reduction division in a 
type of Scinaia has been displaced it may be assumed that the new 
tetrasporic generation is identical with the sexual generation in 
everything but the sexual organs; this is just the case in Actinotrichia. 
According to my opinion Actinotrichia is, therefore, to be con
sidered to be a more primitive type than Galaxaura and its develop
ment is consequently bearing out the delay theory. On the other 
hand one is seeking in vain common anatomical features in the 
sexual and tetrasporic individuals of Galaxaura on which could be 
founded a sure systematic combination of tetrasporic and sexual 
individuals to unitary species.

There is every reason, therefore, to re-examine the problem of 
the relation between the haplohionts and the diplobionts. After re
search of the genus Galaxaura I begin to doubt il nothing hut a 
delay theory is quite adequate to explain the origin and organisa
tion of all tetrasporophytes, since in this Floridean genus the te
trasporic individuals have a dillerent anatomical structure as the 
sexual individual, especially marked in the cortical tissue; this 
was first proved by Howe (1917).

Mrs. Chou (1945, 1947) has been the first to take the systematic 
consequences thereof; in her papers she describes the sexual and 
the tetrasporic individuals separately without trying to unite them 
to unitary species by reason of uncertain probabilities. In my paper 
about the Hawaiian Galaxaurae (1953) 1 have followed her example. 
It is difficult to reject the idea that in the named family the sexual 
and the tetrasporic individuals have probably each developed along 
their own line, which, of course, amounts to the presumption that 
the different generations have had a certain capacity to propagate 
themselves in some vegetative way. The only Mediterranean Galax
aura (G. oblongata) for instance is found in the Gulf of Naples 
periodically every summer and autumn but as sexual individuals 
only; tetrasporic individuals have never been observed.

So extreme a dimorphism as in Galaxaura with regard to the 
anatomical structure of sexual and tetrasporic individuals is very 
rare in other Florideae.
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1



THE HAPLOBIONTIC FLORIDEAE 7

Nevertheless, among the Florideae there occur some obviously 
reduced types, e.g. in the genera Phyllophora, Ahnfeltia, Lomen- 
taria and Platoma. Others have slightly reduced tetrasporophytes 
achieving a great difference in the appearence of the two generations, 
e.g. in Bonnemaisonia asparagoides-Asparagopsis armata and Bon- 
nemaisonia hamifera—Trailliella intricatei which now are considered 
to be gamotophytes and tetrasporophytes respectively of different 
kinds of Bonnemaisonia species (Harder 1947 and Koch 1950). 
Bonnemaisonia hamifera is found in East Asia and does not grow 
at our coasts where instead the assumed tetrasporophyte Trailliella 
intricata is not at all rare nowadays and is collected every year. 
This indicates that this generation at least can propagate without 
alternation of generations.

The problem of haplobionts and diplobionts therefore calls for 
further examination. As stated above I do not intend to discuss the 
whole problem but I wish to examine more closely one of Feld- 
mann’s arguments, especially against the opinion that the haplobion- 
tic Florideae are not to be considered to be primitive, since with 
the reduction division only one of the 4 nuclei in the tetrade survives 
while the others degenerate. Thus it is my task to prove that it is 
by no means the strict rule in haplobiontic Florideae that nuclei 
degenerate after the reduction division but that in many species 
several separate gonimoblasts develop from the fertilized carpogo- 
nium from the different nuclei of the tetrade. This may be seen as 
a primitive organisation in the haplobionts which verifies that they 
should not at all be regarded to be reduced types.

When I tried to gather a suitable material for the research I had 
not far to go in the Chaetangiacea family of which it was known 
already that it contained several different types with regard to both 
alternation of generations and, alternation of phases, e.g. the haplo- 
biont Scinaia and the diplobionts Actinotrichia (the same structure 
in the two generations) and Galaxaura (different anatomical struc
ture in the generations). Other material came from the genera 
Setchell has discussed in “The Scinaia Assemblage” (1914); from 
Professor George F. Papenfuss I received very line material of 
such algae from South Africa, California, Wellington (USA) and 
New Zealand. As a loan I got excellent material from the Berkeley 
University, Bot. Inst., and from Dr. Tore Levring, Gothenburg.

It is necessary here and now to state principally: In the paper 
“The marine Algae of Australia” (1953) Levring has pointed out

Sv. Bot. Tidskr., 50: 1



8 NILS SVEDELIUS

that Setchell when writing his paper has not had authentical ma
terial of the cited species at his disposal. Obviously Setchell him
self has never seen type specimens of Agardh’s Gloiophloea scinaioi
des J. Ag. which is to be found in Agardh’s herbarium in Lund. 
Since this herbarium cannot be loaned, the one remaining possibil
ity would be to travel to Lund where Setchell has evidently never 
been. He had access only to a fragment from Herb. Farlow (Har
vard Univ.), collected by Berggren at Bay of Islands, New Zea
land, and by Agardh long ago (1877) determinated as Scinaia 
furcellata. But—as shown by Levring—Agardh’s herbarium con
tains several objects with this name. Solely “Scinaia furcellata” 
(Herb. Agardh No. 32112) which was collected by Harvey at 
Western Port, Australia, is the type specimen for Gloiophloea scinai- 
oides which has never been found in New Zealand.

In order to elucidate this fact Levring has sent me the following 
excerpt from one of his Mss. soon to be published, about the problem.

Pseudogloiophloea Levr. nov. gen.

Gloiophloea Setchell 1914, p. Ill (non. J. Agardh). 

Pseudogloiophloea Berggrenii Levr. nov. sp.

Gloiophloea scinaioides Setchell 1. c., non J. Agardh.

“In his monograph of the Scinaia group Setchell makes a detailed 
description of Gloiophloea scinaioides, the type species of the genus, and 
some other species. His description is based upon a plant collected by 
Berggren at the Bay of Islands, New Zealand, which J. Agardh origi
nally named and distributed as Scinaia furcellata. Setchell thought that 
this plant was identical with the type of Gloiophloea scinaioides collected by 
Harvey at Western Port, Viet., Australia (Scinaia furcellata Harvey, Austr. 
alg. exsicc. No. 348). J. Agardh based his description on this latter plant. 
As I have shown (Levring 1953, p. 504) previously, the real Gloiophloea 
scinaioides has nothing at all to do with the plant Setchell has described. 
They do not even belong to the same genus. It is therefore necessary to 
give the New Zealand plant a new name. Concerning the description I 
refer to that given by Setchell.

All the other species described by this author have also to be trans
ferred to the new genus Pseudogloiophloea. The main difference is that 
the hyaline vesicles ( = utricles according to Setchell) are completely 
lacking in Gloiophloea.”

The decisive difference is that Agardh’s Gloiophloea is totally 
lacking in the hyaline vesicles which characterize Levring’s Pseudo
gloiophloea. This fact has completely escaped Setchell’s attention. 
So. Bot. Tidskr., 50: 1



THE HAPLOBIONTIC FLORIDEAE 9

Fig. 3. Gloiophloea scinaioides J. Ac. A, young not fully developed cortical cells; 
chromatophores not yet developed (about x 560); B, fully developed cortical cells 

with chromatophores (about x 560).

In order to illustrate this fact and to amplify Levring’s figures I 
have added several drawings in which Fig. 3 A is showing a picture 
rather near the growing point; Fig. 3 ft is showing the quite devel
oped cortical tissue. A comparison with my pictures of Pseudo- 
gloiophloea (Fig. 7) indicates immediately the important difference. 
Furthermore I wish to emphasize that the apical cells of Gloiophloea 
get a brown-red colour with zinc chloroiodide, the reagent on flori- 
dean starch, while in Pseudogloiophloea the hyaline cortical cells 
do not react in the same manner but at the utmost can get a bluish 
colour. This makes evident that Gloiophloea Ag. has assimilating 
cortical cells with chromatophores, while the cortical cells in Pseudo
gloiophloea are lacking in chromatophores and are fully hyaline as 
is the case in Scinaia.

Berthold (1882, p. 697) has closely studied the functions of 
the hyaline cells in Scinaia with the result that they probably are 
used as a protective layer for the assimilating cells within; they have 
lost the capability to divide and only the assimilating cells beneath 
can replace them successively, whereby even the latter change to 
colourless vesicles and lose their dividing faculty. This protecting 
layer which partially reflects the light, bestows to the algae as a 
whole a drab gray appearance which reminds of certain calcareous 
algae, e.g. Liagora. At greater depth, however, or at shadowy places 
these algae too get the common pink colour. Gloiophloea and Pseudo
gloiophloea thus are differently organized as for light protection. 
Agardh’s Gloiophloea is completely lacking in hyaline vesicle cells 
and its branch system has assimilating top cells; Levring’s Pseudo
gloiophloea, on the other hand, constitutes an intermediate link to

Sv. Bot. Tidskr., 5U: 1



10 NILS SVEDELIUS

the Scinaici type with colourless vesicles more and more dominating 
which alternate with assimilating cells. The series Gloiophloea- 
Pseudogloiophloea-Scinaia appears to be a natural development 
from more surface assimilating cells to light protective colourless 
vesicles. Pseudogloiophloea seems to be very near to Scinaici in that 
respect.

The main part of the material received from Papenfuss thus 
consists of the genus Pseudogloiophloea with the species Pseudo
gloiophloea Berggrenii Levr. As for me, however, the most impor
tant material in connection with the said problem is Pseudoscinaia 
australis Setch.

The genus Pseudoscinaia was established by Setciiell and is 
mainly characterized by the fact that the gonimoblast has a some
what different structure as Scinaici and Pseudogloiophloea Levr. 

( = Gloiophloea Setch.). The difference between Pseudoscinaia and 
the other genera of the Scinaia Assemblage is that Pseudoscinaia is 
characterized by the fact that the gonimoblasts are “radiating 
variously grouped, the central free, the lateral longer and applied 
closely to the periderm”. In Setchell’s Fig. 61 (Plate 16) can 
further be seen several isolated gonimoblasts growing from a big 
fusion cell at various points, wherewith the lateral branches appear 
to be lightly pressed, nearly grown together with the cystocarpic 
wall (=“periderm” according to Setciiell). When writing my 
paper “Zytologisch-entwicklungsgeschichtliche Studien über Ga- 
laxaura, eine diplobiontische Nemalionales-Gattung” (1942), the 
named genus diagnosis seemed rather weak to me in order to dis
tinguish two different genera, namely that gonimoblast and cysto
carpic wall are growing together. Even Levring is now of the opinion 
that “it is doubtful whether the two genera can be kept separate” 
(1953). After having cytologically examined the development of 
Pseudoscinaia there is no doubt whatsoever on my part that Pseudo
scinaia must be maintained as a specific genus, even though upon 
other reasons than Setchell’s. I have observed that in Pseudo
scinaia are growing directly from the fusion cell which after fertiliza
tion is formed by the carpogonium, several from the beginning 
clearly distinct gonimoblasts which obviously must be derived from 
different tetrade nuclei. This I had suspected much earlier already 
when examining Setchell’s Fig. 61 (Plate 16) and Levring’s 

publications of 1953. Levring emphasizes that “fertile filaments 
grow out from the carpogonium”. It also can be seen in his Fig. 
So. Dot. Tidskr., 50: 1
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Fig. 4. Pseudoscinaia australis Setch. A—D, young carpogonial branches with auxil
iary cells and surrounding cortical cells which later form the cystocarpic wall. In A 

the carpogonium is still retained (about x 560).

42 F. The fact that several “filaments” ( =gonimoblasts) are growing 
out front a fertilized carpogone in a haplobiontic Floridea is rather 
remarkable indeed and up to now I have had no knowledge of any 
except the above-named Dermonema.

I therefore made an examination as careful as the material at 
my disposal allowed. Lacking stages I was able to complete on the 
strength of Levring’s results.

The earliest stages I have detected are shown in Fig. 4. There 
can be seen the hypogynous auxiliary cells and in Fig. 4 A a re
mainder of the carpogonium besides. At that stage it is remarkable 
that the cell branches which later form the cystocarpic wall very 
soon are bending tightly round the carpogonium and the auxiliary 
cells, together forming a cell bobbin around the carpogonium and 
the auxiliary cells. This is a marked difference against Pseudogloio- 
phloea Derggrenii (Figs. 11, 12), which is discussed later on, in 
which the wall cells a long time are growing out separate from each 
other and from Ihe gonimoblast. Levring has illustrated the earlier 
phases before fusion with the cystocarpic wall has taken place; he 
states that “fertile filaments grow out from the carpogonium”. I 
have been able to detect some stages—after many attempts—(Figs. 
5 A, B) which show distinctly that several quite independent gonimo-

Sv. Bot. Tidslcr., 50: 1



12 NILS SVEDELIUS

Fig. 5. Pseudoscinaia australis Setch. A, two gonimoblasts from the auxiliary cells 
(about x 560); B, three separate gonimoblasts growing out from the auxiliary cells

(about x 560).

blasts develop directly from the fusion cell formed after fertiliza
tion. Although I have not been able to observe the actual reduction 
division, I have seen big nuclei which must be derived from the 
developed tetrade (Fig. 5 B). In Fig. 5 A can be seen two clearly 
distinct gonimoblasts grown directly and isolated from each other. 
They must be derived from different nuclei. Fig. 5B is showing 3 
gonimoblasts, the biggest thereof (to the left) has obviously branched 
out rather quickly. Remainders of some other nuclei are left in the 
fusion cell. Also in Levring’s figures we can see several nuclei in 
the fusion cell (Levring 1953, Fig. 42 F).

The first gonimoblast branches have rather big cells (Figs. 5 A, 
B) but they change very soon; they become smaller, more tube
like and branch out abundantly. In Levring’s Figs. 42 D, E the 
gonimoblast cells are rather coarse yet but in Fig. 5 one can see 
clearly that they have reduced very much and that they branch out 
vividly. In this manner are several broom-like groups during later 
riping tightly compressed, wherewith the outermost are pressed 
against the cystocarpic wall and give the impression of being grown 
together with this wall. That this “growing together” has to be a 
secondary phenomenon I stated in my paper of 1942, p. 148: since 
the underlying, i.e. the oldest, part of the cystocarpic wall by no 
means has grown together with any branches.
Sv. Bat. Tidskr., 50: 1



THE HAPLOBIONTIC FLORIDEAE 13

Referring to the above statements one can postulate that in Pseudo- 
scinaia during the reduction division in the fusion cell of the carpo- 
gonium not all the nuclei hut one degenerate, as is the case in Scinaia, 
and that several remain during the cycle—I have observed 2 to 3— 
which separately produce growing gonimoblasts developing from 
the fusion cell at different points. Consequently the gonimoblasts 
are gradually compressed within the cystocarpic wall and it seems 
as if they have grown together. A comparison of Pseudoscinaia and 
Pseudogloiophloea moreover shows a notable difference as to the 
space of the gonimoblasts in the cystocarp. In Pseudoscinaia several 
branched gonimoblasts are compressed and tightly pressed to the 
Avail Avhich may give the impression that they have grown together. 
Setchell observed this phenomenon constantly Avhich made such 
a great impression on him that he has based on it his diagnosis of 
the new genus Pseudoscinaia. According to my opinion the arrange
ment of the genus is justified, but its characters ought to be deduced 
from the behaviour of the fertilized nucleus. In Pseudoscinaia the 
main part of the nuclei formed during the reduction division does 
not degenerate but each develops separate gonimoblasts; the cysto
carp thus produces several gonimoblasts with different genomes and 
consequently different carpospores with different genomes. The 
haplobiontic Chaetangiaceae, on the other hand, follow the same 
development as Scinaia and produce one gonimoblast only and 
carpospores with the same genome. This difference seems to me 
quite sufficient to maintain the genus Pseudoscinaia as a special 
genus distinguished from the other Chaetangiaceae.

After the reduction division Pseudoscinaia retains se\Teral tetrade 
nuclei, each of which produces separate gonimoblasts compressed 
in the same cystocarp. Thereby certain gonimoblast branches ap
pear to be grown together Avith the cystocarpic Avail.

Pseudogloiophloea capensis (Setch.) Lea7r.

This species, i.e. Setciiell’s Gloiophloea capensis, is according to 
Setchell a member of a special group, containing several species, 
Avhich are characterized of dioeci. However, in the material of this 
species which I received through Papenfuss from the Cape, I was 
able to state very soon that this could not be the case but that the 
species is monoecious as is the greater part of the other species 
(Figs. 12 D, 14).

Of Pseudogloiophloea confusa (Setcil) Levr. I have examined
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Fig. 6. Pseudogloiophloea capensis (Setch.) Levr. Young vegetative branches not 
yet united to clearly differentiable cortical tissue, immediately beneath the growing

point (about x 560).

material from California, yet without observing any monoecious 
individual.

The growing point in Pseudogloiophloea is principally built in 
the same manner as in Scinaia but soon certain differences become 
apparent with regard to the formation of the cortical tissue. Above 
I have stated that Levring was the first to point out that Agardii’s 

Gloiophloea has a less complicated cortical tissue (Fig. 3) and is 
more primitive than other genera of this group, since the apical 
cells are not changed to colourless hyaline cells (“vesicles”) but 
remain assimilating and react with zinc chloroiodide (floridean 
starch reaction). In Pseudogloiophloea Levr., on the other hand, 
the development is changing in a certain degree. Fig. 6 shows a 
picture taken rather near the growing point, and a more marked 
difference between apical and other cells in (he branch system can 
scarcely be distinguished. Soon the apical cells are uniting (Fig. 7) 
whereby a cortical tissue is formed which rather quickly differen
tiates into an outside part with big chromatophore-poor cells and 
an inside part with smaller cells and rich in chromatophores which 
get a reddish colour with zinc chloroiodide (floridean starch). It is 
obvious that the outside layer can produce colourless vesicles. 
Nevertheless it is very rare that all these outside cells immediately 
get this form of vesicles, as is the case in Scinaia, but between them 
grow out from the chromatophore-containing cortical cells small cell 
strings as branches with 2 or 3 cells (Figs. 7 A, B). These strings with 
small cells may at a long stretch confer their characteristics to the 
cortical tissue, whereby the vesicles become less marked. It must 
be pointed out, on the other hand, that the vesicles dominate in 
other parts and the outer cortical tissue, therefore, is solely provided 
Si>. Bot. Tidskr., 50: 1
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Fi|; 7;. Pseudogloiophloea capensis (Setch.) Levr. Fully developed cortical tissue 
indicating its varying structure; apical cells always without chromatophores ( x 560): 
A C, the apical cells of the main branches primarily transformed to big vesicles- 
numerous thin side branches penetrating between the bigger vesicles; D, all the apical 

cells developed to big vesicles.

of vesicles; it then gets the same appearance as Scinaia. Such a 
case is shown in Fig. ID, taken immediately outside a fully grown 
cystocarp which was dying.

Of course it is impossible to state something certain about the 
importance of this difference between the genera of the Scinaia 
group. \\ e only know from Berthold that it may be a question of 
a kind of light protection, possibly different in different places. 
One may venture to state that Psendogloiophloea indicates a more 
primitive stage than Scinaia, with a vesicle system yet in the be
ginning, whereas this system has become more stable in Scinaia.

Su. Bot. Tidskr., 50: 1



16 NILS SVEDELIUS

Fig. 8. Pseudogloiophloea con/usa (Setch.) Levr. Cortical tissue with small cells and 
only a lew utricles (about x 560).

I have also examined material of Pseudogloiophloea confusa 
(Setch.) Levr. and it shows even more clearly the cortical tissue 
with small cells which surrounds one or more vesicles (Fig. 8).

As formerly pointed out by me, Pseudogloiophloea capensis is 
monoecious. Fig. 14 shows a young cystocarp with spermatangial 
branches immediately round the mouth of the cystocarp. Also in 
Setchell’s type specimen of his Gloiophloea capensis (Californian 
Herb. No. 177654) 1 have been able to detect spermatangia and 
young cystocarps in the same individual (Fig. 12/)).

In Pseudogloiophloea capensis 1 have been able to observe the 
development of the spermatangia in detail. Fig. 9 shows different 
stages in the development of spermatangial branches and sperma
tangia. The very first phase can be seen in Fig. 9 A. From an assim
ilating cortical cell beneath a small cell has been cut off which 
is characterized by a big nucleus in distinct prophase containing 
more than 12 chromosomes. This cell is the supporting cell for a 
rich branch system of spermatangial branches (Fig. 9 B). Probably 
the nucleus of this supporting cell is dividing into several nuclei, 
each of which is a part of the cell rows which support the sperma
tangia, since several spermatangial branches grow out directly 
from the supporting cell (Figs. 9 B, C). When the spermatangia 
have ripened and discharged their spermatia, these supporting cells 
remain empty and colourless among the likewise colourless vesicle 
cells. The spermatangial branches are sometimes growing so abun
dantly that they form a thick layer which covers great areas. I have 
not been able to observe trichogynes, but in a monoecic species 
there is no danger, of course, that fertilization does not take place 
Sv. hot. Tidskr., 50: 1
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Fig. 9. Pseudogloiophloea capensis (Setch.) Levr. Spermatangial branch systems 
(about x 560): A, young supporting cell with nucleus in prophase; about 12 chromo
somes; B—D, supporting cells with several spermatangial branches; E, the sperma- 

tangia empty; supporting cells and branch system still remaining, empty.

Fig. 10. Pseudogloiophloea capensis (Setch.) Levr. A, unicellular carpogonial primor- 
dium (about x 560); B, bicellular carpogonial primordium (about x 560); C—E, 

carpogonial branch and auxiliary cells (about x 560).
So. Bot. Tidskr., 50: 12 - 563371
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Fig. 11. Pseudogloiophloea capensis (Setch.) Levr. A, carpogonial branch with auxil
iary cell and the diploid nucleus; B, fusion cell with fertilized nucleus in diakinesis; 
C, same, the cells of the cystocarpic wall not yet grown together to a close cystocarpic 
wall; D, cross section through a carpogenial branch with auxiliary cells and the free 

cells of the cystocarpic wall (all about x 560).

when the trichogyne is growing out in a veritable mat of sperma- 
tangia.

Hence the spermatangia in Pseudogloiophloea are of the same 
type as in Scinaia, i.e. the supporting cells produce branching 
systems growing out among the outmost cortical cells. The sperma- 
tangial mother cells proper, i.e. all those which directly produce 
spermatangia, are, however, not very notable in Pseudogloiophloea.

The carpogonial branch in Pseudogloiophloea capensis (Setch.) 

Levr., as in other Chaetangiaceae, develops immediately beneath 
the growing point in form of an insignificant small side branch 
with 2 to 3 cells (Figs. 10A, 73) which are somewhat bigger than the 
real vegetative cells. The entire length of the carpogonial branch 
is not more than 10-12 p, its breadth 3-4 p. The hypogynous cell 
of the carpogonial branch and its lateral auxiliary cells grow rapidly 
and, therefore, become more marked in a cross section in an early 
stage, i.e. before the cortical tissue has been built (Figs. lOC-D). 
The carpogonial branches become especially clear, since even the 
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1



THE HAPLOBIONTIC FLORIDEAE 19

Fig. 12. Pseudogloiophloea capensis (Setch.) Levr. A—C, carpogenial branches show
ing their development in comparison to the cortical tissue: A, the cortical tissue not 
constituted; B—C, the pericline cell rows, Setchell’s “corticating layer” now devel
oped; D, type specimen of Setchell’s Gloiophloea capensis showing spermatangia 
and carpogonia on the same individual (Calif. Univ. Herb. 177654) (all about x 280).

cellular branches beneath which later form the cystocarpic wall, 
very soon appear in a remarkable manner. While the corresponding 
cell branches in Pseudoscinaia australis are bending inside and sur
round all of the carpogonial branch as a kind of bobbin (Fig. 4), 
in Pseudogloiophloea capensis they are standing upside and often 
extend radially (Figs. 11, 12); they do not unite until later. Thereby 
the whole carpogonial branch gets a very distinctive and charac
teristic appearance especially in an early phase (Figs. 12, 13, 14).

I have not been able to detect any trichogyne before the fertiliza
tion and also the carpogonia I happened to observe had already 
lost both trichogyne and content (Figs. 10 C-E). The latter may be 
connected with the fact that the fertilized nucleus has migrated into 
one of the hypogynous auxiliary cells immediately after the fertili
zation (Fig. 11). It is obvious that fusion also occurs between some 
of the hypogynous cells (Fig. 11 B). Undoubtedly the reduction 
division is taking place here. In any case I have observed several 
big cells, evidently in prophase stages (Fig. 11). Sometimes I have 
observed one further big nucleus in one of the auxiliary cells (Fig. 
lid) but it was impossible to decide whether it was a division

So. Bot. Tidskr., 50: 1
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Fig. 13. Pseudogloiophloea capensis 
(Setch.) Levr. Young cystocarp, 
only one gonimoblast developed 
from the fusion cell; cystocarpic 
wall rather undeveloped yet (about 

x 350).

Fig. < 14. Pseudogloiophloea ca
pensis (Setch.) Levr. Young 
cystocarp; only one gonimo
blast developed from the fusion 
cell. N.B. Spermatangia on the 
same individual as the cystocarp 

(about x 350).

product of the fertilized female nucleus or perhaps the original 
nucleus of the auxiliary cell. The prophasic nuclei I have observed 
in the fusion cells of the carpogonial branch contain about 15—20 
chromosomes. Due to the smallness of the nuclei it is rather dif
ficult to count exactly but some chromosomes have the appearance 
of gemini (Fig. 1 IB, C). It has not been possible for me to observe 
the division products of tire fertilized female nucleus but there is 
no doubt whatsoever that in Pseudogloiophloea not more than one 
gonimoblast grows out from the fusion cell of the carpogonial 
branch (Figs. 13, 14). This indicates clearly that Pseudogloiophloea 
behaves like Scinaia, i.e. all the tetrade nuclei but one degenerate 
and this produces the gonimoblast. This can, therefore, develop 
more freely in the cystocarpic wall, a fact which may explain that 
in Pseudogloiophloea not the same crowding has been observed 
between gonimoblast branches and cystocarpic wall; that was the 
cause for Setchell’s assumption of a regular fusion of gonimoblast 
and cystocarpic wall. The natural differences of the cystocarp in 
Sv. Hot. Tidslcr., 50: 1
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Pseudoscinaia and in Pseudogloiophloea depend, according to my 
opinion, lastly upon the circumstance that Pseudoscinaia develops 
several separate gonimoblasts from the fertilized nucleus, while 
Pseudogloiophloea is following the Scinaia type, i.e. only one gonimo- 
blast is formed in each cystocarp. Consequently in Pseudogloio- 
phlc„a all the carpospores in one and the same cystocarp must 
have the same genome.

Summary.

The above discussion has mainly been caused by criticism against 
the opinion that the haplobiontic Florideae ought to be conceived 
as primitive in relation to the diplobiontic.

According to Goebel (1928) all the Florideae are originally 
characterized by an alternation of generation. Instead of assuming 
the haplobionts as primitive and the diplobionts as derived, he 
implied that as well that the diplobionts could be primitive and the 
haplobionts derived. New contributions to this opinion have been 
made by Feldmann (1952) and Chadefaud (1952) who emphasized 
the circumstance that in the very first thourougly examined haplo
biontic Floridea, Scinaia furcellata (Svedelius 1915), 3 of the 4 
nuclei in the tetrade degenerate after the reduction division and 
that only one is developed. This could not be considered as a primi
tive character and—according to them—could be held against the 
conception that the haplobionts were primitive. The comment 
would be justified if the phenomenon in question—degeneration of 
nuclei immediately after reduction division—should be common 
and regular for all haplobionts. At present there are not so many 
examined haplobionts but it can be stated with certainty that al
ready now we know some haplobionts, perhaps the majority, in 
which the nuclei of the tetrade by no means are degenerating after 
the reduction division; instead, several separate gonimoblasts are 
developing from the same tetrade from the festilized nucleus. Der- 
monema gracile is an example of that type which I have described 
as early as in 1939. This haplobiont furthermore shows another 
primitive feature, viz., the carpospore-forming gonimoblasts are 
free and lack surrounding cystocarp. Haplobionts belonging to 
this type are Nemalion and Batrachospermum.

There is every reason that the problem of haplobionts and diplo
bionts be thourougly re-examined, since in the diplobiontic genus 
Galaxaura a simple theory of delay alone cannot explain the origin

Sv. Bot. Tidskr., 50: 1



22 NILS SVEDELIUS

of the diploid generation, as in that genus the sexual and the tetra- 
sporic individual have such a different anatomical structure. The 
related genus Actinotrichia (Svedelius 1952), on the other hand, 
indicates quite clearly the theory of delay, since there the sexual 
and the tetrasporic individuals have quite the same structure ex
cept the sexual organs.

In order to elucidate further the problem at hand I went to exam
ine several Chaetangiaceae which even earlier proved to comprise 
some different types with regard to alternation of generations and 
alternation of phases. In this connection also the development of 
spermatangia in Pseudogloiophloea capensis lias been examined.

A particularly thourough examination has been made of Pseudo- 
scinaia australis which has been separated by Setciiell from the 
genus Scinaia for the reason that the gonimoblast is growing to
gether with the cystocarpic wall. This difference has a more pro
found reason, however. In Pseudoscinaia not all the tetrade nuclei 
hut one degenerate after the reduction division as in Scinaia, but 
they are retained and develop several separate gonimoblasts from 
the same fusion cell. This is the cause of the area in the cystocarp 
becoming narrow and the outermost gonimoblast branches being 
tightly pressed against the cystocarpic wall, whereby the impression 
may easily be gained that a growing together has taken place.

A comparison with Levring’s Pseudogloiophloea makes clear that 
in this genus never more than one gonimoblast is developed from 
the fusion cell of the carpogonial branch, which supports the opinion 
that all the nuclei but one degenerate after the reduction division, 
just as in Scinaia.

Thus, in the family of Chaetangiaceae there are several different 
types of haplobionts, and the Scinaia type, in which all the nuclei 
but one of the reduction division are reduced, cannot be considered 
to be a general rule for the whole of the haplobionts. Hence the 
Scinaia type should not be used as an argument against the opinion 
that the haplobionts are primitive types and the diplobionts derived.

It can easily be explained why 4 vital tetraspores always develop 
during the reduction division of the diplobionts: the tetraspores in 
this type are freely developed propagation bodies which as a rule 
are formed outside of the mother plant; in the haplobionts, on the 
other hand, the diploid nucleus during the reduction division is 
enclosed in a narrow carpogonium and primarily has to develop

Su. Dot. Tidskr., 50: 1
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gonimoblasts before propagation bodies, carpospores, can be formed,
all of them fully nourished by the mother plant.

Institute of Physiological Botany, University of Uppsala, August 1955.
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ON THE SCENTS AND COLOURS OF OPHRYS 
FLOWERS AND THEIR SPECIFIC POLLINATORS 

AMONG THE ACULEATE HYMENOPTERA.

BY

BERTIL KULLENBERG.
(Institute of Zoology, Uppsala.)

Introduction.

The pollination of Ophrys species (Orcliidaceae) has earlier been 
treated by me in several papers, some of which are included in the 
bibliography appended to the present paper. I shall therefore pass 
over the details of the phenomena concerned. The genus Ophrys 
is characterised by the absence of superficial nectar secretion and 
by the ability of the flowers to exert a chemical attraction (by scent) 
on the males of certain aculeate Hymenoptera, an attraction that 
makes the insects approach and descend on the flowers in a manner 
resembling the copulation attack. After the male insect has landed 
on the labellum of the orchid it continues to be excited by the 
scent or some component of it. The hairy surface of the labellum 
contributes a further (and tactile) stimulation, and the insect be
haves as at the commencement to copulation, when the tactile 
stimulus of the female’s body is present but the copulative apparatus 
has not yet achieved proper contact. These movements lead to the 
extrusion of the pollinia, and pollen may be deposited on the 
stigma. Thus Ophrys flowers are able to stimulate the males of the 
Hymenoptera concerned by two important releasers which are ap
propriate to the chain of instinctive actions leading from the initial 
appetitive behaviour (symptomised by erratic flight) to the comple
tion of copulation. It should be noted, hoAvever, that the order in 
which the olfactory and tactile stimuli present themselves is prob
ably not the same when the male insect approaches and alights on
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a flower as when it swoops on a female. At a distance the scent of 
the female is much weaker than that of the flower, since the scent 
from the female’s abdomen is secreted in very small quantities 
compared with the flower scent during the period when the males 
are sexually active. The female’s attraction is in the first place due to 
visually detected movement—disregarding the marking of food flowers 
(and possibly other parts of the plants) with scent from the cephalic 
glands. Other visual stimuli also occur: the perception of an object 
with a certain size and colour contrasted against the background— 
though colour is not particularly important. It seems that scent 
stimulation first becomes active in exciting the male when it has 
come to grips with the female and is already subject to the tactile 
stimulus of the female’s body.

It is unfortunately not yet possible to publish a final monograph 
on the floral biology of the Ophrys species, because the Eucera and 
Andrena species (Apidcie) concerned have not yet been determined 
with certainty. The celebrated Hymenoptera specialist Professor H. 
Bisciioff of Berlin has very kindly undertaken the dilficult task of 
determining these species. But even at this stage it seems worth
while to describe some recent observations I have made on colours 
and scents of Ophrys flowers and their Hymenoptera pollinators. 
The actual colour of Ophrys flowers or of the insects themselves is 
evidently of no great significance as a stimulus. It appears to have 
a directive effect, in conjunction with scent stimulation, which both 
attracts, orients and excites. The scent from Ophrys flowers is a 
characteristic strong sexual attractant (sexual excitant) for certain 
Hymenoptera males on mating or copulation flights in that it is 
irresistible. If the motivation of the insect is sufficiently high the 
scent may even provoke the mating flight too, that is to say, it 
may provoke the wandering, seeking flight that is a preliminary to 
the copulation approach. It may be well to point out once more 
that the excitant from the female’s abdominal glands is not usually 
exposed to the air so freely as the comparable flowrer scent, since 
the rear edges of the various abdominal segments overlap the front 
edges of the adjoining segments, thus enclosing the intersegmental 
parts where the scent is secreted. Of course, the orientative function 
of colour depends largely on the contrast between the flower or the 
insect and the background. But experiments with pieces of coloured 
paper and velvet (with scent-emitting Ophrys flowers concealed 
behind them) indicate that some colours are preferred to others. 
So. Bot. Tidskr., 50: 1
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The paper used in these experiments was either paper that I had 
dyed myself or Hering paper; the colour was analysed at several 
points for wavelengths of 3500 to 9000 or 12000 Å by means of a 
Beckmann spectrophotometer.

Scents from the flowers of Ophrys species.

Hitherto, all my analyses of flower scents have been olfactory. 
The method is of course highly subjective. The comparative material 
I have used consisted, as far as possible, of chemically known 
odorous compounds, which were very generously placed at my 
disposal by some of the most prominent manufacturers of perfumes 
in Switzerland, France, England, and Holland, as well as by Pro
fessor Sorm in Prague. The present description of the scents of 
Ophrys flowers is somewhat more detailed than that in my paper 
of 1952.

O. insectifera L.—Scent between farnesol and hydroxycitronellal, some
times rather resembling nerolidol. I found a sample of fractionated citron- 
ellal to possess a scent resembling both that of hydroxycitronellal and that 
of these flowers. On two occasions I detected a faint component of farnesal 
type in the scent from the fresh flowers of living plants bunched together 
in strong sunshine. All the observations were made in Sweden or Norway.

O. lutea Cav.—The scent varies somewhat, and even the same flower 
may on occasion give off a scent differing from those mentioned below. 
In Morocco the most usual scent appears to be of the farnesol type, some
times a little “fresher”, and sometimes with a touch of vanilla. Some 
flowers have a citronellol scent, occasionally with the suggestion of vanilla. 
Yet others have a geraniol scent, or even a scent resembling a combina
tion of farnesol and citronellol (or geraniol). Hydroxycitronellal provided 
the closest resemblance in a few cases.

O. subfusca (Rehb.) Murb.—Flowers of plants from the vicinity of Al
giers had for my nose the same scent as I had observed from flowers of 
O. /usca (Morocco and Algeria). See below.

O. fusca Link.—The flowers in Morocco and Algeria always have a 
distinct scent, but it is difficult to describe. It does not have the sweet
ness of farnesol or geraniol, but it nevertheless has a component like far
nesol. I think that another component is of the citronellal type, with some
thing of decyl alcohol and perhaps of octyl alcohol. Sometimes there is 
a faint “greenish” scent as well.

O. dyris Maire.—This endemic species of western Morocco is in its 
habitus very like a form of O. fusca I have seen in Lebanon, but 
the flower is much larger and its surface structures much coarser. The 
scent resembles to some extent the scent of O. fusca flowers from Morocco 
but the two scents are at the same time quite distinct. It may be described 
as apple-like with a suggestion of lemon.
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0. atlantica (Munby).—Scent like that of O. fusca, but sometimes with 
a further component of muscone type.

O. speculum Link.—The scent of flowers from various parts of Morocco 
and Algeria is usually very faint, faintest of all the Ophrys scents I have 
examined. However, the scent of single specimens is sometimes quite 
appreciable, and then resembles that of O. dyris.

0. apifera Huds., O. bombyliflora Link, O. scolopax Cav., and O. ten- 
thredinifera Willd.—The scent is basically farnesol-like, with something 
of lemon. The scents of these four species are quite similar to that of the 
cultivated cyclamen, at least as the latter scent is at certain stages in the 
life of the flower. A component of anis aldehyde type is sometimes discern
ible in the scent of O. tenthredinifera flowers, and even of O. scolopax and 
O. apifera, though much fainter. The scents of these four Ophrys species 
are thus very pleasant to the human nose.

The scents of these species which I have subjected to an olfactory 
analysis appear to have basic components corresponding to open- 
chain alcohols and aldehydes of mono- or sesquiterpene type 
(citronellol, hydroxycitronellal, geraniol, nerol, farnesol, nerolidol). 
Each species (or group of species) is relatively constant as regards 
this basic scent component. The most variable species in this respect 
was 0. lutea, an interesting point in view of the homogeneous mor
phology of its flower. 0. subfusca has the scent of 0. fusca but the 
flower morphology of 0. lutea. The morphologically similar O. 
fusca and 0. dyris have distinctly different scents. Combined with 
the basic scent of several species is another component which is 
olfactorily, and probably chemically, distinct: in 0. atlantica it is 
a muscone scent, and in the 0. apifera-tenthredinifera group of anis 
aldehyde type. Since several species may be grouped together as 
having the same basic scent, it seems justifiable to say as regards 
variation within the genus that there is more conservatism as re
gards the mechanisms involved in the production of the scent than 
in the morphology or the habitus of the flower.

The scents considered here seem to be secreted wholly or mainly 
in the labellum. The characteristic smell of the mucilaginous stigma 
is here disregarded, though my observations suggest that it may 
possibly have some significance for the visits of insects to the flowers.

Scents of the pollinating Hymenoptera.

The results of my studies of scents from aculeate Hymenoptera 
will be summarised in a later paper. I shall confine myself here to 
scents that I have observed among the species which are sexually 
attracted by the scent of Ophrys flowers.
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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With most of the aculeate Hijmenoptera it is at once possible to 
detect a scent, usually pleasant to the human nose, once the insect 
has been gripped and held near the nose. Mostly, and perhaps 
practically always, the scent comes from certain glands in the head. 
The German entomologist Adolf Haas was the first to mention this 
cephalic scent secretion, and he has also given an account of its 
ecological function. Haas (1946, 1949, 1952) found that the man
dible glands in Bombus, Psithyrus, and certain solitary bees secrete 
a scent which is used to mark the flight or swarming territory. 
This marking is accomplished during the first flights for the day. I 
have observed similar phenomena while investigating the biology 
of certain Sphecidae and Apidae in Sweden. These cephalic scents 
occur in both males and females, and are secreted orally. It is easy 
to observe that some of the larger solitary bees have a scented sub
stance on their mandibles—it is only necessary to let them bite one 
on the finger, for instance.

My observations indicate that these cephalic scents act as sexual 
attractants on the male insects; but even females approach places 
marked with such scent, though not with such regularity as males 
on copulation flight. I have never as yet observed that such a ce
phalic scent has an excitant effect on a male.1 On the other hand, scents 
from glands in the abdomen of aculeate Hymenoptera do have a 
strong excitant effect. It seems that they occur only among the females, 
or at least more abundantly among them. It is the abdominal scent 
that has the same irresistible attraction and exciting effect for males 
on copulation flight as the scents of Ophrys flowers.

Among the species that pollinate Ophrys flowers I have detected 
an abdominal scent only from the females of Gorytes mystaceus L. 
The scent was faint, too faint to be discernible from most of the 
females examined, but it resembles the scent of Ophrys insectifera 
flowers, i.e. something between farnesol and hydroxycitronellal. It 
may be assumed that this scent is the sexual excitant for this species. 
There is no doubt that the females of Gorytes campestris L. also have 
a laint abdominal scent of a “flowery” kind. Hitherto, however, I 
have not been able to find a specimen with a scent sufficiently strong 
for olfactory analysis. It seems probable that the two Gorytes species 
have the same attractant-excitant substance.

As regards other pollinators of Ophrys species I am only ac-

1 With the exception of a species of Bombus.
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quainted with the cephalic scents. It might be supposed that the two 
kinds of scents—the abdominal and the cephalic—would be pio- 
duced by similar chemical processes, but tbis is not so for the two 
Gonjles species mentioned above, where the scents are quite distinct, 
and therefore probably chemically different as well. In this con
nection it should be noted that many aculeate Hymenoptera secrete 
orally more than one scent, though of course this does not mean 
that the mandible glands are responsible for the different scents. 
Different individuals of the same species may on testing give oil 
different scents, owing to the predominance (to the human nose) 
of one or the other of the different scents present.

The scents I have described (1952) for the pollinators of 0. 
fusca and 0. lutea are cephalic scents. The cephalic scents of some 
Ophrys pollinators may be described as follows. 1 he scents from 
the pollinators of 0. fusca resemble banana (like the scent from the 
Nasanov organ in honey-bees of the Nordic race in the south ol 
Sweden). For 0. lutea’s pollinators the comparative scents are 
melissa oil or geraniol; for Eucera males pollinating 0. tenthredini- 
fera the scent of buds or young leaves of Corylus avellana or Betula 
(the same scent is detectable from Eucera tuberculata, which is 
fairly common in the south of Sweden). Goryles mystaceus and G. 
campestris, pollinators of 0. insectifera, also have distinct cephalic 
scents. That from the former species often resembles hazel buds, 
sometimes with a suggestion of cocoa. That from the latter re
sembles coffee, occasionally with a touch of cocoa—the nearest 
scent being that of “Nescafe”. Thus G. mystaceus and G. campestris 
have different cephalic scents, which is interesting, since it seems 
likely that they have the same excitant scent. As with all lire aculeate 
Hymenoptera investigated hitherto, males and females appear to 
produce the same type of cephalic scents, though the intensities of 
the different components seem to differ in some species.

Morphological considerations suggest that there should be more 
than one scent from the abdomina of aculeate Hymenoptera (not 
counting the scent from the poison), so the scent discernible to the 
observer may be another than the species’ sexual excitant.

I know of two other species where the female’s abdominal scent 
is very like the scent of 0. insectifera ilowers and farnesol: one 
ichneumonid and one apid (Macropis labiata Panz.), but I have 
never noticed that the males of these species are attracted to the 
flowers of 0. insectifera. Macropis labiata males are attracted by 
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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farnesol and by nerolidol, though, and on a few occasions I have 
been able to provoke attempted copulation on small pieces of velvet 
scented with one or the other of these two sesquiterpene alcohols.

These latter observations suggest that scents very similar to the 
human nose may be quite different in their specific effects on certain 
Hymenoptera, probably owing to small differences of chemical 
structure (perhaps isomerism). It may he added in this connection 
that farnesol, though attractive to both the apid Macropis labiata 
(male) and the sphecid Gorytes mystaceus (male), is more attractive 
and even excitant for the Macropis labiata male.

Until chemical microanalysis is able to determine the different 
components of scents produced by the Ophrys flowers and their 
pollinators, olfactory comparison with known odorous compounds 
is the only available method for describing and identifying the 
scents under consideration here. The method has the drawback of 
subjectivity, and is unfortunately always uncertain.

Another approach is to test male insects on mating flight with 
various scents, including such as bear a close resemblance to 
Ophrys scents and the bee or wasp scents under consideration. An 
account of such experiments will be published in another connec
tion. I will confine myself here to describing some experiments with 
Gorytes mystaceus males performed in 1954.

It proved to be difficult to obtain any clear reaction from Ibis 
species to any foreign scent other than that of Ophrys insectifera. 
This was perhaps largely due to the sparseness of the species in 
the places where I carried out experiments. During some summer 
days of 1954 I carried out experiments to compare the attractivity 
of 0. insectifera’s scent and the scents of some known odorous 
compounds for the males of this species. The flowers were covered 
over with green muslin, the covers being marked with dark-coloured 
tabs. Some flowers of a certain type of Orchis morio L. were also 
tested; they have a pronounced hydroxycitronellal-like scent. The 
other scent substances were applied to small pieces of black velvet 
(2 for each scent). These dummies were set out in a row across one 
of the males’ customary flight lanes.

rI he following scents were used in the first experiment, which 
lasted 7 hours on two consecutive days: Ophrys insectifera, Orchis 
morio, farnesol, farncsal, nerolidol, and bisabolene.

In the second experiment, which took in all nine hours on three 
consecutive days, citronellal and hydroxycitronellal were also tested.

Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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One near approach to a farnesol dummy, followed immediately 
by settling on 0. insectifera, together with a somewhat indefinite 
approach to farnesal, were recorded during the first experiment. 
In the second experiment the only observations were recorded during 
the last 1 1I2 hour: there was an approach and a hasty descent on 
a farnesol dummy, a hasty but purposeful descent on a nerolidol 
dummy, and distinct approaches to citronellal, farnesal and bisabo- 
lene dummies. There was also a distinct approach towards one 
of the covered 0. insectifera plants immediately after the approach 
to a farnesol dummy.

It is noticeable that the number of observations is small, when 
the period of observation is taken into consideration. The weather 
was favourable for the wasp’s activity, and the fewness of the ob
servations must be ascribed to the sparseness of the wasp popula
tion. It may nevertheless be possible to deduce something from the 
results.

The scent of 0. insectifera flowers and of farnesol are the only 
ones which attracted male wasps more than once. The only descents 
were on the farnesol, 0. insectifera, and nerolidol dummies. Since 
approaches and visits to the various dummies presuppose a choice 
between scents before the final approach or visit, it may be con
cluded that the distinction between 0. insectifera, farnesol, and 
nerolidol was unsure. This conclusion gains added weight from the 
observation that the visits to the farnesol and nerolidol dummies 
appeared to be very decided and well-directed during the latter 
part of the approach flight. Of the experiments with the two Gorytes 
species it is these with G. mystaceus males that have given the most 
convincing evidence that the scents of 0. insectifera and the two 
sesquiterpene alcohols may be confused. Although the attraction to 
farnesol and nerolidol seemed to be rather strong, there was nothing 
to indicate sexual excitement.1 It may therefore be assumed that 
there are certain significant chemical differences between the farne
sol and nerolidol used on the one hand and the scents of 0. insecti
fera and the Gorytes female on the other, despite their close simi
larity to the human nose.

The farnesol and nerolidol used were isolates from Cabreuva 
oil, received in March 1954 from Givaudan et Cie (Geneva).

1 Experiments carried out during some days of 1955 seem to show that G. mystaceus 
males may occasionally confuse the scents of 0. insectifera and hydroxycitronellal. 
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Flowers of Qphrys insectijera. 2.5 x .
Photographs taken with: (1) glass objective and panchromatic film, (2) quartz

objective and Kodak spectroscopic film 103 D, (3) quartz objective, UV filter and Ko
dak spectroscopic film 103 D, (4) glass objective, IK filter and Kodak 1R 135 film.
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Females of Gorytes campestris, white banded (left) and G. mystaceus, yellow banded
(right). The abdomina not covered by the wings. 2.5 x.

Photographs taken with: (1) glass objective and panchromatic film, (2) quartz
objective and Kodak spectroscopic film 103 D, (3) quartz objective, UV filter and
Kodak spectroscopic film 103 D, (4) glass objective, IR filter and Kodak IR 135 film.
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1-2. Females of G. campeslris (left) and G. mystaceus (right). The wings folded 
together over the abdomina. 2.5 x.

Photographs taken with: (1) quartz objective and Kodak spectroscopic film 103 I), 
(2) quartz objective, UV filter and Kodak spectroscopic film 103 D.

3. G. campestris male, olfactively excited on a flat paper dummy but in lack of the 
adequate tactile stimulation turning round and flattering with the raised wings. 5 x .
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Flowers of Listera ovata. 2.5 x.
Photographs taken with: (1) glass objective and panchromatic film, (2) quartz

objective and Kodak spectroscopic film 103 D, (3) quartz objective, UV filter and Ko
dak spectroscopic film 103 D, (4) glass objective, IR filter and Kodak IR 135 film.
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Colours of Ophrys flowers.

The chemical nature of the colour substances in the flowers will 
not be considered here. It seems, however, that the purple and red
dish colours of the labellum and sepals are anthocyanes.

I shall give a brief description of the colours as optical stimuli 
for Gorytes mystaceus and G. cainpestris. A description of the colours 
as they appear to a human observer is of little value, since it is 
known that insects have a different colour vision, and in certain 
cases at least are not sensitive to the same range of wavelengths. It 
is now believed that insects respond to the ultraviolet wavelengths 
that may be present in reflected light at the Earth’s surface—that 
is, from 2900 to 4000 Å. It is sometimes doubted whether insects 
can see light of wavelengths in the upper red range that are visible 
to the human eye, but it is probable that certain insects respond 
even to red colours. While our knowledge of insect instincts is still 
so small it seems wisest to take into consideration even red and 
infra-red in experimental observations.

Only the colours in the labellum of Ophrys insectifera are con
sidered here. It is intended to give an account of the colours of 
other Ophrys flowers with the aid of colour photographs in a mono
graph on the floral biology of this genus. In order to avoid subjec
tivity in the description of the colours I have preferred to analyse 
the reflection from them spectrophotometrically. For the range 
4000 to 7000 A I have used a specially constructed transportable 
spectrophotometer with interference filters (eight filters with maxi
mum transmissions as given in the tables). The colours were matched 
against a grey scale with known reflection values for the range 3500 
to 12,000 Å (Hering papers: black, grey, white). For reflected light 
of wavelengths shorter than 4000 Å or longer than 7000 Å a photo
graphic method was used (Leica camera), whereby a fairly accurate 
comparison could be made between the object under analysis and 
a calibrated grey scale which was photographed simultaneously.

The same grey scale was used for all three wavelength ranges, 
but for the ultraviolet and infrared regions the number of intervals 
was, for practical reasons, limited to six. Rising numbers in the 
Hering grey series correspond to increasing blackness. The reflec- 
tional characteristics of the different stages are indicated in the dia
gram (Fig. 1).

In order to obtain a comparison with the grey scale over the
3- 363371 Sv. Bot. Tidskr., 50:1
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Fig. 1. Remission curves of the Hering grey paper series.

entire spectral range the objects concerned were photographed to
gether with the six-stage grey scale, with a glass objective and 
panchromatic film for the visible wavelengths, with a quartz objec
tive (fused quartz, 1:12, made by Jungnerbolaget of Stockholm) 
and Kodak spectroscopic lilm 1031) (sensitive up to 6500 Å) for 
UV wavelengths, and Leitz 9 cm Elmar objective and Kodak IR 
135 film for the IR. Photographs with the first arrangement give an 
idea of the total reflection in the visible range. For the UV photo
graphs a filler transmitting between 2800 and 4000 Å (max. at 3600 
Å) was used, and for the IR photographs the darkest red Leica filter.

Spectrophotometric investigation of the light reflected from paper 
dyed with various pigments shows that different degrees of U\ 
(and IR) are present. It seems that flower pigments rather often 
reflect UV light in varying degrees (see Lotmar 1933, Lutz 1933). 
On the basis of the spectral range to which foraging worker bees 
have been found to react it seems reasonable to expect that the 
visible range for many insects, especially the aculeate Hymenoptera 
perhaps, is much the same, i.e. from 2900 to 6500 Å. The inclusion 
of UV as a colour component means that an insect may well perceive 
colour contrasts quite different from those perceived by humans. In 
order to obtain a conception of the total relative intensity an object 
might have for an insect with a visible wavelength range similar 
to that of a worker bee, the photographs taken always included 
St). Bot. Tidskr., 50: 1



one with the quartz objective and the UV-sensitivc orthochromatic 
film but without the UV filter. If the photographs obtained in this 
way are compared with photographs of the same objects taken with 
the Elmar objective it is easy to see what UV visibility may signify 
for perception of pattern and colour contrast. The photographs 
taken with the UV filter may then be regarded as indicating the 
difference between the perceptual images of an UV-sensitive insect 
and a human being.

This study of colours by means of spectrophotometer and camera 
is primarily of theoretical value. Assuming that the sensitivity curves 
of the films used are fairly similar to those of the insect eyes, they 
are of interest as regards insect vision. But in any case they do 
illustrate how considerably the visual environment may be changed 
by different ranges of colour visibility.1

It may be added that photographs taken with the quartz objec
tive, with or without the dark violet filter, and with films of such 
different sensitivities as Panatomic X, Adox KB17, and Kodak 103 I) 
gave very similar results. The last of these films, which is the most 
sensitive to UV light, gave the clearest pictures, however.

The colours in the labellum of O. insectifera.
See PI. I and Table I.

Measurements were carried out on three different parts of the 
labellum; see Fig. 2. The “mirror patch” is most strongly reflective 
at the outer ends of the visible spectrum. Different tvpes of flowers 
differ somewhat in this respect: some reflect more of the shorter 
wavelengths, and some more of the longer. This corresponds to

1 The differences between an animal’s “Umwelt” and “Merkwelt”—as von Uex- 

küll called them—must always be considered when discussing wavelength discrimina
tion in insects. Modern ethology has moreover shown that there are different “Merk- 
welten”, corresponding to different major instincts. Hence, in order to obtain the most 
reliable and complete information about the colour vision of insects it is necessary to 
experiment with them when they are under the influence of each of their major drives. 
It is conceivable that the dominance of different instincts may cause the same insect 
to make different spontaneous choices of spectral regions. In other words, the “Merk- 
welt” may vary from moment to moment, and it is different in the two sexes (concern
ing the behaviour of Eucera males, see Kullenberg 1953).

The honey-bee worker appears to be a convenient subject for experiments on in
sect perception, as it seems to be strongly dominated by the major instinct of foraging 
and feeding, if we consider only its life outside the hive. But it would be unwise to 
generalise too much from experiments with worker bees, in view of their character of 
highly specialised instinct machines.
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Fig. 2. Diagram of labellum of Ophrys insectifera.

what the human eye sees—flowers with mirror patches that are 
more violettish or more reddish. White mirror patches also occur, 
and where I have examined the UV reflection from such patches 
it has been greater than for those that are bluish. It may be seen 
from PI. 1:3 that in UV light the mirror patch is in strong contrast 
to the rest of the labellum. The contrast is however quite marked 
even in the visible spectrum (PI. 1:1), though somewhat weaker in 
the case illustrated. PI. 1:4 shows that the 111 reflection is weaker 
for the mirror patch than for the rest of the labellum, where it is 
very marked. However, in some of the flowers photographed the 
IR reflection from the mirror patch was as intense as that from the 
rest of the labellum, i.e. the distinction between them was not 
apparent in the IR photograph. The main part of the labellum, 
which to the eye is dark purple, is black both in the visible range 
and the UV, but the tips of the fine hairs reflect a good deal of 
light, especially UV, which imparts a sheen to them in a certain 
light. This UV reflection from the hair tips is probably due to total 
reflection there, and appears to be usual for insect and plant hairs 
of such minute dimensions. Thus for insects able to see UV light, 
hairy objects should stand out in sharp contrast against the back
ground, surrounded by something of a halo. The outer edge of the 
end lobes of the labellum, which are usually lighter in colour, reflect 
more of the longer wavelengths than the dark middle part of the 
labellum below the mirror patch (PI. 1:3, Table 1). The labellum 
of 0. insectifera may thus be described as dark red with strong IR 
reflection, with a central patch of a lighter colour where red, violet, 
Su. Dot. Tidskr., 50: 1



Table I. Measurements of the colours in the labellum of Ophrys in- 
sectifera made with the transportable spectrophotometer. Roman 
numbers refer to the different labella investigated. The figures in 

the columns under them indicate the equivalent Hering paper 
(grey 1-27, black b).
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Wave
length

Mirror patch Centre of the labellum 
below the mirror patch

Edge of the label
lum’s end lobes

I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV

700 3 7 13 8 12 10 27 b b b 21 b 8 27 27 8

630 6 13 18 18 17 13 b b b b b b 13 18 >27 27
600 6 13 23 20 17 15 b b b b b b 23 27 b >27
550 10 13 23 20 17 16 b b b b b b 27 >27 b b
525 13 15 23 23 10 13 b b b b b b 27 >27 b b
480 13 20 23 23 12 12 b b b b b b b b b b
430 10 13 13 18 12 9 b b b b b b b b b b
399 4 8 8 18 5 6 b b b b b b b b b b

Remarks.

I was an unusually light-coloured labellum, with light red mirror patch and the 
edge of the labellum’s end lobes fairly light red.

II and III were labella with a dark purplish ground colour and fairly light violet 
mirror patch.

IV was a dark purple, with dark violet mirror patch and dark red edge.
V had an unusually light red colour in the middle of the labellum below the 

mirror patch and fairly light violet mirror patch. No measurements were made on 
the edge zones of V and VI because they were too narrow.

and UV are most strongly reflected. A spectrophotometric exami
nation of the Listera ovata R. Rr. flower provides a comparison. 
The flowers of this species, which are green to the human eye, 
have an abundant superficial secretion of nectar, and are often 
visited by the two Gorytes species that frequent 0. insectifera; the 
flowers of Listera ovata are visited by both sexes. PI. IV: 3 shows 
that the UV reflection is faint, but somewhat stronger than for the 
labellum of 0. insectifera. The stalk is lustrous in the UV photo
graphs, in sharp contrast to the labellum of the flower in this part 
of the spectrum. PI. IV: 1-2 shows that for insects with the visible 
wavelength range of the honey bee the flower of Listera ovata prob
ably stands out better in the spike than it does for the human eye. 
The IR reflection is strong, both from the stalk and from the flower.
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The colours of Gorytes.

There is no point in discussing similarity of shape between Gory
tes and the labellum of 0. insectifera, since experiments have clearly 
established that outline shape is insignificant in attracting Gorytes 
males during their mating activity. Colours are more important, but 
only, or primarily, as guiding stimulation. PI. II and III are spectro- 
photometrical studies of G. mystaceus (yellow bands) and G. cam- 
pestris (white bands) females. For the human eye the lighter bands 
are just as distinct, whether they are yellow or creamy white, against 
the black ground of the body and purple-coloured wings. Hardly 
any UV light is reflected from the lighter markings of the two species, 
while the UV reflection from the black integuments (apart from 
totally reflected light) is very faint, about the same as from Hering 
black paper. In UV the black colouration of the abdomen is practi
cally the same as the purple part of the 0. insectifera labellum (PI.

Table II. Measurements of the wing colour of Gorytes mystaceus and
G. campestris females made with the transportable spectrophotometer. 
The comparative grey scale was provided by a Hering paper series

from black to white.
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Wave-
G. mystaceus

G. campestris 
yellow banded

G. campestris 
white banded

length Single
forewing

Forewing over 
hindwing

Single
forewing

Single
forewing

Forewing over 
hindwing

700 11 6 18 6 6 7 9
630 14 8 18 8 10 8 13
600 19 10 27 13 10 11 16
550 23 13 27 15 13 15 23
525 27 16 >27 20 15 20 27
480 >27 20 >27 27 23 25 >27
430 >27 20 b 25 23 25 >27

399 23 14 >27 14 13 12 27

Remarks.
The colour is supplemented by irridescence when the wings are folded over the 

abdomen. Both species exhibit a distinct greyish shadowing in the broader parts of 
the forewings—no measurements were made on this grey colour.

The wings were mounted on a piece of Hering white paper of the same size as 
had the wing area.
Su. Rot. Tidskr., 50: i
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1:3 and 11:3). The wings of Gorytes reflect more UV than the black 
integuments, and from the photograph of G. mystaceus taken with 
the quartz objective and UV film without a filter (PI. 11:3) it may 
be seen that the fine hairiness is more distinct when UV reflection is 
included (cf. PI. 1:1-2, and 11:1-2). The reflection from the wings 
is particularly marked when they are folded above the darker ab
domen (PI. 111:1-2), especially as regards the shorter wavelengths; 
in photographs of Gorytes females with folded wings, taken with 
the quartz objective and without filter, small bright patches are 
scattered over the wings (PI. III: 1).

The only 111 reflection from the bodies of Gorytes wasps is from 
the lighter markings, while there is quite a strong IR reflection from 
the wings (PI. 11:4). In the range of wavelengths visible to the 
human eye the reflection from the wings seems to vary somewhat 
for different parts of the wings.

Comparison between the colours (reflected radiation) of the lahellum of
O. insectifera and of Gorytes wasps.

To the eye the purple ground tone of the 0. insectifera labellum 
and that of Gorytes wings are very similar. But it is well to remem
ber that several types of sphecids have this purple colour in the 
wings. With the spectrophotometer the similarity is not so great.1 
For the purple colour of both the labellum and the wings the maxi
mum reflection in the visible region is in the red part of the spectrum. 
From the wings the reflection is somewhat stronger for violet (3990 Å) 
than in the adjoining range 5250-4300 Å, where there is strong 
absorption. UV reflection is weak, but even this appears to be 
stronger for the wings than for the ground tone of the labellum. The 
labellum’s lighter mirror patch reflects all wavelengths more strongly 
than the ground tone of the labellum, but the reflection is highest 
for red and blue-violet. The reflection at 7000 Å is greater than at 
3990 Å for some flowers, while for others the reverse is the case.

1 It is difficult to make comparisons on account of differences in the methods used. 
In order to obtain measurable intensities for the spectrophotometer it is necessary to 
mount the wings on Hering white paper. Some measurements were made on single 
wings, others on fore wings folded over rear wings. The total intensity was therefore 
greater for the measurements on the wing colours than for those on the labella, where 
the light was directly reflected. However, the relative values of reflection for the 
various wavelengths do provide some basis for a comparison between the two objects.
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All the mirror patches examined reflected more UV than did the 
wings, and the same is true even in the violet region (see PL 1:3 
and 11:3). In some labella the IR reflection was lower for the mirror 
patch than for the ground tone, while in others there appeared to 
he no difference.

If total mirroring reflection from the surfaces of the wings is dis
regarded, the reflection from them seems to resemble most closely 
that from the edges of the end lobes of the labellum, except that the 
wing reflects rather more UV and violet, in which respect it more 
resembles the mirror patches. There does not appear to be any 
good correlation between the curve for reflection from Gorytes 
wings and the corresponding curve for some part of the orchid’s 
labellum with what is to the human eye a similar colour.

The attraction of colour.

Attraction proper is here used in the sense of an attractive stimulus 
acting independently, as distinct from a guiding stimulus which acts 
only when one or several other stimuli are present.1 Guiding assists 
in the attainment of the final goal, and does not imply any excita
tion. I have already mentioned that in my opinion colour percep
tion is primarily, perhaps wholly, a guiding stimulus. My experi
ments on the significance of colour for the copulation attack of 
Gorytes males are by no means completed as yet. They have been 
performed with 0. insectifera scent as the constant and permanent 
sexual attractant and excitant. Long series of experiments with 
many different colours are necessary, and for complete informa
tion the reflected intensities from UV to IR must be known.

The experiments with G. campestris males are hitherto the only 
ones from which it is possible to deduce any tendency. They were 
in the form of preference tests. The same green background was 
used throughout for all the dummies. The dummies were of paper, 
and the results obtained have been the same whether the shape was 
oval, rectangular, or an imitation of the 0. insectifera labellum; the 
oval or labellum-shaped types were mostly used. The most eager 
attacks were made on dark colours; white appears to be inferior as

1 An olfactory stimulation depending on a pure gradient in calm air is in the field 
perhaps never acting but for a short distance from the scent source. Winds and tur
bulence function as scent carriers and thus bring about succesive gradient perception 
when the Gorytes males perform the more or less erratic approach flight.
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a guiding colour, especially for G. mystaceus. Comparison of dark 
colours with different reflectivities in different wavelength ranges 
indicates certain preferences. It should be noted, however, that un
expected or contradictory results have sometimes been obtained in 
the course of the same day, so it is necessary to interpret the results 
with caution until experiments have been carried out during several 
summers.

G. campestris males appear to prefer dark colours with stronger 
reflection in the red and IR regions1 or in the violet and UV. Dark 
green and blue-green colours appear to be decidedly less attractive 
than those just mentioned. These estimations are based on experi
ments involving comparison with a black colour of low reflectivity 
for all wavelengths (Hering black), which is quite attractive. Silver 
paper and fine black velvet gave good results—the former perhaps 
no better than the black standard, the latter probably always better.

It would be interesting to know whether UV is a particularly 
attractive component, and tests were accordingly carried out with 
Gorytes males and white paper dummies, some painted with a lead 
white and some with zinc white (colours mixed with gelatine). Only 
very occasionally have G. mystaceus males been observed to pay 
any attention to these dummies, but G. campestris males have ap
proached and descended on them. It appears that a distinction is 
made between strong (lead white) and weak (zinc white) reflection 
of UV. But hitherto there has been nothing to indicate that UV re
flection provides a particularly good stimulus, though most ap
proaches and descents were recorded for the paper dummies with 
the stronger UV reflection.

The preferences discernible in the experiments to date indicate 
that G. campestris and G. mystaceus males (under sexual excitation 
from 0. insectifera scent) are attracted to (1) a surface with weak 
reflection for all wavelengths (black), (2) one reflecting dark red 
(IR strong) but little UV, (3) a dark violet surface (IR strong and 
UV fairly strong). It seems that the violet-ultra-violet reflection is 
the most important. In addition, silvery (and golden) surfaces with 
strong reflection for all wavelengths and black velvety surfaces are 
attractive under the same conditions (which include a certain size 
of reflecting surface).

1 All the Hering paper, with the exception of the black and the darkest shades of 
grey, as well as ray own coloured papers, reflected IR strongly (Fig. 1). In some experi
ments Hering black paper was used as a standard for comparison with a single other 
colour.
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If the colours of the Gorytes body are considered from the view
point of these tendencies, it is found that black occurs in the ab
dominal integuments, while a dark reddish violet colour (relatively 
strong reflection of red and violet) occurs in the wings, which also 
have strong IR reflection and some mirroring reflection. Experiments 
with the attraction of various parts of the insect’s body suggest that 
separate wings (with black background) are more attractive than 
the bodies.

The situation as regards visual stimulation when the male insect 
makes an attack on the labellum of 0. insectifera involves sensa
tions in the same range of wavelengths, but the reflecting surface 
is divided into two parts with different characteristics. The small 
mirror patch is the only part with noteworthy violet and UV reflec
tion. The greater part of the labellum reflects mainly red and IR 
wavelengths.

The ethological situations for the attack of Gorytes males on the 
labellum of 0. insectifera and on the female (for copulation) are 
very similar. The physiological condition of the male appears to be 
the same in the two cases, though in the first it is probably due to 
scent stimulation and in the second chiefly to the accumulation of 
“reaction-specific energy”, entailing a lowering of the threshold for 
a number of stimuli. The visual stimulation by reflected radiation 
contains the same components in the two cases, though the reflecting 
pattern is not the same. In shape and movement of the object the 
visual stimulation is quite different, especially as regards movement.

Tactile and heat stimulation from the labellum of Ophrys insectifera.

a. The tactile stimulation from the hairy surface of the labellum.

It is not intended to present any thorough analysis of this aspect 
of the stimulation experienced by Hymenoptera males visiting the 
flowers. As already mentioned, the tactile stimulus is just as import
ant as the olfactory-chemical for the behaviour of the male wasp 
that has alighted on the labellum. Without the tactile stimulation 
from the velour of the upper surface of the labellum the chemical 
stimulation is incapable of provoking any movements that may be 
of importance for the orientation; there would be only undirected 
crawling, flattering of the wings, feeble movements in the copulatory 
apparatus. On the other hand, the chemical stimulation is a pre
requisite for the tactile-guided movements. I would like to empha- 
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sise that all observations and experiments hitherto indicate that 
the movements of Gorytes males when they are on the labellum, 
which generally bring them into contact with the pollinia and the 
stigma, unless the flower is too large, are due to a coordination of 
tactile and chemical stimulation. The fertilisation of the 0. insecti- 
fera flower, which has no nectar secretion such as might attract 
insects in general, is dependent on the flower’s scent and the surface 
structure of the labellum, which provide key stimuli for the copula
tion activity of Gorytes males. I have not found any artificial velvet 
surface with a greater tactile effect on Gorytes males which are 
simultaneously under the influence of scent stimulation. A fine 
rayon velvet tried in the summer of 1954 did, however, produce 
tactile-guided movements and a feeble probing with the copulatory 
apparatus in Gorytes campestris males under the influence of the 
Ophrys scent. The same velvet in small rectangular pieces scented 
with farnesol or nerolidol was more effective on Macropis labiala 
males. But it was possible to see that the direction of the velvet pile 
did guide the Gorytes males to some extent. When some G. cam
pestris males were enticed by 0. insectifera scent to settle on the end 
of an 0. apifera labellum, where there are long and relatively stiff 
hairs, the tactile guiding was not more effective. The insects merely 
turned round and round. It is not the characteristics of the individ
ual hair that determine the intensity of the tactile stimulation, but 
rather the overall effect of the hairy surface when it comes into 
contact with the insect’s coat. The slope of the hairs, their relative 
stiffness or softness, the uniformity of the length, are some of the 
properties that must be taken into consideration when considering 
the effectivity of a hairy surface as a releaser for instinctive behav
iour involved in the copulatory activity of Gorytes males.

b. The temperature of the labellum compared with that of the surrounding
atmosphere.

The temperature of the labellum’s surface, or its ability to absorb 
heat, depends of course on the colour and texture. The dark colour 
suggests a relatively high thermal absorptivity. The stimulation a 
labellum may give to the heat receptors of a visiting insect is also 
a factor to be considered. On sunny days in the spring and early 
summer, when the air is comparatively cool, a warm labellum 
might be expected to have a positive stimulating effect on the activ-
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Measurements.

Temperatures of the labella of 0. insectifera flowers for various illumina
tions, indoors and outdoors. The thermistor remained in position no longer 

than was necessary for the measurement.

a. Outdoors

8. 7. 55. The plants stood in the sun
light. The flowers about 20 cm above 
the ground. The measurements were 

carried out at 12.20-13.20. Bright 
sunshine the whole day

Fresh flowers, labella 
turned against 

the sun

Fresh flowers, 
labella 

turned from 
the sun

Withered 
flowers, 

labella against 
the sun

1 2 3 4 5 6 7 8

In the free shadow 3 cm from the
flowers................................................... + 23.2 + 23.2 + 22.6 + 23.9 + 22.4 + 23.0 + 22.8 + 22.8

The hairs of the boss............................ + 25.0 + 25.0 + 26.0 + 25.5 + 22.6 + 23.8 + 25.0 + 25.4
Under the epidermis of the boss . . + 27.4 + 27.6 + 29.4 + 27.6 + 21.6 + 23.9 + 28.4 + 28.8
The hairs below the mirror patch

(centre of the labellum)................... + 24.2 + 25.8 + 25.6 + 25.5 + 22.4 + 23.3 + 26.0 + 26.5
Under the epidermis of the centre of

the labellum ..................................... + 25.8 + 27.7 + 27.5 + 28.0 — + 21.4 + 27.0 —
Under the epidermis of the stem . . — — — + 26.4 — — — —

b. Indoors

22. 6. 55. The plants were placed in a sunny 
window between 11.15 and 14.15. The measure
ments were carried out at 14.05-14.15. Air com

pletely calm

Labellum turned 
against the sun

Labellum with 
the upper side in 
shadow, turned 
from the sun

In the free shadow 3 cm from the flowers . . + 23.5
Under the labellum................................................... + 27.6; 28.3 —
On the hairs of the boss.......................................... + 29.0 + 28.2
On the mirror patch .............................................. + 28.6 + 27.2
On the centre of the labellum............................ + 27.6 + 26.4
Under the epidermis of the boss....................... + 33.1 + 27.9
Under the epidermis of the mirror patch . . + 34.5 + 27.4
Under the epidermis of the centre of the la-

bellum.......................................................................... + 30.7 + 27.5

Under the epidermis of the upper side of a leaf
turned against the sun.......................................... + 28.8

Under the epidermis of a leaf in shadow . . + 26.2
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ity of a visiting insect, thus increasing the chance that pollination 
can be effected. For northerly populations of 0. insectifera, and for 
the earliest blossoms, the thermal absorption of the labellum might 
thus be a valuable property as regards the propagation of the species.

I have carried out some measurements of the temperature in the 
hairy coat of the O. insectifera labellum, using a fine thermistor 
(0.25 mm) (fabrication of Institutet för halvledarforskning, “Hafo”, 
at Stockholm). The sensitive part was protected from extraneous 
radiation by means of a small shelter. Some of the results are described 
in the tables and account below. The temperatures are in centigrades.

It will be seen that a labellum is particularly heated only when 
it has been exposed to the sun in calm air for several hours. The 
temperature of the dark-red hairy proximal boss was on one occasion 
9.6° C higher than in the temperature in the shade immediately 
behind the flower, but this was the largest temperature difference 
noted and the measurement was made indoors in a sunny window.

Thus the dark hairy surface of the labellum does acquire a 
temperature somewhat higher than the surroundings when exposed 
to sunlight. The difference does not as a rule seem to be large, 
though certainly appreciable to an insect, and perhaps sufficient to 
stimulate muscular activity. Moreover, the hairiness of the surface 
increases the effective warming area. The absorption due to the 
dark colour of the underlying surface is counteracted by the over- 
lying hairiness, where much of the radiation is absorbed—and as 
regards IR strongly reflected (see PL 1:4).

It seems possible that the hairiness of the labellum may be of 
some significance in warming visiting male wasps under certain 
weather conditions (cool air and sunshine). It appears that it may 
also help to protect the labellum from heat radiation, prolonging 
the life of the flower and thus its chance of being pollinated. Not 
only the dark colour of the flower, but also its position lead to a 
risk of too great an absorption of sunlight when growing in open 
terrain.
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Introduction.

The influence of different H+ concentrations and different tem
peratures on the growth of some Coprinus species are dealt with in 
this paper. Furthermore calcium and iron are investigated as lim
iting factors. The requirements of growth substances, nitrogen and 
carbon sources for this group of fungi have been subjected to in
vestigation in an earlier paper (L. Fries 1955), where references 
to research by other authors are to be found. Some results of the 
pH experiments have been published in a preliminary report (L. 
Fries 1945), where Figs. 2, 3, 4, 5, 7 and 8 are also wholly or 
partially reproduced.

I. Material and methods.
The same species of Coprinus in the same isolations are tested in this 

paper as in the preceding publication (L. Fries 1955). Only where a diver
gent method is used here has it been described in connection with the 
experiment in question. In the present experiments the following nutrient 
solutions have been used:

Standard Solution (Lindeberg 1944, cf. Expt. 1 and 2). 

Medium 2.
Basal solution

glucose ............................. 10 g
asparagine......................... 1 g
(NH4)2-tartrate......................0.5 g
K2HP04................................0.15 g
KH2P04 ............................. 0.35 g
MgS04 • 7 HaO..........................0.5 g
NaCl..................................... 0.5 g
CaCl2...................................... 0.1 g
ZnS04 • 7 I I20 ....................  4.05 mg
MnS04 ■ 4 II20 ................  4.43 mg
thiamine................................. 100 pg
dist. water......................... 400 ml

“Iron solution”
ferricitrate............................ 5.31 mg
citric acid............................5.31 mg
dist. water......................... 40 ml

Buffer solution
1/15 M Sorensen’s phosphate buffers 
(Table I).

All solutions are sterilized separately. 10 ml of the basal solution are 
sterilized in 100 ml flasks. 1 ml of “Iron solution’’ and 15 ml of Buffer 
solution are pipetted to each flask after autoclaving.
So. Bot. Tidskr., 50: 1



PHYSIOLOGY OF COPRINUS. II 49

Table I. Composition of buffer solution per 100 ml basal solution.

Composition of buffer solutions
PH

ml 1/15 M KH2P04 ml 1/10 N HC1

75 75 2.0

129 21 3.0
14G 4 4.0

ml 1/15 M KHjPO, ml 1/15 M Na2HP04

149.5 0.5 5.0
131.5 18.5 6.0

55 95 7.4
3 147 7.8

ml 1/15 M K3PO4 ml 1/15 M Na2HP04

10 140 8.2

34 116 8.8

60 90 9.2

Medium 3.
Basal solution

glucose ............................. 20 g
asparagine......................... 2 g

All other compounds are the same as in Medium 2. 

Medium Al +B (pH 6.9).
Solution A1 Solution B

glucose ............................. 20 g CaCl2........................................0.1 g
asparagine......................... 2 g MgCl2 • 6 H„0......................... 0.41 g
(NH4)2-tartrate......................0.5 g ferricitrate............................. 5.31 mg
KH2P04............................. 1 g citric acid............................. 5.31 mg
Na2HP04 ■ 2 H20 .... 2.25 g MnS04-4H20 ...................... 4.43 mg
Na2S04 ............................. 0.28 g ZnS04-7H20 ...................... 4.05 mg
thiamine..................................100 pg dist. water.......................... 40 ml
dist. water.........................  1000 ml

Medium A 2 +B (pH 6.9).
Solution A 2 Solution B

glucose ............................. 10 g As above
asparagine......................... 1 g

In all other respects identical with Al.

Incubation temperature is 25°C if not otherwise stated.
4-563371 Sv. Bot. Tidskr., 50:1
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II. pH relations.
1. Cultivation on Standard Solution, 

a. Preliminary experiments.

Earlier investigations into the influence of the H+ concentration 
upon the growth of hymenomycetes on liquid media have shown 
that most species prefer an acid or neutral reaction of the solution 
(Wolpert 1924, Modess 1941, Lindeberg 1944, Norkrans 1950). 
In nature the Coprinus species grow on manure or soil rich in humus, 
which may indicate special demands for a less pronounced acid 
reaction of the environment. Johnson & Jones (1941) also found 
that Coprinus cf. cubensis could grow at pH 5.9—9.2 on potato agar.

The acidity of the habitats might be a guide to finding a most 
suitable pH range for cultivation (cf. Modess 1941), and therefore 
some samples of substrate from the habitats were collected and the 
acidity determined. Where possible the samples were pressed and 
the pH value of the press sap directly determined. In the remaining 
cases 10 ml of a sample were mixed with 5 ml of water and left to 
stand for one day. The pH determination was then made on the 
supernatant liquid. That such an addition of water does not notably 
alter the H+ concentration has been demonstrated by Stoll (1934). 
As Table II shows all the localities have a neutral or alkaline reac
tion.

A series of experiments was started in order to investigate the 
influence of the H+ concentration on the mycelial growth under 
controlled conditions in a liquid synthetic medium, and also to see

Table II. The pH values of some samples from the habitats of eight 
different Coprinus species.

50

Coprinus species
Number of 

investigated 
habitats

pH value

C. atramenlarius ............................ 2 7.8-8.1
C. comatus......................................... 3 7.7-7.9
C. ephcmcroid.es................................ 3 6.9-7.5
C. ephemerus..................................... 2 7.0-8.7
C. fimetarius..................................... 1 8.4
C. micaceus . . •................................ 3 6.6-7.6
C. niveus.............................................. 2 7.1-7.5
C. radiatus......................................... 1 8.4
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how the optimum pH values thus obtained corresponded with those 
found on the habitats.

By consuming the nitrogen source a fungus will shift the reaction 
of its medium in a more acid or alkaline direction depending upon 
the type of nitrogen compound employed. The sort of carbon source 
also plays a role for the production of organic acids (cf. L. Fries 

1955). It is thus difficult to keep the pH value in a medium constant 
during incubation, though this is necessary for studying the effect 
of different H+ concentrations on the mycelial growth. Lindeberg 

(1939, 1944) has paid much attention to this problem and gives a 
review of the literature on this subject. He found that when fungi 
are to be cultivated in a synthetic medium, the latter ought to be 
strongly buffered and contain an organic nitrogen source in order 
to keep the H+ concentration nearly constant. He discusses different 
buffer solutions and after experiments with citrate buffer and So

rensen’s phosphate buffer he chose the latter for experiments. This 
buffer system covers the main part of the pH range whithin which 
the fungi can grow, the phosphates are not poisonous in concentra
tions with a good buffering ability and they take part in the metab
olism in small quantities. Doskocil (1948) also recommends a 
phosphate buffer. Preliminary experiments with Coprinus micaceus 
showed that a phosphate buffer was decidedly preferable to Teo- 

rell-Stenhagen’s buffer. Lindeberg found that a concentration 
of up to 0.04 M phosphates had a sufficient buffering capacity and 
only a slight inhibiting effect on liquid cultures of Marasmius. There
fore the concentration of phosphates recommended by Lindeberg 

(1939, 1944) was used in all pH experiments Avith Coprinus species, 
though later experiments indicated that 0.02 M Avas more suitable 
(L. Fries 1956).

Expt. 1. Effect of various H+ concentrations on the growth of differ
ent Coprinus species. (Fig. 1.)

A concentrated nutrient solution (Lindeberg 1944) with the folloAving 
composition was used as culture medium:

Basal solution
glucose ............................. 10 g
asparagine......................... 1 g
KH2P04 .............................  0.35 g
K2HP04................................ 0.15 g
MgS04 • 7 H20......................0.5 g
CaS04 • 2 H20..........................0.1 g

Su. Bot. Tidskr., 50: 1

MnS04 • 4 H20.................... 0.01 g
NaCl...........................................0.5 g
Fe (as FeCls)..................... 1 mg
Zn (as ZnS04)..................... 1 mg
thiamine............................. 50 ,ug
I-I20 (dist.)......................... 400 ml
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C. atramentarius C. plicatilis
10 days

C. micaceusC. radiatus
6 days15 days

8 pH

C. comatus 
K days

C. ephemerus 
7 days

Fig. 1. Growth of some Coprinus species on Standard Solution at different pH values. 
Yields are plotted against initial pH values (unbroken lines) and against final pH 

values (broken lines). (Expt. 1.)

This basal solution was sterilized in big flasks, and two volumes of it 
were added to three volumes of sterile buffer solutions made of 1/15 M 
KHjPOj, Na2HP04, K3P04 and 1/10 N HC1 solutions according to Table 
I. This nutrient solution buffered with 0.04 M phosphates will henceforth 
be called “Standard Solution”.

Thus a series of solutions with pH values from 3 to 9 were obtained and 
from them 20 ml of solution were pipetted into sterile 100 ml flasks. Thia
mine was exchanged for yeast extract (“Marmite”). Six different species 
were inoculated, 3 parallels of each pH series. The incubation time de- 
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pended on the growth rapidity of each species. The pH values were deter
mined with potentiometers of “Type 3 e or 22 d, Radiometer, Kobenhavn”. 
The determination of the Final pH was performed on the joined liquids 
from all flasks in the same series (N. Fries 1938).

Among the investigated species Coprinus atramentarius, C. coma- 
tus and C. plicalilis showed pronounced maxima at pH 7, 6 and 5, 
respectively, good growth at pH 7, but poor or no growth at pH 7.8.

Coprinus ephemerus, C. fimetarius, C. micaceus and C. radiatus 
represented another group with two maxima on the growth curve, 
one at pH 5-7 and another at pH >8.2 and between them a pro
nounced minimum at pH 7.4-7.8 (Fig. 1). The double top of the 
pH curve was most marked in C. ephemerus, a fact which is the 
more notable as the pH values of the habitats of this species were 
just about 7.8. The pH curves assumed the same form if Na2HP04 
in the buffer solution was replaced by K2HP04.

Since the nutrient solution after sterilization showed a slight pre
cipitation at pH 7, the possibility must be considered that besides 
the variations of the H+ concentration there were variations of other 
ions necessary for the growth of fungi and that this circumstance 
might be reflected in the appearance of the pH curves.

If the results of investigations into the growth of fungi at differ
ent pH values are examined one most often finds that most basi- 
philic fungi show good growth at the neutral point but very small 
or no growth around pH 7.8 (Wolpert 1924, Modess 1941, Lin

deberg 1944). Olsen 1929 observed a marked chlorosis of green 
plants at pH 6 and interpreted this fact as due to Fe deficiency. He 
found that FeCl3 added to Knop’s nutrient solution is precipitated 
as Fe(OH)3 and rendered unavailable to the plants at pH >3.5. 
If iron was added as citrate or tartrate it was not precipitated in 
neutral or alkaline solution and the green plants were able to grow 
even at pH >6. In Hopkins & Wann’s (1925, 1927) experiments 
with Chlorella at different pH values a similar steep fall of the growth 
curve at pH >7 was noted, which the authors ascribed to iron de
ficiency. That this became specially marked at pH >7 he attrib
uted to the precipitation of Ca at this pH value, Fe being absorbed 
by the amorphous Ca phosphate precipitation.

A quantitative, spectrographic analysis of the precipitates in 
Standard Solution at pH 6.9, 7.4 and 8.0 showed that these con
tained the following metals:
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PH
of

Standard
Solution

6.9
7.4
8

Metals analysed

Fe A1 Zn Mn Ga Ba Mg

+ + _ — + + +
+ + + + + + +
+ + + + + +

An analysis of Fe and Zn in the solution above the precipitates 
gave

pH Zn Feof solution

6.9 Marked reaction Weak reaction
7.4 Weak reaction Not detectable
8.0 More than at pH 7.4 ”

The analyses were made by the Central Analytical Laboratory 
of the Chemistry Department of Uppsala University. The investiga
tions that followed were directed towards the problem of iron, zinc 
and calcium factors.

1>. Role of iron.

Iron has long been considered essential for fungi. Thus Roberg 

(1928) showed its necessity for Aspergillus and Foster & Waks- 

man (1939) investigated the demand for iron in Rhizopus. Investiga
tions into the role of iron in different enzyme systems are reviewed 
by Me Elroy & Nason (1954).

A precipitation of iron in a nutrient solution should thus be ac
companied by an effect on the mycelial growth. To find out if iron 
was a limiting factor the following experiment was started. Iron 
was added to some series as ferricitrate. Hopkins (1930) has shown 
that sodium citrate can dissolve an iron precipitate and, if citrate 
is in excess, also form complex compounds with iron, which are 
stable at low H+ concentration.

Expt. 2. The effect of ferricitrate, added after sterilization, on the
growth of Coprinus ephemerus at different pH values. (Fig. 2.)

Here as in all subsequent pH experiments the basal solution was sterilized 
in 100 ml flasks, 10 ml per flask, and after separate sterilization the buffer 
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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15days

15 days

TOdays

10 days

9.0 pH

Fig. 2. The effect of ferricitrate, added after sterilization, on the growth of Coprinus 
ephemerus at different pH values. O Standard Solution; □ Standard Solution with 
FeCl3 replaced by ferricitrate added after sterilization; A Standard Solution with 

ferricitrate added 10 days after inoculation. (Expt. 2.)

solutions were pipetted into the flasks, 15 ml into each. A control of the 
pH values in the different flasks of a series showed no differences. “Mar- 
mite” was used instead of thiamine.

The experiment included 2 series at each pH value. pH values tested: 
6.0, 7.0, 7.6, 7.8, 8.2, 8.8 and 9.1. Series: 1) Standard Solution. 2) Standard 
Solution with FeCl3 replaced by Fe-citrate, which was added after steriliza
tion. After 10 days 4 flasks of each series at every pH value were removed. 
Fe-citrate was added to half the remaining flasks in Series 1. Incubation 
time for all these flasks 15 days.

The stock solution of Fe-citrate was prepared according to Rodhe 
(1948): 0.5 g Fe-citrate and 0.5 g citric acid dissolved in 94 ml dist. water 
and thus holding 1 mg Fe pro ml and giving a complex compound, stable 
even during sterilization in an autoclave.

The depression of the growth in Standard Solution at pH 7.5-8 
was removed by addition of ferricitrate (Fig. 2). Without this ad
dition the depression was still strongly marked after 15 days, though 
some further growth could be noted in the critical range. In the 
series where ferricitrate was added after 10 days a lively growth 
was observed even at pH 7.5.

Another experiment, where iron was added as ferriammonium 
citrate, ferricitrate or even ferrichloride separately sterilized gave
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the same result. All these experiments showed that iron was a mini
mum factor for the mycelial growth on Standard Solution at least 
at pH 7-8.

c. Role of zinc.

In all experiments, where iron was added separately there was 
still a slight minimum at pH 7.5-8, and it therefore seemed pos
sible that more metals could appear as minimum factors. As the 
analysis of the Standard Solution showed that only very small 
amounts of Zn were in solution in this pH range (cf. p. 54), the ef
fect of this metal was more particularly studied. Zn has been shown 
to be essential for several moulds. Foster (1939) gives a survey of 
this subject. Lindeberg (1944) demonstrated the necessity of Zn 
for the hymenomycete genus Marasmius and also stated a qantita- 
tive effect. In larger amounts he found the metal to have an inhib
iting effect. Several later investigations have shown the role of Zn 
in enzymes, not only as the metal component of carbonic anhydrase 
(cf. Foster 1949) but also in enzymes concerned in the carbo
hydrate metabolism (Foster & Denison 1950, Sadisivan 1950, 
Robinson 1951). To investigate if Zn was a minimum factor for 
C. ephemerus in the nutrient solution used the following experiment 
was performed.

Expt. 3. Influence of a Zn-NH3 complex on the growth of Coprinus
ephemerus at different pH values. (Fig. 3.)

The experiment was arranged in the same way as Expt. 2. pH values 
tested: 5.3, 6.0, 7.0, 7.4, 7.7, 8.1, 8.8 and 9.2. Series: 1) Standard Solution 
with FeCl3 replaced by Fe-citrate before autoclaving. 2) like 1 but 
with ZnS04 replaced by a Zn-NH3 solution (1.246 mg freshly prepared 
ZnO dissolved in 1 ml 5 % NH3 solution per litre nutrient medium) added 
after sterilization.

The amount of Zn per flask was the same in both series. “Marmite” 
was used as a source of growth substances. 4 parallels in each series. In
cubation time 10 days.

As Fig. 3 shows, the addition of Zn-NH3 solution, like the addi
tion of Fe-citrate + citric acid separately autoclaved, eliminated the 
depression on the pH curve at pH 7-8.

This experiment showed that if iron ions are to be made avail
able the addition of iron as citrate must be made after sterilization.

In the following two experiments zinc was added as citrate or 
tartrate to establish if the effect emanated from zinc or ammonia. 
Su. Bot. Tidskr., 50: 1
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9 pH

Fig. 3. Influence of Zn-NH3 complex on the growth of Coprinus ephemerus at 
different pH values. O Standard Solution; □ Standard Solution with ZnS04 re

placed by Zn-ammonium complex added after sterilization. (Expt. 3.)

Expt. 4. Influence of Zn-citrate or Na-citrate on the growth of Copri- 
nus ephemerus at different pH values. (Fig. 4.)

The experiment was arranged like Expt. 2. pH values tested: 5.2, 6.0, 
6.9, 7.7, 8.1, 8.7 and 9.2. Series: 1) Standard Solution. 2) Like 1 and with

SO 5.5 6.0 £5 7.0 7.5 8.0 8.5 90 pH

Fig. 4. Influence of Na3-citrate and zinc citrate on the growth of Coprinus ephemerus 
at different pH values. O Standard Solution; □ Standard Solution with Na3-citrate 
added after sterilization; A Standard Solution with ZnS04 replaced by zinc citrate 

added after sterilization. (Expt. 4.)
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Fig. 5. Influence of Zn-tartrate, Mg-tartrate and (NI I,)2-tartrate on the growth of 
Coprinus ephemerus at different pH values. I, Standard Solution; II, Standard Solution 
with ZnS04 replaced by Zn-tartrate, added after sterilization; III, Standard Solution 
and Mg-tartrate added after sterilization; IV, Standard Solution with asparagine re
placed by (NH4)2-tartrate. Yields are plotted against initial pH values (unbroken 

lines) and against final pH values (broken lines). (Expt. 5 and 9.)

Na3-citrate 3 mg per litre added after sterilization. 3) Like 1, but with ZnS04 
replaced by Zn-citrate (1.246 mg ZnO +3 mg citric acid per 1000 ml nu
trient solution) added after sterilization. “Marmite” was added as a source 
of growth substances. 4 parallels of each series. Incubation time 10 days.

Expt. 5. Influence of Zn-tartrate and Mg-tartrate on the growth of
Coprinus ephemerus at different pH values. (Fig. 5.)

The experiment was arranged in the same way as Expt. 2. pH values 
tested: 6.9, 7.4, 7.7, 8.1, 8.8 and 9.2. Series: 1) Standard Solution. 2) Stand
ard Solution without ZnS04, but with Zn-tartrate (1.246 mg ZnO +6 mg 
tartaric acid per 1000 ml nutrient solution) added after separate steriliza
tion. 3) Standard Solution with Mg-tartrate (1 mg Mg +6 mg tartaric acid 
per 1000 ml nutrient solution) added after separate sterilization. Incuba
tion time 10 days.

The addition of Zn as citrate or tartrate increased the growth 
rate only at pH >8, while the pH curve still showed a minimum at 
pH 7.5. Na3-citrate too increased growth slightly at pH 8, while the 
addition of Mg-tartrate had no effect at all.

For further investigation into the Zn-effect the following experi
ment was arranged.
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Fig. 6. Effect on the growth of Coprinus ephemerus at different pH values by Zn- 
ammonia complex and ammonia, added after sterilization and by citric acid. I, 
Standard Solution; II, as I, but with Fe and Zn omitted, F'e-citrate and Zn-NH, 
solution added after sterilization; III, as I, but with Fe omitted, Fe-citrate and NH3 

added after sterilization; IV, as I with 0.35 g citric acid added per litre. (Expt. 6

and 10.)

Expt. 6. Effect on the growth of Coprinus ephemerus at different pH
values by Zn-NH3 complex and NH3, added after sterilization.
(Fig. 6.)
The experiment was arranged in the same way as Expt. 2. pH values 

tested: 5.3, 5.7, 6.1, 6.9, 7.5 and 8.0. Series: 1) Standard Solution but with 
20 g glucose and 2 g asparagine. 2) Standard Solution as in 1, but with 
FeCl3 and ZnS04 omitted. Ferricitrate and Zn + NH3 solution added after 
sterilization. 3) Standard Solution as in 1 but with FeCl3 omitted. Fe-citrate 
and NH3 added after sterilization. 4 parallels of each series. Incubation 
time 10 days.

This experiment showed that it did not greatly matter whether 
zinc was autoclaved together with the Standard Solution or added 
after sterilization, as long as ammonia was added.

By the addition of 1 ml 5 % NH3 solution per 1000 ml medium 
a large amount of ammonia nitrogen was supplied and it is pos
sible that C. ephemerus, like C. curtus (L. Fries 1955), thrives better 
on a medium containing both asparagine and ammonia nitrogen

Su. Bot. Tidskr., 50: 1



60 LISBETH FRIES

than on a solution with only one of these compounds, although the 
fungus grows quite well on each of them. This fact may explain 
the better growth at all pH values but not the elimination of the 
minimum at pH 7—8.

d. Role of calcium.

Weir established as early as 1911 that several Coprinus species 
were unable to produce mycelial growth on a substrate where Ca 
had been precipitated with K2-oxalate. The Ca problem has in
terested several authors and Lindeberg (1944) gives a survey of 
the literature in this field in connection with his own investigation 
into some Marasmius species and the favourable effect of Ca on the 
growth of several species. Later data can be found in Pirson’s 

article “Functional aspects in mineral nutrition of green plants” 
(1955). As mentioned before, Ca is precipitated in the critical pH 
range, and therefore this metal could be suspected of being a lim
iting factor here.

To investigate the importance of Ca to C. ephemeras the following 
experiment was arranged.

Expt. 7. The effect of Ca-lactate, added after sterilization, on the
growth of Coprinus ephemerus at various pH values. (Fig. 7.)

As to the arrangement see Expt. 2.
Series: 1) Standard Solution. 2) Like t but CaSO„ omitted. 3) Like 2, 

Ca-lactate added after sterilization. The Ca amount added as lactate was 
the same as in the CaS04 of the Standard Solution. “Marmite” was used 
as a source of growth substances. Series 1 of this experiment was the same 
as Series 1 of Expt. 4.

In spite of the weak precipitation in the medium caused by the 
addition of Ca-lactate the depression on the pH curve between 7 
and 8 was eliminated and a growth better than that on Standard 
Solution could be noted in the alkaline pH range. In all series iron 
was sterilized in the basal solution, and in spite of this treatment 
there seemed to be enough iron ions in solution for a good mycelial 
growth. This might cither be due to the fact that the lactic acid ol 
the added Ca-lactate was enough to dissolve the iron precipitate or 
that the iron was not so completely precipitated when Ca was omit
ted during autoclaving. The experiment also showed that omission 
of calcium decreased the growth of C. ephemerus.
Sv. Bot. Tidslcr., 50: 1
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9.0 pH

Fig. 7. The effect of Ca-lactate, added after sterilization, on the growth of Coprinus 
ephemerus at different pH values. O Standard Solution; □ Standard Solution with 
Ca omitted; A Standard Solution with Ca added as Ca-lactate after sterilization.

(Expt. 7.)

The “pure” chemical compounds used hitherto contained greater 
or lesser amounts of calcium as impurities and in most experiments 
thiamine was replaced be “Marmite”, which may be supposed to 
contain calcium, lo look more closely into the roles played by 
Fe-citrate, Zn-NH3 complex and Ca-lactate, an experiment was 
started with three times distilled water, recrystallized salts and with 
thiamine instead of “Marmite”.

Expt. 8. Growth of Coprinus ephemerus at different pH values, if 
Fe+++, Zn++, or Ca++ is omitted from the basal solution or added 
after sterilization as Fe-citrate +citric acid, Zn-NH3 complex or 
Ca-lactate. (Fig. 8.)

The common distilled water was twice redistilled in apparatuses of 
Jena glass with quartz coolers. After the usual cleaning the 100 ml Jena 
glass flasks were treated with steam. The glucose was purified by precipita
tion from a water solution with redistilled ethyl alcohol and the other 
compounds were recrystallized in three times distilled water.

As to the other arrangements see Expt. 2.
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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pH values tested: 4.9, 6.0, 7.0, 7.8, 8.2, 8.9 and 9.1. At each pH value 
the following series:

1. Stand. Sol
2» ,, ,,
3. „ „
4. „

6.

, Fe and Zn omitted. Added after sterilization: Zn-NH3 compl. 
, ,, ,, ,> >> • >> >> * h e-citrate
, „ ,, „ „ • „ „ „ : Zn-NH3 compl.

+ Fe-citrate
,, ,, ,, : Zn-NHj compl.

+ Fe-citrate
,, ,, „ : Zn-NH3 compl.

+ Fe-citrate 
and Ca-lactate.

, Fe, Zn, Ca

All additions are made in amounts equivalent to the corresponding com
pounds of the Standard Solution. 4 parallels of each series. Incubation 
time 10 days.

Unfortunately the growth on Standard Solution became so ir
regular that it could be graphically reproduced only in parts. The 
growth on the “Fe-free” solution was considerably lower than that 
on Standard Solution in acid or neutral media, but showed a maxi
mum at pH 8.8. The omission of Zn also caused an inhibition of 
growth. (This series was not absolutely free from Zn as the Jena 
glass probably emitted Zn (Steinberg 1919).) Where Ca was omit
ted the highest yield was observed at pH 7, rising to 7.4 per cent 
of the yield obtained with the addition of Ca at the same pH value. 
Ca seemed to have a strong growth-promoting effect in the whole 
pH range. Lindeberg (1944) obtained a marked effect of Ca at 
lower pH values, which he interpreted as an antagonistic effect of 
Ca ions against other ions. As no attention was paid to the precipi
tation of Ca at pH > 7 and the co-precipitation of iron, his conclusion 
about the absence of a calcium effect at higher pH values may be 
questioned.

An addition of Ca-lactate together with Zn-NH3 and Fe-citrate 
made after sterilization gave no greater quantities of mycelium than 
if CaS04 had been autoclaved in the basal solution and only Fe- 
citrate and Zn-NH3 solution were added separately. As in the Stand
ard Solution Ca is precipitated at pH >7 and if Ca is necessary for 
good growth sufficient amounts of Ca ions must be dissolved when 
Fe-citrate and Zn-NH3 solution are added.

Earlier experiments have shown that small amounts of citrate or 
tartrate could not induce the Ca precipitate to dissolve, and there- 
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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9.0 pH

Fig. 8. Growth of Coprinus ephemerus at different pH values, if Fe, Zn or Ca are omit
ted from Standard Solution or added after separate sterilization as Fe-citrate +

citric acid, Zn-NH3 complex and Ca-lactate. (Expt. 8.)

Medium autoclaved in the flasks Added after separate autoclaving Metal
omitted

I. Basal Solution
II. ,, >> — Fe, - Zn Zn-NHg solution Fe

III. „ „ -Fe, -Zn Fe-citrate Zn
IV. ,, ,, — Fe, — Zn Zn-NH3 solution, Fe-citrate —

V. ,, ,, — Fe, - Zn, - Ca Zn-NH3 solution, Fe-citrate Ca
VI. „ „ - Fe, — Zn, — Ca Zn-NH3 sol., Fe-citrate, Ca-lactate —

fore this efiect must he attributed to the NH4 ions or probably a 
cooperation of the NH4 ions and the hydroxy acids. In the following 
experiments the effect of the NH4 ions was further investigated.

Expt. 9. Growth of Coprinus ephemerus on Standard Solution with 
asparagine replaced by (NHf)2-tartrate. (Fig. 5.)

The experiment was arranged in the same way as Expt. 5 with the same 
pH values tested.
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Series 1. Standard Solution ( = Series 1 in Expt. 5).
Series 2. Standard Solution with asparagine replaced by (NH4)2-tartrate.

As Fig. 5 shows, great pH changes occurred in the (NH4)2-tartrate 
series, and consequently these results are not directly comparable 
with those obtained on asparagine. All the same the growth on 
(NH4)2-tartrate was twice as great as that on asparagine at pH 7 
and the growth curve showed no depression at pH 7.5.

(N H4)2-tartrate added to the basal solution prevented the pre
cipitation of some salts during autoclaving and thus had an effect 
similar to NH3 solution and Fe-citrate + citric acid added after 
sterilization. This may be an explanation of the fact that nutrient 
media containing considerable amounts of (NH4)2-tartrate have 
proved to be specially suitable, for example “Fries’ Medium 3’ (N. 
Fries 1938), which Ryan, Beadle & Tatum (1943) found to retain 
its good qualities even if (NH4)2-tartrate was replaced by K2-tartrate 
and the nitrogen source was KN03. If an amount of citric acid 
equivalent to the tartaric acid of 0.5 g (NII4)2-tartrate was added 
per litre of the Standard Solution a maximum at pH 7.6 was ob
tained on the pH curve of C. epliemerus, it is true, but far lower 
yields at all pH values than if the corresponding amount of (NH4)2- 
tartrate was added. (Expt. 10, Fig. 6.)

Expt. 10. Growth of Coprinus ephemerus on Standard Solution with 
the addition of citric acid. (Fig. 6.)
Series 1. Standard Solution ( = Series 1 in Expt. 6).
Series 2. Standard Solution + 0.35 g citric acid per litre, added before 

autoclaving. All other arrangements are the same as in Expt. 6.

To obtain a suitable medium for pH experiments and yet avoid 
excessive changes of the pH values during the incubation period a 
new experiment was started with varying additions of (NH4)2-tar- 
trate to the Standard Solution.

Expt. 11. Growth of Coprinus ephemerus on Standard Solution with 
different additions of (NHf)2-tarlrate. (Fig. 9.)

The experiment was arranged in the same way as Expt. 2. 
pH values tested: 5.2, 6.0, 7.0, 7.5, 8.1, 8.5 and 9.0. At each pH value 

the following series were arranged:
1. Stand. Sol.
2. Stand. Sol. with Fe and Zn omitted. Added after sterilization: Fe-citrate 

and Zn-NH3 solution.
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Fig. 9. Growth of Coprinus ephemerus on Standard Solution with different additions 
of (NH4)2-tartrate. I, Standard Solution; II, Standard Sol. with Fe and Zn omitted, 
ferricitrate and Zn-NHS solution added after sterilization; III, Standard Sol. + 0.1 g 
(NH4)2-tartrate/litre; IV, Standard Sol. + 0.5 g (NH4)2-tartrate/litre; V, as IV but 

with FeCL, replaced by Fe-citrate added after sterilization. (Expt. 11.)

3. Stand. Sol. + 0.1 g/1 (NH4)2-tartrate.
4. Stand. Sol. + 0.5 g/1 (NH4)2-tartrate.
5. Stand. Sol. + 0.5 g/1 (NH4)2-tarlrate. FeCl3 omitted. Fe-cilrate added 
after sterilization.

4 parallels of each series. Incubation time 10 days.

I he smallest amount of (NH4)2-tartrate had a favourable effect 
along the whole pH range, but could not prevent precipitations in 
more alkaline solutions. Even with an addition of 0.5 g/litre (NH4)2- 
tartrate a small minimum at pH 7.5 occurred, but by adding Fe- 
citrate after autoclaving the minimum could be extinguished. The 
use oi bigger amounts of (NH4)2-tartrate caused considerable pH 
shifts during growth and should therefore be avoided.

In all these experiments a flat maximum was obtained at pH 7— 
9. With a doubling of the amounts of glucose and asparagine in the
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Standard Solution a more pronounced maximum occurred on the 
pH curve of C. ephemerus at pH 7.8-8, which agrees very well with 
the pH value of the habitats of this fungus.

e. Conclusion.

The pH curves of several Coprinus species growing on Standard 
Solution showed two maxima and between them a depression in 
the curve at pH 7.5—8.

A phenanthroline analysis of Standard Solution revealed that 
Fe is to the greatest part precipitated at pH>4, which means 
the whole pH range where C. ephemerus is able to grow. At pH>7 
no iron is spectrographically traceable in the solution. Calcium is 
partly precipitated at pH 6.9 and nearly completely precipitated 
in more alkaline solutions. Zinc ions are in solution up to pH 6.9. 
At pH 7.4 the concentration decreases distinctly, to increase again 
at pH 8. At pH 7.4 apparently only small amounts of Ca and Zn 
and traces of Fe are present in solution, which coincides with the 
depression on the pH curves. The second maximum on these curves 
may be due to the increase of Zn ions at pH 8. Zinc plays an im
portant role in several stages of the carbohydrate metabolism and 
apparently in the first stages of the glucose metabolism (Rolinson 
1951), as a Zn deficiency causes an incomplete decomposition of 
glucose resulting in a production of organic acids (Foster 1949). 
The amount of Zn ions in solution at pH 8 is probably enough to 
permit some growth and breakdown of glucose and thereby such 
organic acids as malic, succinic and tartaric acid arc formed, which 
can be demonstrated by means of paper chromatography (Fig. 10, 
Expt. 12).

Expt. 12. Determination of dicarboxylic acids in Standard Solution with
pH 7.5 and 8.0, where Coprinus ephemerus had grown for 10 days.
(Fig. 10.)

The culture solution was concentrated by vacuum distillation at 40°C, 
acidified to pH 1.5 with cone. H2S04 (Wolf 1955) and extracted with 
ether in a Soxhlet apparatus for 18 hours. The ether extract was shaken 
with water and the ether evaporated at 40°C. The concentrated water 
extract was then paper-chromatographed according to the method of 
Lugg & Overell (1948) on Whatman No. 4 paper with n-butanol formic 
acid solvent. The spots of acids were developed with bromocresol green in 
slightly alkaline solution.
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Fig. 10. Paper chromatogram ot dicarboxylic acids in Standard Solution with pH 8, 
where Coprinus ephemerus had grown in 10 days. Whatman No. 4 paper with n- 
butanol/tormic acid as solvent. O = initial spot. F = fumaric acid, S = succinic acid, 

T = tartaric acid, and M = malic acid. N. S. = nutrient solution. (Expt. 12.)

In the culture solution of pH 7.5 only tartaric acid was indicated 
while the solution of pH 8 contained tartaric acid as well as malic 
and succinic acid. That the total amount of acids produced is greater 
at pH 8 than at pH 7 with the same mycelial production was shown 
by titrating the used culture solutions with these initial pH values 
back to their original acidity.

All these dicarboxylic hydroxy acids are able to form soluble 
and stable complexes with e.g. iron, and therefore it is quite prob
able that some metals are dissolved.

A high production of organic acids may also indicate a deficiency 
of some other metal than zinc according to Chesters & Rolinson 
(1950).

Several experiments have been made to prevent the precipitation 
of Fe, Zn and Ca and to make them available to the fungus. The 
depression at pH 7.5—8 was obviously mainly due to an iron de
ficiency. The addition of iron as a soluble and stable complex, fer- 
ricitrate + citric acid, gave enough ferri-ions for good growth at 
pH <9, if added after separate sterilization, but a slight depression 
in the pH curve at pH about 7.5 seemed to indicate a deficiency 
of one or several other essential metals. This weak depression could 
be eliminated by autoclaving diammonium tartrate together with 
the basal solution or by additions of ammonia or Ca-lactate after 
separate sterilization.

Reed & Haas (1924) got iron precipitates to dissolve at pH 7.5 
by adding (NH4)2-tartrate, Na-salicylate or (NH4)3-citrate to the 
nutrient solution used, but these media were not autoclaved. If 
iron is added to the Standard Solution as ferricitrate + citric acid
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before sterilization, it will be found in the precipitate after this pro
cess, and consequently in order to prevent precipitation from taking 
place much bigger amounts of organic acids are required than are 
given in the ferricitrate + citric acid addition. By increasing the 
supply of citric acid to 0.35 g per litre the growth of Coprinus ephe
meras was improved, at least above pH 7. However, if 0.5 g (NH4)2- 
tartrate was added per litre Standard Solution before autoclaving 
far more mycelium could be produced at pH 7.5—8, which indicates 
that bigger amounts of metal ions are available. Experiments have 
shown that calcium is essential for good growth and that this metal 
apparently must be available when ammonia or (NH4)2-tartrate has 
been added.

Several authors have earlier shown, that precipitates of calcium 
phosphates are soluble in NH4-salt solutions (Berthelot 1875). 
Terreil (1881) showed that solutions of the ammonium salts of 
hydroxy acids have a great dissolving eilect on llie above-mentioned 
Ca compounds, and Rindell (1899) discussed the high solubility 
of Ca-phosphates in ammonium citrate. It is thus quite likely that 
the N114 ions in the solution prevent a precipitation of Ca compounds 
if they are added before autoclaving, and also that they are able to 
dissolve existing precipitates if added after sterilization. In all ex
periments where NH4 ions have been added to the nutrient medium 
hydroxy acids have been present, and consequently it is impossible 
to determine if the ammonium salts of the hydroxy acids give a more 
complete dissolution than ammonia only.

As Zn-phosphates are soluble in ammonia and ammonium salts 
we also have to take into account an increase of Zn ions when ad
ding (NH4)2-tartrate at pH>7.

The role of asparagine in the formation of soluble complexes in 
alkaline solutions has not been investigated, but it seems probable 
that this compound containing an amino group and a hydroxy 
group like some amino acids is able to form stable complexes.

2. Cultivation of 18 Coprinus species on varied media, 

a. Experiments.

In the preceding part of the paper a suitable nutrient solution was 
obtained for cultivating C. ephemeras at different pH values between 
5 and 8.5, by using (NH4)2-tartrate in Standard Solution and ad
ding Fe-citrate + citric acid after autoclaving. Applying to these re- 
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suits Medium 2 and 3 were composed (p. 48). Other species were 
now cultivated on these media and later on some modifications in 
the preparation of the solutions were made to avoid precipitations 
(Medium Al +B and A2 +B).

The growth of some Coprinus species on Medium 2 was at first 
compared with that on Standard Solution.

Expt. 13. Growth of some Coprinus species at different pH values on 
Standard Solution supplemented with (NH4)2-tartrale and Fe
edrate. (Figs. 11, 12, 13 and 14.)
The experiment was arranged as Expt. 2, and included the following pH 

series: 4.4, 5.2, 6.8, 7.2, 7.5, 7.8, 8.2, 8.4 for C. comatus and C. fimetarius,

69

43 45 10 pH

Fig. 11. Growth of Coprinus comatus at different pH values on Medium 2 and on 
Standard Solution. O Standard Solution. D Medium 2. Yields are plotted against 
initial pH values (unbroken lines) and against final pH values (broken lines).

(Expt. 13.)

Fig. 12. Growth of Coprinus fimetarius II at different pH values on Medium 2 and 
on Standard Solution. O Standard Solution. □ Medium 2. Yields are plotted against 
initial pH values (unbroken lines) and against final pH values (broken lines). (Expt. 13.)
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5.0 5.5 60 65 7.0 7.5 8.0 8.5 pH

Fiff 13 Growth of Coprinus niveus at different pH values on Medium 2 and on Standard 
Solution. O Standard Sol. □ Medium 2. Yields are plotted against initial pH values 

(unbroken lines) and against final pH values (broken lines). (Expt. 13.)

1.5 pH

Fig. 14. Growth of Coprinus cordisporus at different pH values on Medium 2 and on 
Standard Sol. O Standard Sol. ■ Medium 2. Yields are plotted against initial pH 

values (unbroken lines) and against final pH values (broken lines). (Expt. 13.)

and 4.0, 5.2, 6.0, 6.9, 7.6, 7.8, 8.3 and 8.6 for C. cordisporus and C. niveus. 
The intended pH values were not obtained probably because of the bad 
quality of the Na2HP04. Series: 1) Standard Solution. 2) Standard Solu
tion + 0.5 g (NH4)2-tartrate and Fe-citrate + citric acid added after 
autoclaving ( = Medium 2) were tested at each pH value.

Incubation time for C. comatus 18 days, C. fimetarius II 17 days, C. 
cordisporus and C. niveus 20 days.

The suitable pH range for C. comatus was not enlarged on the 
new medium, but the growth was increased at all pH values. With 
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C. funetarius II the depression of the growth curve between 6.8 and
8.2 on Standard Solution was essentially extinguished on Medium 2 
and the growth in the alkaline range was far better. On Standard 
Solution C. cordisporus showed one maximum at 5.2 and another 
about pH 8. On Medium 2 only one optimum appeared, viz. at 
pH 7.6, but the growth at pH 5 was much poorer. Compared with 
that on Standard Solution C. niueus showed an increased growth 
all over on Medium 2.

Medium 2 thus seems to give good yields even in the pH range 
7-8, but the pH changes during the growth of the fungi were often 
greater here than where asparagine was the only nitrogen source, 
which may have been the reason for the poorer growth at (an 
initial) pH 5.

In the series at pH 7.5 there were often big differences between 
the mycelial weights obtained within the same series. Medium 2 
showed a slight precipitation at pH 7. To improve the nutrient 
solution the Ca and Mg compounds were replaced by the correspond
ing chlorides and sterilized together with the Zn and Mn compounds 
and Fe-citrate +citric acid (Media Al +B and A2 +B). In pH experi
ments the phosphates of the basal solution were also omitted to 
avoid precipitations, and these ingredients were only added as buffer 
solution. These precautions having been taken new Coprinus species 
Avere tested.

Expt. 14. Growth of some Coprinus species at different pH values on 
a medium where Ca, Mg, Zn, Mn and Fe are added after steriliza
tion. (Figs. 15 and 16.)

Medium Al +B was used with the phosphates of Sol. At omitted and 
replaced by 0.1 g KC1 per litre to avoid lack of potassium. The experiment 
was arranged as Expt. 2 with Sol. A1 treated as the basal solution, and 
1 ml of Sol. B and 15 ml 1/15 M phosphate buffer solution added per flask 
after sterilization. Test objects: C. 20, C. 21, C. 22, C. 23, C. 24, C. 25 
and C. tardus.

All the investigated species grow on more or less stale manure 
in their natural habitats, and therefore their optimum growth ought 
to be found in the neutral or alkaline range. The result of the ex
periment also gave pH curves with optima at pH 7 or higher and 
good growth of all species at pH 8. C. 20 and C. tardus even had a 
pronounced optimum at pH 8. On the pH curves of some species, 
however, a slight minimum appeared at pH 7.5.
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14 days15 days

15 day s12 days

Fig. 15. Growth of some Coprinus species at different pH values on Medium Al + B. 
Yields are plotted against initial pH values (unbroken lines) and against final pH 

values (broken lines). (Expt. 14.)

A comparison between the two media used in Expt. 13 and 14 
can be made in the following experiment. Here C. ephemeras and 
C. fimetarius III were cultivated at pH 6.9 on Medium Al +B and 
Medium 3, but for the latter only a 1/30 M phosphate solution was 
added after sterilization to give it about the same amount of phos
phorus as in Medium A1 +15.

Expt. 15. Growth of Coprinus ephemeras and Coprinus fimetarius 
III on Medium AI +B and Medium 3 at pH 6.9. (Table III.)
In Medium Al+B the carbon and nitrogen sources + Na2S04 were 

autoclaved together with the whole amount of phosphates at pH 6.9, 
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11 days 10 days

C. tardus
9 days

Fig. 16. Growth of some Coprinus species at different pH values on Medium Al +B. 
Yields are plotted against initial pH values (unbroken lines) and against final pH 

values (broken lines). (Expt. 14.)

and the “precipitating” metals Ca, Mg, Zn, Mn and Fe were added separ
ately after sterilization. In Medium 3 all metals with exception of Fe are 
autoclaved in the basal solution, which contains some phosphates and 
has a pH of 5.6. After sterilization the principal part of the phosphates and 
the Fe-citrate + citric acid solution is added giving a pH of 6.9. Incuba
tion time for C. ephemerus 10 days and for C. fimetarius III 4 days. In
cubation temperature 25°C and 35°C respectively. 5 parallels of each series.
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Table III. Growth of Coprinus ephemerus and Coprinus fimetarius on 
Medium Al + B and Medium 3 at pH 6.9. (Expt. 15.)

Species
Dry weight of mycelium in mg per flask

Medium A 1 + B Medium 3

C. ephemerus...................................................
C. fimetarius III...............................

144.6± 4.9
248.8 ±4.7

190.4 ±9.7
98.2 ±4.5

As Table III shows, the results obtained with the two species are 
quite different. The flasks with Medium 3 showed a light precipita
tion, while those with Medium A1 +11 were clear. For C. fimetarius 
III the clear solution, where the “critical” metals are given partly 
as citrates, seemed to be the best. C. ephemerus on the other hand 
grew much better in the flasks with precipitation. It is possible that 
C. ephemerus has a particulary high demand of some metal con
tained in the precipitation in Medium 3. However, there still is a 
low concentration of this metal ion in the solution above, enough 
for starting the mycelial growth. By the production of organic acids 
during the growth the metal precipitation is brought into solution in 
some more strongly dissociated complex compound and thus rendered 
more easily available to C. ephemerus than the corresponding com
pound in Medium Al + B. It is also possible that by autoclaving 
the metals together with the complex formers asparagine and (NH4)2- 
tartrate some compound especially favourable for C. ephemerus is 
formed.

The different pH values and phosphate contents of the basal 
solutions of the two media during autoclaving might of course play a 
role, but in Expt. 17, where the growth of C. fimetarius I on Medium 
A2 +B and on Medium 2 is compared, the buffer solutions were 
autoclaved separately and here C. fimetarius I reacted in the same 
way as C. ephemerus and formed much better growth on Medium 2 
than on Medium A2 +B at pH 5.3-7.

In another pH experiment the nutrient solution was sterilized by 
using glassfilters instead of an autoclave in order to avoid possible 
interactions between the compounds during such rough treatment 
as autoclaving.
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C. curtus

7days

C. hiascens

14 days

C. narcoticus

14 days

C. Friesii

22 days

C. picaceus 
25*
14 days

Fig. 17. Growth of five Coprinus species 
at different pH values on Medium Al + B, 
sterilized through glass filter. Yields are 
plotted against initial pH values (un
broken lines) and against final pH values 

(broken lines). (Expt. 16.)

5 s 7 8 pH
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Expt. 16. Growth of some Coprinus species at different pH values on
a nutrient solution sterilized through glass fitters. (Fig. 17.)
Medium Al + B was used (cf. Expt. 14) and Sol. Al, Sol. B and the 

buffer solutions were separately sterilized through “Jenaer Ganzglas
bakterienfilter 3G5”, as slowly precipitating compounds could have been 
retained in the filters. After that the solutions were pipetted into sterile 
100 ml culture flasks. C. curtus, C. Friesii, C. hiascens, C. narcoticus and C. 
picaceus were inoculated.

C. Friesii, C. hiascens, C. narcoticus and C.picaceus live on dead leaves 
or on the soil among mouldy leaves and therefore might be expected 
to have their growth optima at pH 7 or < 7. C. Friesii and C. picaceus 
showed a uniform and good growth between pH 5 and 8.6 with 
the optimum at pH 6 and 7 respectively, and consequently no lack 
of essential metals seemed to have decreased their growth at pH 7.5. 
C. narcoticus forms an exception to all other species by making the 
medium more alkaline during growth, but in spite of this shows a 
good growth even at pH 7.7.

The use of such hydroxycarboxylic acids as tartaric, malic, 
lactic or citric acid as chelating agents has been criticized, as these 
acids take part in the fungal metabolism and are found in the media 
where fungi are growing (see p. 67). In these place ethylenedia- 
mine tetracetic acid (EDTA) has been recommended (Schatz & 
Hutner 1949). This compound forms soluble complexes with 
metallic ions which grow very stable at pH >7, amongst others 
Ca++ and Mg++ (Schwarzenbach & Ackerman 1948). Hutner et at. 
(1950) found it biologically inert for marine microbiological objects, 
and it has later been used in nutrient solutions for other organisms, 
e.g. Saprolegniae (Reischer 1951).

EDTA was therefore used in Medium A 2 +B to avoid precipita
tions at alkaline pH values. Instead of the 0.5 g per litre used by 
Reischer (1951) only 0.2 g was taken, as this amount permits 
good growth of C. fimetarius at pH 7.4, while a smaller amount in 
the medium was insufficient for chelating. Besides C. ephemerus 
and C. atramentarius, C. fimetarius I was chosen as a test object, 
since this strain had earlier given a very poor growth at pH >7 on 
Medium A2 +R.

Expt. 17. Influence of different H+ concentrations on the growth of
some Coprinus species growing on Medium A2 +B with EDTA added.
(Figs. 18, 19 and 20.)
The following media were used: 1) Medium A2 + B with 0.2 g per litre 
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9 pH

Fig. 18. Influence of different H+ concentrations on the growth of Coprinus fimetarius I, 
cultivated on Medium A2 + B with EDTA added. I, Medium A2 + B with EDTA; II, 
Medium 2; III, Medium A2 + B. Yields are plotted against initial pH values (unbroken 

lines) and against final pH values (broken lines). (Expt. 17.)

9 pH

Fig. 19. Influence of different H+ concentrations on the growth of Coprinus epliemerus, 
cultivated on Medium A2 + B with EDTA added (O). As comparison is plotted a 
pH curve from another experiment (□) on Standard Solution + ferricitrate added 
separately. Yields are plotted against initial, pH values (unbroken lines) and against 

final pH values (broken lines). (Expt. 17.)
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Fig. 20. Influence of different H+ concentrations on the growth of Coprinus atramen- 
tarius, cultivated on Medium A2 + B with EDTA added (O). As comparison is plotted 
a pH curve of the fungus growing on Medium A2 + B in another experiment (□).

(Expt. 17.)

EDTA (Chemtam, Altuna, Sweden). Concentrated Sol. A2 with the phos
phates omitted, was autoclaved in the culture flasks together with Sol. B 
and EDTA dissolved in NaOH solution. Only the buffer solutions were 
added after sterilization. 2) Medium A2 + B, treated as Medium Al + B 
in expt. 14. 3) Medium 2.

The following pH series were obtained: 5.0, 5.8, 6.0, 7.4, 8.0 and 9.3. 
C. fimetarius I was inoculated on all series, C. ephemerus and C. alramenla- 
rius only on series 1. Incubation time 5, 10 and 18 days respectively. In
cubation temperature 35° C for C. fimetarius I and 25° C for the other two.

As Fig. 18 shows, the addition of EDTA permits growth of C. 
fimetarius I in neutral and alkaline solutions with the maximum at 
pH 8, where only a small growth appeared in Medium A2 +B and 
in Medium 2. Similar results were obtained with Coprinus ephe
meras on the medium containing EDTA. If we compare correspond
ing curves on media without EDTA (Fig. 19) one is immediately 
struck by the fact that mycelial growth was completely frustrated 
at pH 5-6 and inhibited at pH 7 if EDTA was added. According to 
Schwarzenbach & Ackerman (1948) EDTA is undissociated or 
only partly dissociated in acid solution and not until pH 7, where 
the amount of undissociated acid is very small, does the chelating 
capacity rapidly increase. The shape of the obtained growth curves 
seems to indicate that undissociated or partly dissociated EDTA 
just like common acetic acid (Doskocil 1948) has an inhibiting 
effect on fungi.

b. Conclusion.

Several ways have been tried to obtain a good and handy method 
for preparing nutrient media of different pH values on which an 
obtained growth curve gives a true picture of the reaction of the 
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fungus to different H+ concentrations without being influenced by 
the precipitation of some essential metals. In Media 2 and 3 the 
results obtained from experiments with C. ephemerus have been 
applied and the metals are chelated with (NH4)2-tartrate and citric 
acid. As a further precaution Fe, Ca, Zn, Mn and Mg as well as the 
phosphates in pH experiments were omitted from the basal solution 
in Medium Al +B and A2 +B and sterilized separately before ad
dition. This method gives good results with several species, but the 
separation of the metals from asparagine and (NH4)2-tartrate at 
autoclaving does not always seem to be advisable (Fig. 18, Table 
III). It is possible that some pH-stable metal complexes or other 
compounds specially favourable for some species are formed during 
autoclaving. A precipitated metal can perhaps be redissolved by 
di- and tricarboxylic hydroxy acids produced by the fungus during 
growth and thus be easier available to the fungus than if it is in the 
solution already from the start but in a very slightly dissociated 
organic complex.

Sterilization through glass filters is surely the mildest treatment, 
but the danger of infections is greatest with this method.

Additions of EDTA as a chelating agent can only be recommended 
for solutions with pH 7-8. At lower pH values than 7 it has a strongly 
inhibiting effect and in alkaline solutions it decreases the growth 
of several species to some degree, probably because the dissociation 
of some metal-EDTA complex is too low to permit optimum growth.

A following experiment with different Ca additions (Expt. 19) 
shows that EDTA makes essential amounts of the necessary metals 
unavailable to the fungus, and therefore they must be added in 
big surpluses. On the other hand one must consider the risk that a 
metal, for example Zn (Lindeberg 1944) in a pH range where it 
is not tightly chelated, may, if added in surplus, have an inhibiting 
influence on the growth.

Many uncontrollable interactions are liable to occur in the nutrient 
solution used, not only in the case of the known compounds but 
also regarding all necessary trace metals, which are present only 
as impurities of the other compounds. This is especially likely 
where such rough treatment as autoclaving is employed. A scrupulous 
investigation ol the growth of a fungus at different pH values ought 
therefore to include different types of buffers, perhaps also parallels 
with EDTA in (lie critical pH range above pH 7.

In spite ol the probable imperfections of the methods used some
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conclusions may be drawn from the experiments with varied H+ 
concentrations. Such typical coprophilic species as C. ephemerus, 
C. 20, C. 22, C. cordisporm, C. niveus and C. tardus, and presumably 
also C. fimetarius I and II, C. 22 and C. 25 showed optimum growth 
at a pH about 8. A few coprophiles, viz. C. curtus, C. 23 and C. 24, 
as well as the soil-inhabiting C. atramentarius, C. narcoticus, and 
C. picaceus had their optimum at pH 7. For most of them, however, 
good growth appeared at pH 8. An optimum at pH 6 characterized 
only C. Friesii, C. hiascens and C. plicatilis, while C. micaceus was 
the only species with the best growth at pH 5.

If pH curves in other investigations are examined, it will be 
found that most mycorrhiza formers (Modess 1944, Norkrans 

1950), as well as wood and litter decomposers (Wolpert 1924), 
have their growth optimum at pH 5 or 6, but there are also species 
with optimum mycelial production at pH 4 and species with good 
growth at pH 2. Among the investigated Coprinus species there were 
only such litter or soil inhabitants as C. hiascens, C. narcoticus, C. 
comatus, C. micaceus and C. plicatilis, but also the coprophilic C. 
curtus, which could endure so high a H+ concentration as pH 5. 
It can thus be stated that the coprophilic Coprinus species are ex
tremely basiphilic and even the other species of this genus prefer 
a more alkaline pH range than most other fungi. III.

III. Calcium as a limiting factor for growth.
1. Experiments.

It has several times been shown that calcium has a stimulating 
effect on the growth of various fungi, but regarding its absolute 
necessity opinions have differed. Various ways of producing a cal
cium-free medium have been tried, but this is very difficult as cal
cium is present everywhere. Steinberg (1948) worked with spectro
scopically pure salts and quartz vessels, when he investigated the 
demand for Ca of seven different moulds. Aspergillus niger gave a 
100 per cent yield without Ca added, while Rhizoctonia solani was 
stronger Ca-demanding, giving only 14.7 per cent. Reischer (1951) 
showed Ca to be absolutely necessary to some Saprolegniaceae and 
made the nutrient solution free from Ca ions by adding the chelating 
agent EDTA (ethylene diamine tetracetic acid).

The earlier experiments (Expt. 7 and 8) had shown that Ca 
strongly stimulated the growth of C. ephemerus, and it remained 
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to find out whether Ca is absolutely necessary and what amounts 
the fungus needs for good growth.

A preliminary experiment with chemicals “pro analysi” and 
redistilled water showed that the calcium impurities contained in 
the salts sufficed for good growth. An analysis of the compounds 
gave llie following result:

1. Dextrose, C.P. (The Coleman & Bell Co, Norwood O.U.S.A.) 2.1 + 0.2 ^gCa/g
2. Asparagine (Merck’s 1565)................................................... 4.6±0.5 ,, ,,
3. (NH4)2-tartrate (Baker’s lot 91249).................................... 1.2±0.3 ,, ,,
4. NaCl (Merck’s 314190).......................................................... 3.0±0.5 „ „
5. KHjPO, (Schering-Kahlbaum A 6028)............................. 7.0±1 ,, ,,
6. Na2HP04-2 H20 (Merck’s 312859)....................................  2.9±0.5 „ „

The analyses were made with a flame photometric determination 
of Ca at 4227 Å.

At the determinations in 1—3, 10 g have been incinerated and Ca 
isolated as oxalate with Sr as a carrier. In 4, Ca has been isolated 
as oxalate with Sr as a carrier from a solution containing 1.5 g 
NaCl. In 5-6, Ca has first been precipitated together with added Mg 
from a solution containing 1—1.5 g of the salt (double precipitation 
of magnesium ammonium phosphate) and after that isolated as 
oxalate with Sr as a carrier. The great surplus of Mg in proportion 
to Ca in the nutrient solution has hitherto made impossible a quanti
tative determination of the Ca content of the prepared medium. The 
analyses have been made by fil. lic. A. Bengtson, Central Analytical 
Laboratory, Uppsala University.

Considering the composition of the medium employed this meant 
an impurity of 40 pg Ca per litre even if metallic Mg, “Johnson & 
Matthey spectropure”, was used. To reduce this content the com
pounds were recrystallized in water distilled three times, the two 
last times in an apparatus of Pyrex glass with a quartz cooler.

Expt. 18. Growth of Coprinus ephemerus with different supplies of Ca.
(Fig. 21.)

Medium A 2 +B was used with MgCl2 replaced by spectropure Mg dis
solved in H2S04. Since glucose, asparagine and KH2P04 contained the 
main of the impurities they were purified by recrystallization as described 
in Expt. 8. Solution A 2 was sterilized in Pyrex flasks, which after usual 
cleaning had further been autoclaved with 3 times dist. water. The following 
additions of Ca were made per flask: 3 fig, 10 /ig, 30 jug and 100 fig ( = 0.12, 
0.4, 1.2 and 4.0 mg per litre) as Ca-lactate. 5 flasks of each series were 
taken after 5, 7, 9, and 11 days.
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10/jg Ca

3 ;ug Ca

11 days

Fig. 21. Growth of Coprinus ephemerus with graded doses of calcium. (Expt. 18.)

As Fig. 21 shows, an addition of 1.2 mg Ca per litre was quite 
sufficient for giving a maximum growth of C. ephemeras, but even 
amounts less than 40 /ig per litre permitted growth in the control 
Jlasks.

In all flasks with small additions of Ca the mycelia grew very 
densely and often split into several small mycelia. The growth in 
the control series was very irregular.

To reduce the content of Ca in the nutrient solution still further 
even the other ingredients were recrystallized and one day before 
inoculation the mycelium-agar cubes used as inocula were placed 
on plates with washed water agar instead of on malt agar.

Expt. 19. Growth of Coprinus ephemerus with different additions of Ca.
(Fig. 22.)

The same nutrient solution was used as in Expt. 18, with the same chem
icals, only that (NH4)2-tartrate and Na2HP04 were also recrystallized.

The following series were arranged: 1) Control in quartz flasks with Ca 
omitted. 2) Control in Pyrex flasks (as in the subsequent series). 3) 3 fig Ca 
per flask. 4) 10 pg Ca. 5) 30 fig Ca. 6) 100 ,ug Ca + 5 mg EDTA (ethylene dini- 
trilo tetracetic acid p.a. Chemtam, Altuna, Sweden). Ca was added as 
Ca-lactate. 5 flasks were taken from each series after 7, 9 and 12 days.
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9 days

...i .uii mil Hill
12 days

10 0 jug Ca 
(+EDTA)

Tig. 22. Effect of different additions of Ca on the growth of Coprinus ephemerus on 
a medium, with purified compounds. Black columns indicate Pyrex flasks and white 
columns quartz flasks. Each column represents the mycelium obtained in one flask.

(Expt. 19.)

The result of this experiment (Fig. 22) is in good agreement with 
that of the previous experiment, but the growth in all series is a 
little slower, presumably owing to slighter traces of Ca in the salts 
and in the inocula. The typical dense mycelia appeared also in this 
experiment in the flasks with the small additions of Ca. In the 
control series the same irregular growth was observed, even in the 
quartz ilasks, where one need not take any emission of Ca from the 
(lasks into account. This irregularity in the mycelial dry weights 
was due to the occurrence of two different types of mycelia, a dense 
and a very thin one. From the mycelia representing these two types 
and growing in quartz flasks inocula were taken, and after these 
had grown out on washed water agar for one day they were placed 
in new quartz or Pyrex flasks.

Expt. 20. Growth in Pyrex and quartz flasks inoculated with dense 
and thin mycelia from the control series in quartz flasks of Expt. 19. 
(Fig. 23.)
The experiment was arranged in the same way as Expt. 19. Ca was 

omitted in all series. Inocula from both types of mycelia were placed in 
Pyrex and quartz flasks, 5 flasks of each sort. Incubation time 12 days.
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Fig. 23. Growth in Pyrex and quartz flasks inoculated with dense and thin mycelia 
from the control series in quartz flasks of Expt. 19. P = Pyrex flasks. Q = quartz flasks. 
DM = inocula from a dense mycelium. TM = inocula from a thin mycelium. Each 

column represents the mycelium of one flask. (Expt. 20.)

The diagram (Fig. 23) shows that inocula taken from the thin 
mycelium grew very little and thinly in the quartz series, but among 
the dense-mycelial inocula three produced new dense mycelia, 
while the other two represented the thin-mycelial type.

In one series of Expt. 19 EDTA was used, 0.2 g per litre, giving 
the same Ca/EDTA ratio as in the nutrient solution that Reisch er 

(1951) used for Saprolegnia. Despite the abundant supply of Ca 
(4 mg per litre) no growth appeared. Whether the failure to grow 
was due to a complete chelating of Ca or an inhibiting effect of EDTA 
it is impossible to say. The effect of EDTA has already been treated 
on page 77.

2. Discussion.

Abundant supplies of Ca, 1.2-4 mg per litre, give a good and even 
growth, but with amounts of Ca below 1.2 mg per litre, there is no 
proportion between the dry weight of the produced mycelium and 
the added amount of Ca. The mycelia of these series also grew much 
denser and produced colonies. A similar tendency has been observed 
in various other organisms. Burström (1952, 1954) reported that 
10“6 M Ca brought about maximum cell multiplication in wheat 
roots, while 10 times bigger amounts were necessary for cell elonga
tion. There is nothing stated about the purity of the salts or water 
used, but the amount of Ca giving maximum growth seems to be 
lower for green plants than for C. ephemerus. Walker (1953) also 
showed 1.5 x 10~5 M Ca to be enough for maximum growth of 
Chlorella. Foster (1944) stated that in Rhodospirillum microscopic 
cellular aggregates were formed in the absence of Ca, and Shankar 

& Bard (1952) found the same in the case of Clostridium perfringens.
That the role of Ca in different enzyme systems has not been the 

subject of much investigation appears from the survey by McElroy 
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& Nason (1954) of the action of different nutrient elements in en
zyme systems. Ca often seems to have no specific effect, but acts 
in its quality of a bivalent metal. Nason, Kaplan & Colowick (1951) 
obtained about the same efiect on Neurospora if Ca or if Zn was omit
ted. Green & Neurath (1953) got an activating effect of Ca++ as well 
as ol Co++, Cd++ and Mn++ on the esterase and amidase activities 
of trypsin, even though there was no absolute requirement of a 
metal. Some ATP-ases require Ca, but in most cases Mg is more 
active than Ca. Lindeberg (1944) stated that in Marasmius gra- 
minum Sr had about the same stimulating effect as Ca. Ingraham & 

Emerson (1954) showed a complete replacement of Ca by Sr in 
Allomyces, and Walker demonstrated the same in Chlorella (1953). 
“In such a complete substitution, which represents the maximum 
known replaceability in growth experiments, perhaps only a very 
simple, surface-bound effect of Ca++ (or Sr++) is involved, rather 
than a deeper interference with the intra-plasmatic regulation of 
the metabolic processes” (Pirson 1955). Shankar & Bard (1952) 
found that Ca could be substituted for a great part of Mg in Clostri
dium perfringens.

There is a possibility that the long lag-phases in series with small 
additions of Ca and the irregularity of the growth even in the control 
series in quartz flasks may be explained as an adaptation of some 
enzyme systems to use Mg or some other metal as a component 
instead of Ca. The thin mycelia should thus be absolutely Ca-re- 
quiring, while at least some hyphae in the dense type would pro
duce growth even without Ca.

IV. Iron as a limiting factor for growth.

As previously mentioned the demand for iron in lower fungi has 
been investigated several times (see Foster 1939 and 1949), but 
no connection between the amounts of added iron and mycelial 
yield has ever been observed. Treschow (1944) made an investiga
tion with Psalliota bispora, where he obtained maximum growth 
with 0.112 mg Fe+++ per litre and no growth with smaller amounts, 
but he paid no regard to the precipitation of iron, autoclaving FeCl3 
in a nutrient solution at pH 6.8.

As iron occurs as an impurity of several chemicals and is also 
emitted from Jena glass such an investigation is very difficult. In 
an earlier experiment (Expt. 8) very little growth was obtained at
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pH 7 if iron was omitted, the chemicals had been recrystallized 
and the water three times redistilled. All these precautions having 
been taken an experiment was started to examine the influence of 
different additions of iron on the growth of C. ephemeras.

Expt. 21. Effect of different additions of Fe-citrate on the growth of 
Coprinus ephemeras. (Table IV.)

The salts, water and glass implements were treated as in Expt. 8. The 
Standard Solution with pH 6.9 was used with FeCl3 omitted, but the

Table IV. Growth of Coprinus ephemeras with different additions of
iron. (Expt. 21.)

Incubation 
time in days

Dry weight of mycelium in mg per flask

No addition 0.008 mg Fe/1 0.08 mg Fe/1 0.8 mg Fe/1

10 18.0±5.4 45.2 ±5.0 82.4 ±2.3 120.5 ±7.7

20 115.0±2.3 152.1 ±2.4 156.4±0.5 151.4±2.6 .

30 140.6 ±4.0 144.5 ±3.2 164.8±5.1 151.1 ±3.3

40 1 214.9 ±6.9 211.7 ± 10.3 257.1 ±1.2 278.3 ±0.9

1 After 30 days, 10 g glucose were added per litre.

buffer solution was added before autoclaving, in order to allow possible 
impurities of iron to precipitate. The following additions of Fe+++ as Fe- 
citrate + citric acid were made per flask: 1) 0. 2) 0.2 pg (0.008 mg per litre). 
3) 2 pg. 4) 20 pg.

4 flasks of each series were removed after 10, 20, 30 and 40 days and 
the mycelia weighed. After 30 days 10 g per litre glucose was added to the 
remaining flasks.

The effect of different additions of iron was also investigated with 
C. micaceus as a test object.

Expt. 22. Effect of different additions of Fe-citrate on the growth 
of Coprinus micaceus. (Table V.)

“Fries’ Medium 3” (N. Fries 1938) was used. Solutions of the com
ponents were purified by boiling or autoclaving with CaC03 or CaC03 
+ Ca(N03)2 according to Stout & Arnon (1939). KIT2P04 was replaced 
by K2HP04. Water and glass implements were treated as in Expt. 8. 
The following additions of Fe+++ were made: 0, 2 jig (0.08 mg per litre) 
and 20 jig per flask. Incubation time 12 days.
Su. Bot. Tidskr., 50: 1
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Table V. Growth of Coprinus micaceus Avith different additions of iron.
(Expt. 22.)

Incubation 
time in days

Dry weight of mycelium in mg per flask

No addition 0.08 mg Fe/1 0.8 mg Fe/1

12 35.7 + 1.1 105.1 ±5.4 126.1 ±6.7

Tables IV and V shoAv that after 10 and 12 days respectively the 
mycelial yield Avas much greater in the series AA'ith the largest Fe 
additions than in the series Avith the smaller ones. With C. ephemerus 
the mycelial amounts after 20 days were about the same in all 
series Avith the exception of the control series. After the addition 
of glucose groAA lh increased in all series, this effect being strongest 
in the series Avith the largest Fe addition.

As the control series Avere not completely free from iron nothing 
can be stated about the absolute necessity of this metal for C. ephe- 
merus or C. micaceus. Iron does not seem to have any quantitative 
effect, which is in agreement Avith Roberg’s (1928) results with 
seA7eral Aspergillus species. Different amounts of iron only influence 
the rate of growth, and traces of iron are enough for a vigorous 
mycelial production even if the rate of growth is slow. This is per
haps understandable if a great part of the role iron plays in the 
metabolism is as an electron carrier (see McElroy & Nason 1954) 
and only a small part is permanently bound in the cell.

V. Temperature relations.

Physiological experiments AA'ith basidiomycetes are most often 
performed at 25°C. In investigations dealing particularly Avith the 
temperature factor 25°C has also been found to give optimum 
growth for some mycorrhizal fungi of the genera Boletus (Melin 
1925), Cenoccocum (Mikola 1948) and Tricholoma (Norkrans 
1950), Avhile other species preferred a slightly lower temperature. 
Among the Avood-destroying fungi investigated by Humphrey & 
Siggers (1933) and Björkman (1946) the majority had their opti
mum groAvth betAveen 24° and 32°C. On the other hand several 
Mycenae shoAved the best groAvth at 20°C (N. Fries 1949). The 
coprophilic Psalliota bispora (Treschow 1944) gave a good growth
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in a narrow temperature range between 20° and 27°C with the opti
mum at 24°C. The coprophilic species of Coprinus investigated by 
Rege (1927) showed a high optimum, 30-35°C.

The first experiments of the present investigation were also per
formed at 25°C, but soon it appeared that the growth of some species 
was very slow and irregular though the composition of the nutrient 
solution seemed satisfactory. The optimum temperature of growth 
in a liquid medium was therefore investigated.

Expt. 23. The in fluence of temperature on the growth of some Coprinus
species. (Figs. 24 and 25.)

Medium A l + B was used. The temperature relations were tested at 
incubation temperatures ranging between 15° and 44°C. The incubation 
periods of the different species were chosen so that vigorous growth was 
observed in as many series as possible and autolysis avoided. 5 parallels 
of each series.

About half the investigated species showed optimum growth at 
25°C and had their maximum point at 30-35°C (C. ephemerus, C. coma- 
tus, C. plicatilis and C. narcoticus) or preferred temperatures nearer 
30°C for good growth, which ceased completely at 35-40°C (C. 21, 
C. 22, C. 24, C. 25, C. Friesii, C. hiascens and C. picaceus). Fruit 
bodies of species belonging to this group are found in nature among 
leaves or grass or on stale manure.

Another type was represented by C. atramentarius and C. mica- 
ceus with good growth at 15°C, optimum growth at 20-25°C and the 
maximum point of growth at 30°C. This result agrees very well 
with the appearance of fruit bodies on the habitats of these soil- 
inhabiting species in spring and autumn but not in summer.

Among the species growing at higher temperatures C. curtus and 
C. tardus seemed to prefer 30°C or some degrees higher for opti
mum growth. At 40°C C. tardus could not grow, while the tempera
ture range for C. curtus reached 44°C. C. 23 produced good growth 
within a small temperature range. The optimum was at 30-35°C, 
while the mycelial production was inhibited at 38°C. C. fimetarius 
III preferred the temperatures between 25° and 44°C with the opti
mum at 35—40°C. Another strain showed optimum growth at 38°C. 
It is most remarkable that the growth is still good at 44°C.

The high temperature species are all coprophilic. The coprophilic 
species investigated by Rege (1927) also showed a high temperature 
maximum, viz. 45°C. Among other basidiomycetes growth seldom 
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Fig. 24. Influence of temperature on the growth of some Coprinus species. (Expt. 23.)
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C. cphemerus C. narcoticus C. tardus

10 days 8 days13 days

35* 4CfC
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- 300
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•c 200

8 days

Fig. 25. Influence of temperature on the growth of some Coprinus species. (Expt. 23.)

appears at such high temperatures and Lindgren (1933) notes 
Lenzites sepiaria with the maximum temperature at 45°C as an ex
ception. However the ascomycetes include such a genus as Chaeto- 
mium with a straw-decaying species growing at temperatures be
tween 25° and 62°C with the optimum at 40—50°C (La Touche 

1948). There are also coprophilic species of Sordaria with the 
temperature optimum at 35°C (Hawker 1950).

Additions of yeast extract or amino acids have in some cases a 
favourable effect in raising the maximum point (L. Fries 1953).

Summary.
The pH curves of some Coprinus species growing on a common 

medium containing glucose, mineral salts and buffered with phos- 
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phates showed two maxima and between them a depression at pH 
1.5-8. A spectrographic analysis of this medium showed that Fe 
is not traceable at pH >7, Ca is partly precipitated at pH 6.9 and 
almost completely precipitated at higher pH values. The concentra
tion of Zn ions decreases at pH 7.4 to increase again at pH 8. At 
pH 7.4 apparently only small amounts of Ca and Zn, and perhaps 
traces of Fe, are present in solution, which coincides with the de
pression in the pH curves. The second maximum of the pH curves 
seems to be connected with the increase of Zn ions and the resultant 
production of dicarboxylic hydroxy acids, which form soluble and 
stable complexes with metal ions, e.g. iron.

Different ways of preventing the precipitation of Fe, Zn and Ca 
and of making them available to the fungus were tried out with 
C. ephemerus as test object. The addition of iron as a soluble and 
stable complex, ferricitrate + citric acid, gave enough ferri-ions for 
good growth at pH <9 if added after separate sterilization. A slight 
remaining depression in the pH curve around pH 7.5 could be 
eliminated by autoclaving (NH4)2-tartrate together with the basal 
solution or by adding ammonia or Ca-lactate after separate sterili
zation.

Iron precipitates are dissolved at pH 7.5 by carboxylic acids, 
especially their ammonium salts. If iron is added as ferricitrate + 
citric acid before autoclaving it will be found among the precipitates 
after this process and consequently larger amounts of organic acids 
are required if precipitation is to be prevented. An addition of ci
tric acid in bigger amounts also improved growth at least above 
pH 7.5. On the other hand, 0.5 g (NH4)2-tartrate added per litre 
of solution before autoclaving gave vigorous growth even at pH >7, 
probably because ferri-ions were made available. As calcium has 
proved to be essential for good growth and zinc additions also in
crease the growth, these metals are apparently made available 
when ammonia or (NH4)2-tartrate is added. This is understandable 
since calcium and zinc phosphates are soluble in solutions of am
monium salts of hydroxy acids.

Several ways have been tried to obtain a good and handy method 
for preparing nutrient media of different pH values on which the 
growth curve obtained gives a true picture of the reaction of the 
fungus to different H+ concentrations without being influenced by 
the precipitation of some essential metals. Thus in Medium 2 and 
3 the metals are to a great extent chelated with (N H4)2-tartrate and
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citric acid. To prevent precipitations still further Fe, Zn, Ca, Mn 
and Mg as well as the phosphates were added after separate sterili
zation in pH experiments on Medium Al+B or A2 +B. The 
latter method gives good results with several species, but in some 
cases apparently more favourable compounds are formed while 
autoclaving the metals together with asparagine and (NH4)2-tartrate. 
Sterilization through glass filters is certainly the mildest treatment 
though the danger of infections is greatest with this method.

EDTA has also been tested as a chelating agent. At pH values 
< 7 it has a strongly inhibiting effect and in alkaline solutions it de
creases the growth of several fungi to some degree, because EDTA 
here makes essential amounts of necessary metals in the media 
used unavailable to the fungus.

In spite of the probable imperfections of the methods used, some 
conclusions can be drawn from the experiment with different pH 
values. Such typical coprophilic species as C. ephemeras, C. 20, 
C. 22, C. cordisporus, C. niveus and C. tardus, and presumably also 
C. fimetarius I and II, C. 22 and C. 25 showed optimum growth 
at pH values about 8. A few coprophiles, viz. C. cartas, C. 23 and 
C. 24, as well as the soil inhabiting C. atramentarius, C. narcoticus 
and C. picaceus had their optimum at pH 7. For most of them, how
ever, good growth appeared at pH 8. An optimum at pH 6 charac
terized only C. Friesii, C. hiascens and C. plicatilis, while C. mica- 
ceas was the only species with the best growth at pH 5. It can thus 
be stated that the coprophilic Coprinus species arc extremely basi- 
philic and even other species of this genus prefer a more alkaline 
pH range than most other fungi.

The effect of different supplies of calcium on the growth of Copri
nus ephemeras was investigated. Abundant additions, 1.2-4 mg Ca 
per litre, give a good and even growth, but with amounts of Ca 
below 1.2 mg/litre there is no proportion between the dry weight 
of the mycelium produced and the amount of Ca supplied. The 
mycelia of these series also grew much more densely and produced 
colonies. There is a possibility that the long lag-phases in series 
with small additions of Ca and the irregularity of the growth even 
in series in quartz flasks without any supply of Ca may be explained 
as an adaptation of some enzyme systems to use Mg or some other 
metal as a component instead of Ca.

Iron is a limiting factor for the growth of Coprinus ephemerus 
and C. micaceus has also been studied. As the control series were 
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not completely free from iron, nothing could be stated about the 
absolute necessity of this metal. Iron does not seem to have any 
quantitative effect. Different amounts of the metal only influence the 
rate of growth, and traces of iron are enough for vigorous mycelial 
production even if the rate becomes slow.

The influence of temperature on the growth of seventeen differ
ent Coprinus species has been investigated. About half the tested 
species showed optimum growth at 25°C and had their maximum 
point at 35°C, or preferred temperatures nearer 30°C for good growth, 
which ceased completely at 35-40°C. Only C. atramentarius and 
C. micaceus preferred such low temperatures as 15-25°C and had 
their maximum point at 30°C. Species growing at higher tempera
tures are all coprophilic. Thus C. curtus, C. tardus and C. 23 seemed 
to prefer 30°C or some degrees higher for optimum growth and 
C. fimetarius 35—40°C. Most remarkable is C. fimetarius III with 
still good growth at 44°C, which is extremely rare among basidio- 
mycetes.

Institute of Physiological Botany, University of Uppsala, January, 1956.
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VÄXT MATER [AL FRÅN TRÄSKBOPLATSEN 
I DAGSMOSSE.

AV

GRETA BERGGREN.

År 1943 mottog Statens Centrala Frökontrollanstalt från Statens 
Historiska Museum genom fil. dr Otto Frödin omkring sjuttiofem 
prover från utgrävningarna av den s. k. träskboplatsen vid Alvastra. 
De utgjordes huvudsakligen av spannmål, som uppsamlats kring 
härdar på vilka bröd gräddats, men även av torvprov och enstaka 
frön. Dr Frödins önskan var att få dessa prov undersökta för art
bestämning av däri förekommande spannmål och ogräsfröslag, de 
senare för att om möjligt kunna utröna på vad sätt ogräsen spridits 
i vårt land genom åkerbrukets införande här.

Alvastra boplats är en träskby från stenåldern byggd på pålar i 
Dagsmosse nära Alvastra vid Broby i V. Tollstads socken, Öster
götland. En bit ute i mossen blottades 1909, enligt Frödin (1910), 
under ett 1-1,1 meters mäktigt lager av Phragmites-rik kärrtorv 
ett i sin övre del ännu torvblandat, men så småningom mer homo
gent kulturlager av 2-3,5 dm mäktighet, i vilket voro inmängda 
föremål av framförallt grönsten, flinta och trä. Detta kulturlager 
vilade på ett golv av horisontalt, kant i kant lagda stockar av 2 dm 
tjocklek och på 1,25-1,35 meters djup under mossens yta. Direkt 
på detta golv hade de tidigare nämnda härdarna uppförts, lagda 
på gråsten och kalksten. Fornsaksinventariet, bland vilket den tjock- 
nackiga grönstensyxan och den dubbeleggade skafthålsyxan trädde i 
förgrunden, utvisade, att boplatsen begagnats vid mitten av mellan- 
neolitisk tid, 2200-1800 år f. Kr. Det kan tilläggas, att material 
från Alvastra pålbyggnader helt nyligen åldersbestämts enligt C14- 
metoden. Antikvarie N.-G. Gejvall vid Statens Historiska Museum 
har härvid meddelat följande: Från en påle har två prov tagits
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samt från torv fastsittande på densamma ytterligare ett. Medeltalet 
av de värden, som undersökningen lämnat, är 4180 + 130 år, vilket 
motsvarar tiden omkring 2200 år f. Kr. — Boplatsfyndet, som är 
ett av våra viktigaste från yngre stenåldern, ger intressanta bidrag 
till kännedomen om åkerbrukskulturens inträngande västerifrån 
till jägar- och fiskarfolkens Östergötland.

Den sydvästra, tunglikt utskjutande del av Dagsmosse, vari dessa 
kulturavlagringar påträffats, hör enligt Lennart von Post (i Frödin 

1910) icke genetiskt samman med den övriga delen av mossen, utan 
hänfördes av honom till en med de nordskandinaviska »backmy
rarna» besläktad typ, »källmossarna».1 Huvuddelen i lagerföljden 
är nedifrån räknat följande:

1. Kalktuff på ett av sandig morän och mycket lös lera bestående, 
starkt vattenförande underlag, mäktigt intill 4 meter.

2. Cladium-torv, isynnerhet uppåt + gyttjeblandad, bildande ett 
sammanhängande 2 å 3 dm till 1 m mäktigt täcke över kalktuffen.

3. Kalkgyttja, här och där med ränder av kalktuff och Cladium- 
torv samt överallt med enstaka, strödda rhizom av Cladium och 
Phragmites.

4. Kärrtorv med Phragmites och enstaka stubbar av al, 1-1,3 m 
mäktigt.

Samtliga dessa lager stupa mot söder, väster och norr, dvs. från 
moränkullen vid Broby radiärt mot Dagsmosse. Kontakten med 
kalkgyttjan och torven har liksom den nutida torvytan ett fall av 
ungefär 1 m på 50. Torvens utkilande på Brobykullen ligger 6,2 m 
och torvytan vid pålbyggnadsplatsen 3,9 m över Tåkerns högsta 
(recenta) strandlinje, pålbyggnadsgolvet självt i medeltal 2,6 m 
över sagda nivå.

Fornlämningarna äro samtliga anträffade i kontakten mellan kalk
gyttjan och torven eller rättare i den förras översta skikt. Den mark, 
på vilken pålbyggnaden varit uppförd, har utgjorts av en lös, slut
tande, av källflöden permanent översilad gyttjeyta, glest beväxt 
med Phragmites communis och Cladium mariscus och så lös, att den 
icke burit en person. Vid den subboreala tiden —- postglacialtidens 
varmaste skede — har så småningom vattentillgången i de källor vid 
Broby, varur gyttjan avsatts, minskat och slutna växtsamhällen 
uppstått, och i och med uppkomsten av torvtäcket ovan kalkgyttjan

1 Det var dock här fråga om ett kärr, enligt Du Rietz’ terminologi ett extremrik- 
kärr, jfr Du Rietz 1949 (s. 188).
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har förmodligen boplaten övergivits. — Här nedan lämnas en redo
görelse för hur detta 4000 år gamla växtmaterial av mig undersökts 
vid Statens Centrala Frökontrollanstalt samt en förteckning över 
växtarter funna i detsamma.

De prov, som undersökts, voro betecknade med nummer från 
1 till 75 samt I 34: a och 252. I)e voro av olika storleksordning. De 
mindre av dem har helt undersökts, men då ingen möjlighet fanns 
att i sin helhet genomgå de större, ha medelprov uttagits därur. På 
grund av originalprovens ojämna konsistens kunde detta dock ej 
ske direkt ur dessa, utan de sållades upp i olika storleksfraktioner, 
varefter ur dessa senare medelprov uttogos. Materialet utströddes 
härvid i tunna, upprepade lager på ett jämnt underlag. Därefter 
uttogos medelst ett tunt, styvt papper på ett tjugotal ställen, jämnt 
fördelade över hela ytan, portioner, vilka blandades till ett medel
prov av max. ca 1 000 korn. Medelproven undersöktes under binoku- 
lär lupp (först. 24 x och 48 x ), 0ch det däri funna växtmaterialet 
bestämdes efter jämförelse med Frökontrollanstaltens frösamling 
och Riksmuseets herbarium.

De på det grövsta sållet frånsållade delarna bestodo till större delen 
av hopklumpade delar, som först måste upplösas, innan något 
prov kunde uttagas därur för undersökning. Upplösning av dessa 
skedde ett dygn i utspädd salpetersyra. De sålunda upplösta delarna 
filtrerades på filtrerpapper, varefter de ställdes att torka. Därefter 
verkställdes sållning, provtagning och undersökning på sätt, som 
ovan beskrivits. Även de prov, som inkommit i fuktigt tillstånd, ha 
behandlats på nyss nämnda sätt. För upplösning uttogs ur dessa 
prov först ett ungefärligt medelprov på skilda ställen och djup.

Genom detta tillvägagångssätt böra medelproven bli representativa 
även betr. de olika arternas frekvens, intressant vore att jämföra 
denna med förhållandena i nutiden. Givetvis måste dock härvid 
beaktas, att frukter och frön, som insamlats till föda eller medföljt 
vid skörden av tegarna, blivit starkare representerade.

Det material, som uppsamlats kring härdarna, är förkolnat men i 
allmänhet fullt bestämbart. Det består främst av kor n (PL I—III) men 
även av vete (PI. IV: 1-3). Kornet har utan tvivel i huvudsak ej varit 
naket, en uppfattning, som N. Hj. Nilsson vid en tidigare undersök- 
ning (Frödin 1910) redan kommit till. Det har nämligen i övervägande 
antalet fall kvarsittande, genom förkolning fragmentariska blom
fjäll, fläckvis spridda över ytan, dock företrädesvis utefter ventral- 
iåran (PI. III: 1-4, 7-8). Vid en frekvensundersökning, som företogs

Sv. Bot. Tidskr., 50: 1



100 GRETA BERGGREN

på 315 stycken medelprovsuttagna, hela kärnor, visade det sig att 
så var fallet med 235 stycken av dem. Då emellertid de återstående 
80 »nakna» kärnorna inneslöto typer av exakt samma utseende och 
storlekar som de förstnämnda (PI. II), kan man inte helt utesluta 
den misstanken, att åtminstone en del av dessa »nakna» kärnor 
ursprungligen haft kvarsittande blomfjäll, som dock helt förkolnat, 
isynnerhet som man på ett flertal av dem kan iakttaga spår efter de 
två längsgående veck (PI. III: 1-2; PI. II), som på innerblomfjället av 
recent »skal»-korn löper utefter ventralfåran (PI. III: 5). Dessa 
saknas på recent naket korn (PL III: 6). Även helt skalade korn
kärnor finnas, där inga spår av dessa veck kunna skönjas (Pl. 
III: 9-13). Däremot finnas där spår av blomfjäll (PI. III: 13). Till 
formen överensstämma de dessutom helt med caryopsis av 6-rads 
»skalkorn» (Pl. Ill: 15-16) men ej med sådan av naket korn (Pl. 
III: 17-18). En kärna har jag i denna frekvensundersökning funnit, 
som till formen överensstämmer med detta senare (PL III: 14). 
En av Jessen (1939) på grundval av förkolningsförsök framförd 
förmodan, att Nilssons uppfattning skulle vara oriktig, torde genom 
det nu framlagda rikliga materialet kunna tillbakavisas.1 Även 
korn med helt kvarsittande, dels otandade, dels tandade blomfjäll 
och väl bevarade långhåriga basalstjälkar finnas och äro enligt 
Frökontrollanstaltens fältkontrollavdelning, som utfört sortunder
sökningen, av 6-rads erectum alfa- och beta-typ (PL I: 9-11).1 2 
Vidare finnes av säd en bränd kärna, 3,4 mm lång, som till utseende 
väl överensstämmer med råg (PL IV: 7 och 9). Ventralfåran saknar 
dock det djup, som med få undantag är normalt, och storleken är 
mindre än för råg av genomsnittlig storlek. Dock är, isynnerhet för 
lantrassorter, mått på 3,4 mm och därunder alls ej ovanliga. Möjligen 
kan ännu en kärna, 3,5 mm lång, med utslaget embryo och scutellum, 
misstänkas vara av råg (PL IV: 11). — Enligt Becker-Dillingen 

(1927) är för Europas del odling av råg betydligt yngre än för övriga 
sädesslag. Norr om Alperna uppträder den först under slutet av 
bronsåldern med den första fyndplatsen från pålbyggnaderna vid 
Olmütz i Mähren. I schweiziska pålbyggnader saknas rågen helt, och

1 I ett efter avslutandet av min undersökning utkommet arbete behandlar Hjelm- 

qvist (1955) bl. a. dessa kornfynd, varvid han gör gällande, att kornet i huvudsak varit 
naket. Det material, som jag här ovan redovisat, talar dock tydligt för den av mig 
framförda uppfattningen.

2 Enligt mina anteckningar har jag i prov nr 22 funnit 19 kärnor av en egendomlig, 
småkornig typ av korn (2,9-4,5 mm långa, 1,5-2,5 mm breda). Jag har emellertid inte 
haft tillfälle att återse materialet och kan därför inte närmare beskriva det.
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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i Danmark har man det tidigaste fyndet från l:a århundradet e. Kr. 
Helt otroligt är väl ej, att den dock tidigare kunnat uppträda som 
ogräs i utsäde. — Även fragmentariska, rödbruna blomfjäll, tydligen 
från någon havre art, har anträffats. Att enbart på dessa fragment 
säkert bestämma arten är likväl ej möjligt. De sakna dock hårighet 
eller märken därav och skulle väl därigenom närmast kunna tänkas 
härröra från Avena sativa eller A. strigosa. Blomfjäll av denna 
senare art äro dock i allmänhet mera gråbruna till färgen med tydligt 
ljusare nerver, vilket här saknas. Då även varieteter av A. fatua 
uppträda med glatta blomfjäll, kan ej heller denna art helt uteslutas. 
A. sativa och A. fatua äro enligt Ullman (1953) redan tidigare funna 
från neolitisk tid, nämligen den förra från Kulmsee (Westpreussen), 
den senare från Lengyul (Syd-Ungern) och Dremling (Schlesien). 
Fynd av A. strigosa ha däremot ej gjorts tidigare än från bronsåldern.

Som inblandning i dessa spannmålsprov, uppgående Lill ell 60-tal, 
finnas frön och frukter främst av sådana örter, som föredra kultur- 
påverkad mark. De ha förmodligen spridits med utsädet och sedan 
insamlats tillsamman med skörden och äro, liksom denna, med 
få undantag förkolnade.

Bland dessa är Phleum pratense, tagen i vidsträckt mening, repre
senterad av ett 70-tal frukter. Måtten på dessa överensstämma till 
större delen med dem för ssp. vulgare, medan ssp. nodosum har en 
något kortare karyopslängd (S) i jämförelse med det fossila materia
let, oavsett att detta genom förkolning bör vara något krympt. Av 
Festuca pratensis finnas ett 35-tal frukter, men av Elytrigia (Agro- 
pyron) repens märkligt nog endast ett fåtal. Märkligt är väl även, att 
av Medicago lupulina ett frö och en frukt anträffats. Även denna art 
uppträder ju huvudsakligen på starkt kulturpåverkad mark. Trots 
detta fanns den tydligen här redan vid åkerbruksodlingens begyn
nelse. Det är t.o.m. möjligt, att den är underrepresenterad på grund 
av att dess frön genom plantans ± nerliggande växtsätt ej kommit 
med vid skörden, ett antagande, som kan stödjas av att det anträffade 
materialet ej är bränt.

De nu nämnda arterna äro ju i vår tid, med undantag för Elytrigia 
repens, allmänt i kultur. 1 frekvenshänseende kan det därför ej 
vara riktigt att jämföra dem med nutida förhållanden. Frekvensen 
av frukter och frön av utsädesogräs bör däremot kunna jämföras.

Av dylika arter märkes främst, liksom i våra dagar, Chenopodium 
album med i vissa prover sådana mängder av nötter, att man kan 
misstänka, att de använts till föda. Därnäst kommer Polygonum
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convolvulus med ca 600 nötter, även nu ett av våra oftast förekom
mande utsädesogräs. Båda äro nu allmänna i Ombergstrakten. 
Däremot är det märkligt, att Ranunculus repens, Chrysanthemum 
leucanthemum, Lapsanci communis och Rumex crispus endast före
trädas av enstaka eller fåtal frukter vardera. De äro nu, trots fina 
rensningsmaskiner, både till antals- och förekomstfrekvens våra 
vanligaste utsädesogräs (Kolk 1955) och borde, om de funnits i 
större mängder bland säden, bevarats genom röstningen. Det verkar 
därför, som om de ej funnits i samma omfattning som nu. Kanske 
ha de kommit hit med utsädet och ännu inte hunnit naturalisera 
sig? De äro nu allmänna eller tämligen allmänna i Ombergstrakten.
- Av i nutida utsäde sällan förekommande ogräs finnas Agrimonia 

eupatoria (allmän), Luzula pilosa (allmän), Carex hirta (spridd) 
och Malva pusilla (sällsynt), alla med ett fåtal till enstaka frukter, 
samtliga dock ej brända och därför troligen ej insamlade tillsam
man med skörden.

Av träd och buskar med för människan utnyttjbara frukter är 
Malus silvestris rikt representerad av »äpplekärnor», »kärnhus» och 
»äppleskal». Vildaplar förekomma även nu flerstädes i trakten. 
En mera ingående undersökning av äpplefynd från Alvastra är 
redan gjord av Th. Wulff (Frödin 1910). Corylus avellana före
kommer med såväl hela nötter som betydande mängder skalfragment 
och släktet Rosa med ett avsevärt antal brända nötter. Bland dessa 
finnas typer, som till form och storlek förvånansvärt väl överens
stämma med det fröavtryck från Löderup, som av Hjelmqvist 

(1953) bestämts fill Taxus baccata. Då emellertid de nötter, som bäst 
bevarats, äro täckta av korta, tätt växande stickelhår och typerna 
för övrigt ej äro ovanliga bland f?osa-arterna, har jag ansett det 
troligast, att i detta fall även dessa former tillhört någon nypon art. 
Taxus baccata växer dock ymnigt på Omberg, ehuru ej iakttagen på 
bergets hjässa eller dess östra sida. — Rubus idaeus är, med tanke 
på dess roll som föda, sparsamt företrädd med endast 6 stenfrukter. 
Av Cornus sanguinea däremot finnes ett ganska stort material av sten
frukter, i varje fall så stort, att det till synes med bestämd avsikt 
måste ha hamnat på boplatsen, kanske för oljehaltens skull. Enligt 
Hegi (1926) innehåller nämligen såväl det köttiga hyllet som fröna 
35—45 % tunnflytande olja. Denna har ända in i senare tider i vissa 
trakter använts som brännolja. Även försök att använda den till 
matolja ha gjorts. Arduino t.ex. (Leipziger Intelligenzblatt 1769) 
lät bären ligga en tid på marken för att torka, krossade dem därefter 
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och lät dem, inneslutna i en säck, en kort stund ligga i sjudande vat
ten, varefter han med endast händernas tryck utpressade så mycket 
olja, att han ur 3,5 1 bär erhöll 1,5 kg. Smaken liknade bomoljans. 
Även barken torde ha använts som bast.

Gemensamt för de växters frön och frukter, som ej direkt kan tän
kas påverkade av kulturen, är, att de i övervägande antalet fall ej 
äro förkolnade och att endast de mot nedbrytning särskilt motstånds
kraftiga frö- och fruktväggarna återstå. Dessa ha dock i flertalet fall 
bibehållit fröets eller fruktens form, likaså är ytstruktur och färg 
vanligen väl bevarade.

Bland dessa märkes Urtica dioeca med ett 40-tal nötter, ett för
vånansvärt stort antal i jämförelse med frekvensen av lämningar 
efter numera lika vanliga örter. De äro fördelade på ett 20-tal prov. 
Då de ej äro brända, är det knappast troligt, att de insamlats med 
skörden. Även i nutiden äro de mycket sällan förekommande i 
utsädesprov, men arten följer väl ändå indirekt kulturen. Urtica 
dioeca är nu allmän med förekomst i oerhörd mängd som under
vegetation särskilt i utdikade alkärr. Måhända var frekvensen lik
nande för 4000 år sedan. Kanske ha nötterna vid invånarnas fram
trängande genom snåren fastnat och följt med ut till boplatsen. 
Urtica urens däremot förekommer med endast en nöt.

Av helt naturspridda frukter finnas från träd och buskar ett få
tal till enstaka av Betula spp., Alnus glutinosa, Quercus sp. och Sorbus 
aucuparia. Alla äro nu allmänna eller tämligen allmänna i trakten. 
Ålera märkligt är, att även en kvistdel av gran påträffats. Av det 
av J. Öster utarbetade pollendiagrammet från Yåxmossen i Ljung 
(Erdtman 1949) framgår, att granen invandrade till dessa trakter 
för ca 4000 år sedan. Grankvistfyndet utgör sålunda ett värdefullt 
komplement till det pollenanalytiska materialet betr. granens historia 
i Östergötland. — Av fuktighetsälskande växter är Ranunculus scelera- 
lus rikligast representerad med avsevärda mängder av nötter; den är 
numera tämligen sällsynt i Dagsmosse. Därnäst kommer Scirpus 
Tabernaemontani med ett 25-tal nötter. Hesselman (1938) uppger 
arten från Broby bro (1878) samt (med ?) från norra utkanten av 
Dagsmosse (1923). Cladium mariscus förekommer med ett 20-tal 
frukter. Av Holmgren (1851) uppges arten som ymnig i en del av 
Dagsmosse »men få exemplar i blom», nu troligen försvunnen genom 
odling. Märkligt nog kommer därefter Eupatorium cannabinum, som 
nu uppgives såsom sällsynt i Ombergstrakten och ej växer i Dags
mosse men väl knappast spridits med människors hjälp från någon
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annan plats, då frukterna äro fördelade i ett femtontal prov med 
enstaka individ i vardera. De nu så allmänna Cirsium palustre och 
Carex rostrata äro däremot representerade med enstaka frukter, 
likaledes Carex appropinquata och C. disticha, numera uppgivna 
som spridda i bl. a. Dagsmosse. Av Veronica beccabunga finnas ett 
20-tal frön (nu allmän), av Montia lamprosperma 1 frö. Arten är 
uppgiven för Dagsmosse (Bohman 1829), men i senare tid veterligen 
återfunnen på Omberg endast av H. Dahlstedt 1881. Av Solanum 
dulcamara ha påträffats ett fåtal frön (även nu i Dagsmosse). — 
Slutligen finnas av de örter, som genom sina växtplatser i lundar eller 
torra backar ej kunna tänkas ha samband med odling, Arabidopsis 
thaliana (enstaka frö, nu tämligen allmän), Satureja acinos, S. vulga
ris, Stachys silvatica och Origanum vulgare (enstaka klyvfrukter, 
alla tämligen allmänna), Lathraea squamaria (enstaka frö, nu 
flerstädes allmän väl mest på hassel och har förmodligen medföljt 
vid insamlandet av hasselnötter) samt Hypericum perforatum och
H. hirsutum (enstaka frön, den förra tämligen allmän eller all
män, den senare sällsynt).

Anmärkas bör, att den nu så rikliga förekomsten av vallmo och 
blåklint i åkrarna på slätten nedanför Omberg icke kunnat spåras 
i de undersökta proven. Givetvis ha dessa frön och frukter kunnat 
förintas, vilket kan vara troligt för vallmons med dess lösa och oljiga 
konsistens, medan blåklinten med sitt tjocka och hårda fruktskal 
borde ha motstått både röstning och förmultning.

Artförteckning.
Uppgifter om nutida frekvens äro tagna ur Bengt Hesselmans »Ombergs 

kärlväxtflora» (1938). Uppställning av arterna är därför gjord efter samma 
system som i denna med undantag för sädesslagen, som här placerats först. 
Siffrorna inom ( ) betecknar recenta artens frö- eller fruktstorlek, S. C. F. och 
S, att måtten på de recenta fröna och frukterna tagits på material från 
Statens Centrala Frökontrollanstalts frösamling resp. Riksmuseets her
barium. Som tidigare nämnts återstår av obrända frön och frukter endast 
ytterskalet. I artförteckningen noteras ej detta i varje enskilt fall. Nomen
klatur enligt Hylander i »Förteckning över Nordens växter» (1955). Med 
karyops menas gräsens frukt utan blomfjäll.

Hordeum vulgare L. ssp. polystichum Sch. & K. — Sexradskorn, bestämt 
av S.C.F:s fältkontrollavdelning. Avsevärda mängder i ett 60-tal prov. 
PI. I, II, III.

Triticum sp. — Vete. Ingen närmare artbestämning gjord, ej heller 
frekvens. PI. IV: 1-3.
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Secale cereale L. — Råg? 2 st. brända kärnor. Storlek 3,4 x 1 mm; 3,5 x 
0,9 mm. I prov 1 och 40. PI. IV: 7, 9, 11.

Avena sativa L. — Havre? Fragmentariska blomfjäll. I prov 9.
Picea abies (L.) Karst. — 1 kvistdel, bestämd av dr E. Asplund. I prov 

44. — Nutida förekomst: mycket allmän.
Phleum pratense L. — Ett 70-tal brända karyopser, de flesta väl bevarade, 

enstaka dock med embryo och scutellum urslagna, men alla säkert bestäm
bara samt 2 obrända frukter med kvarsittande, väl bevarade blomfjäll, 
en av dem även med en långt utvuxen rotgrodd. — Karyopsernas storlek:
1.0 x 0,5-1,2 x 0,6 mm (1,0 x 0,7-1,5 x 0,8 mm, S.C.F.); med blomfjäll:
1,3 x 0,5 mm; 1,7 x 1,0 mm (1,5-2,0 x 1,0 mm, S.C.F.). I 20 av de under
sökta proven. De med blomfjäll i prov 29. — Nutida förekomst: allmän.

Festuca pratensis L. — 35 karyopser, därav 1 obränd, de övriga brända 
men för övrigt väl bibehållna med tydligt scutellum och embryo samt ett 
5-tal även med helt eller delvis kvarsittande blomfjäll och basalstjälkar. 
Karyopserna ha den för recent material typiska formen med sin största 
bredd mot toppen, som är tvärt avskuren. Fröärret överensstämmer med 
sin lineära form, sin sträckning utefter ej fullt hela ventralsidan samt sitt 
något mot toppänden avsmalnande slut. — Storlek: 1,5 x 0,6-2,7 x 1,0 mm 
(2,0 x 0,7-3,2 x 1,3 mm, S.C.F.). I 11 prov, i nr 3 ett 15-tal, i övriga enstaka.
— Nutida förekomt: allmän.

Elytrigia repens (L.) Nevski. — 2 karyopser, brända men för övrigt väl 
bibehållna. Båda ha den för recent material typiska jämnsmala, mot toppen 
obetydligt bredare karyopsformen samt det lineära, utefter hela ventral
sidan och ända ut i yttersta toppen jämnbrett löpande fröärret. — Storlek: 
2,2 x 0,8 mm; 2,6 x 0,9 mm (2,0 x 0,9-4,0 x 1,0 mm, S.C.F.). I prov 1 och 
24. Nutida förekomst: allmän.

Scirpus Tabernaemontani C. C. Gmel. — 25 st. obrända nötter, alla väl 
bevarade både till form, färg och ytstruktur, 4 st. även med kvarsittande 
kalkborst. Anmärkas bör, att enstaka av de funna nötterna genom sin i 
genomskärning något triangulära form möjligen kunna vara av S. lacustris 
L. Recenta nötter av denna art är dock större. Storlek på de förra: 1,4 x 1,0-
2.1 x 1,4 mm (1,7 x 1,5-2,3 x 1,6 mm, S.C.F.); på de senare: 1,6 x 1,3—
2,1 x 1,6 mm (2,0 x 1,7—3,0 x 2,0 mm, S.C.F.). 111 av de undersökta proven.
— Nutida förekomst: båda arterna uppgivna från Broby bro och Dags
mosse.

Cladium mariscus (L.) R. Br. — Ett 20-tal nötter utan fruktskal, brända 
och obrända. — Storlek: 1,2 x 1,0-1,7 x 1,4 mm (2,0 x 1,3 mm, S.C.F.). 
I 19 prov. Nutida förekomst: Dagsmosse, lokalt ymnig, men få exemplar i 
blomning enligt Holmgren (1851). Nu troligen försvunnen genom upp
odling.

Carex appropinqnata Schum. — 2 st. brända nötter omgivna av sina frukt- 
gömmen. Spröttopparna på dessa defekta, sprötbaserna dock oskadade, 
för övrigt så väl bibehållna, att de äro bestämbara. Genom den smalt 
avsatta sprötbasen, fruktgömmets markanta nervighet, fruktens från sidan 
något kullriga form och storleken överensstämma de helt med recenta 
nötter av arten. Båda med samma mått: 1,6 x 1,6 mm (med samma spröt-
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defekt: 1,5 x 1,3-2,0 x 1,6 mm, S.C.F.). I prov 3 och 32. — Nutida före
komst: spridd, bl. a. uppgiven från Dagsmosse.

C. dislicha Huds. — 1 st. obränt fruktgömme, väl bibehållet samt 1 st. 
obränd, väl bibehållen nöt med fruktgömme, vars topp dock något avviker 
från den för den recenta arten typiska. Fruktgömmets storlek: 2,3 x 1,4 mm 
(2,5 x 1,2-4,4 x 1,7 mm, S.C.F.); fruktens d:o 3,0 x 1,0 mm. I prov 71 och 
72. — Nutida förekomst: spridd, bl. a. uppgiven från Dagsmosse.

C. rostrata Stokes. — 2 st. obrända nötter utan fruktgömmen, båda 
väl bibehållna. Genom sin något bukigt trekantiga form med den långsamt 
avsmalnande och tvärt avskurna spetsen, kvarsittande långa navelsträng, 
färg, ytstruktur och storlek överensstämma de helt med recenta nötter.

Storlek: 1,5 x 1,0 mm; 2,1 x 1,1 mm (1,7 x 1,1-2,1 x 1,2 mm, S.C.F.).
I prov 7 och 9. — Nutida förekomst: allmän eller täml. allmän.

C. hirta L. — 2 st. obrända nötter utan fruktgömmen, båda väl bibehållna. 
Överensstämma genom sin smalt trekantiga form, något utdragna och 
tvärt avskurna spets, sin färg och storlek exakt med recenta nötter. 
Storlek: 1,6 x 1,0 mm; 2,5 x 1,4 mm (2,0 x 1,1-2,9 x 1,5 mm, S.C.F.). I 
prov 4 och 71. — Nutida förekomst: spridd, bl. a. uppgiven från Dagsmosse.

Juncus spp. — 53 st. obrända frön, de flesta väl bibehållna och med 
full säkerhet bestämbara till släktet. På grund av tidsbrist har det emeller
tid ej varit möjlighet till försök med artbestämning. I ett av fallen kan 
man dock finna tydlig J. compressus - struktur, form och storlek. — Stor
lek på detta: 0,45 x 0,18 mm (0,40 x 0,20-0,45 x 0,22 mm, S.C.F.); för 
övriga: 0,40 x 0,18-0,50 x 0,30 mm. I 15 av de undersökta proven. I prov 
61 och 71 funnos 22 respektive 11 st. — Nutida förekomst: J. compressus 
»allmän» enl. Holmgren (1851) och Dusén (1888). Av Hesselman endast 
funnen vid Ekhaga i parken och vid Karlsgård N om Dagsmosse.

Luzula pilosa (L.) Willd. — 2 st. något fragmentariska frön, väl bibe
hållna till färg och ytstruktur, det ena även så gott som helt till form. 
Karunkel saknas. — Storlek: 1,2 x 0,9 mm (recenta med samma defekt:
1,3 x 0,9-1,5 x 1,3 mm, S.C.F.). I prov 45 och 63. — Nutida förekomst: 
allmän.

Corylus avellana L. — 2 st. hela nötter och avsevärda mängder skal
fragment, dels brända, dels obrända. — Storlek: 17 x 15 mm (15 x 10- 
25 x 15 mm, S.C.F.). I 23 av de undersökta proven, i vissa prov, som i 2 
och 75, avsevärda mängder skalfragment. —- Nutida förekomst: allmän.

Betula spp. — 6 st. nötter, dels brända, dels obrända, alla saknande 
vingar men för övrigt så väl bevarade, att de utan tvekan kunna hänföras 
till släktet. Med ledning av nötternas form skulle man möjligen även kunna 
bestämma dem till arten sålunda:

B. pubescens Ehrh.— Nötter äggrunda: 3 st. nötter varav 2 st. brända. — 
Storlek: 1,4 x 0,8 mm; 1,2 x 0,9 mm; 1,3 x 0,8 mm (1,5 x 1,1-2,0 x 1,4 mm,
S.C.F.). I prov 6 och 7. Nutida förekomst: allmän (Dusén 1888).

B. verrucosa Ehrh. — Nötter smalt spolformiga: 1 st. bränd nöt. — 
Storlek: 1,7 x 0,9 mm (1,8 x 0,7-2,3 x 0,9 mm, S.C.F.). I prov 8. — Nutida 
förekomst: allmän (Dusén 1888).

B. nana L. — Nötter nästan runda-brett ovala: 2 st. nötter, obrända. — 
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Storlek: 0,9 x 0,9 mm; 1,0 x 0,8 mm (1,1 x 0,7-1,6 x 1,5 mm, S.C.F.). 1 
prov 8 och 71. — Nutida förekomst: 0.

Ainus glutinosa (L.) Gaertn. — 1 st. bränd, för övrigt väl bibehållen och 
med full säkerhet bestämbar nöt, vilken genom den på ena sidan tydligt 
kölade formen och den smala, hårda kantlisten överensstämmer med 
recenta nötter av arten. — Storlek: 2,0 x 2,2 mm (2,2 x 2,3-2,7 x 2,7 mm, 
S.C.F.). — Nutida förekomst: kärr etc. allmän (Holmgren 1851).

Quercus sp. — 1 st. bränt, delvis skalat »ekollon». — Storlek: 15,0 x 6,0 
mm. I prov 66.

Urtica urens L. — 1 st. obränd nöt, väl bevarad till form, färg och yt
struktur. — Storlek: 1,7 x 1,3 mm (1,6 x 1,0-1,8 x 1,4 mm, S.C.F.). I prov 
45. — Nutida förekomst: spridd, t. ex. Alvastra.

U. dioeca L. — 38 st. obrända nötter, de flesta väl bevarade till form, 
färg och ytstruktur. — Storlek: 0,9 x 0,6-1,2 x 0,9 mm (0,9 x 0,6-1,2 x 0,9 
mm, S.C.F.). I 20 av de undersökta proven.— Nutida förekomst: allmän. 
I oerhörd mängd som undervegetation i några utdikade alkärr.

Rumex crispus L. — 6 st. brända nötter, väl bevarade till form. Samt
liga ha den trekantiga form med skarpt avsatta kanter, som är utmärkande 
för ett flertal av de »storfröiga» Rumex-arterna, men 5 ha även den något 
bukiga form, med därigenom abrupt avsmalnande spets, som skiljer R. cris
pus från de övriga. — Storlek: 1,4 x 0,9-1,7 x 1,2 mm (1,5 x 0,9-2,1 x 1,4 
mm, S.C.F.). I 3 st. prov. — Nutida förekomst: täml. allmän.

Polygonum convolvulus L. — Omkring 600 st. övervägande brända, men 
även ett 10-tal obrända nötter, de flesta väl bevarade till form, även färg 
och ytstruktur, enstaka även med kvarsittande perigonblad. — Storlek: 
1,7 x 1,4—2,5 x 1,7 mm (2,0 x 1,5—4,0 x 2,5 mm, S.C.F.). 1 57 av de under
sökta proven, i en del rikligt. — Nutida förekomst: allmän.

Chenopodium album L. — Avsevärda mängder nötter, dels brända, 
dels obrända, de flesta mycket väl bevarade till form, färg och ytstruktur, 
ett flertal även med kvarsittande hylle. — Storlek i diameter: 0,70-1,0 mm 
(0,60-1,0 mm, S.C.F.). I prov 32 kan även förekomst av

C. polyspermum L. misstänkas. — Nötterna finnas representerade i 64 
av de undersökta proven och antalet är i dessa mycket varierande från 
enstaka till avsevärda mängder. I prov 50, 51, 52 och 71 har sålunda så 
stora mängder anträffats, att det verkar som om de insamlats till föda. — 
Nutida förekomst: C. album allmän, C. polyspermum sällsynt.

Monlia lamprosperma Cham. — 1 st. obränt frö, väl bevarat till form, 
ytstruktur och färg, dock något hoptorkat. — Storlek: 0,69 x 0,60 mm 
(0,70 x 0,70-1,0 x 1,0 mm, S.C.F.). 1 prov 52. — Nutida förekomst: Dags
mosse och i »bergets vattenhålor» enl. Bohman 1829. Veterligen återfunnen 
endast av H. Dahlstedt (»Omberg» 19/7 1881).

Ranunculus sceleratus L. — Avsevärda mängder av obrända nötter, därav 
ett stort antal väl bevarade både till form, färg och ytstruktur. — Storlek: 
0,8 x 0,6-1,1 x 0,9 mm (1,0 x 0,6-1,4 x 1,0 mm, S.C.F.). I 55 av de under
sökta proven. I prov 58, 59, 60, 61, 62 i mycket stort antal. — Nutida före
komst: täml. sällsynt, dock uppgiven från Dagsmosse.

R. repens L. — 1 st. obränd, tom nöt, väl bibehållen både till form,
Sv. Bot. Tidskr.t 50: 1



108 GRETA BERGGREN

färg och ytstruktur. —• Storlek: 2,0 x 1,5 mm (2,0 x 1,6-3,0 x 2,5 mm, 
S.C.F.). I prov 1. — Nutida förekomst: allmän.

Arabidopsis thaliana (L.) Heymh. — 1 obränt frö, väl bevarat till form, 
ytstruktur och färg. — Storlek: 0,40 x 0,30 mm (0,37 x 0,23-0,46 x 0,35 
mm, S.C.F.). I prov 5. — Nutida förekomst: tämligen allmän.

Malus silvestris Mill.; Borkh. — Ett 40-tal »äpplekärnor», därav ett 
10-tal brända, de flesta väl bevarade, del av frukt med »kärnhus», bränd, 
»äppleskal» likaledes brända samt skalfragment av »äpplekärnor». — Frö
längd: 5,2-8,0 mm; bredd: 2,2-3,7 mm (längd: 4,5-8,Omm; bredd 2,7-5,Omm, 
S.C.F.). I 16 prov. Kärnhus i 47. — Nutida förekomst: flerstädes i trakten.

Sorbits aucuparia L. —- 1 fragmentariskt bär med märken efter frö. - 
Storlek: 6,0 x 5,5 mm. I prov 252. — Nutida förekomst: tämligen allmän.

Rubus idaeus L. — 6 obrända stenfrukter, väl bevarade både till form, 
färg och ytstruktur, även skalfragment. — Storlek: 1,3 x 0,7-1,9 x 1,2 mm 
(1,6 x 1,0-2,4 x 1,5 mm, S.C.F.). I 6 prov. — Nutida förekomst: allmän.

Agrimonia eupatoria L. — 3 obrända frukter, en något fragmentarisk, de 
övriga väl bibehållna, samtliga dock utan krokborst. Genom sin snurr- 
liknande form, djupt refflade yta och storlek väl skilda från A. odorata L. 
— Storlek: 2,0 x 2,1 mm; 2,5 x 2,3 mm (2,0 x 1,8-3,8 x 3,6 mm, S.C.F.). 
I prov 71. — Nutida förekomst: allmän.

Rosa spp. — I prov 45 har ett avsevärt antal brända, delvis mycket frag
mentariska nötter, som otvivelaktigt tillhöra släktet, anträffats. Formen 
på dessa varierar ytterligt. Sålunda ha en del kantiga och breda former, 
andra kantiga men smalare och spetsigare, andra åter breda och nästan 
Lrinda och slutligen andra smala och ej kantiga former. Enstaka, mindre 
brända nötter äro betäckta med korta — troligen genom avsvedning, 
då de på recenta nötter äro längre — tätt växande stickelhår. Intet försök 
till artbestämning har gjorts. Tämligen säkert tycks dock de breda och 
rundade nötter, som tillhöra R. rubiginosa finnas, men även de smala och 
föga kantiga nötter, som R. majalis Herrm. har, förekomma. — Storlek på 
de bäst bevarade nötterna: 2,5 x 1,5 mm; 4,0 x 4,3 mm; 4,6 x 4,3 mm; 
5,0 x 3,5 mm. — Nutida förekomst: de kritiska formerna av Rosa i Om- 
bergsfloran vänta på sin utredning. De båda nämnda arterna finnas fler
städes, den senare vid kanten av Dagsmosse nära gränsen mellan Lysings 
och Dals härader.

Medicago lupulina L. — 1 frö och 1 frukt, båda obrända. Fröet har på 
ena sidan något defekt, men på motsatta sidan väl bevarat fröskal och bibe
hållen färg, frukten sin väl bevarade, njurformiga, enrummiga, svarta 
balja med de + koncentriska och anastomoserande, kraftiga ådrorna. —• 
Fröstorlek: 1,8 x 1,4 mm (1,5 x 1,1-1,8 x 1,4 mm, S.C.F.); fruktstorlek: 
1,5 x 1,3 mm (1,8 x 1,1-2,0 x 1,5 mm, S.C.F.). I prov 3 och 9. Nutida före
komst: allmän.

Impatiens noli-tangere L.? — 4 st. frön, vilka ifråga om form, färg och 
storlek överensstämma med artens. Ytstrukturen dock otydlig, varför 
bestämningen ej är säker. — Storlek: 2,3 x 1,2-3,2 x 1,4 mm (3,2 x 1,3-
4,2 x 2,0 mm, S.C.F.). I prov 62 och 63. — Nutida förekomst: emellan Ger- 
mundshall och Skräerna enl. Bohman 1829. Senare ej med säkerhet åter
funnen.
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Malva pusilla S. M. & Sow. - - 1 st. obränd delfrukt, väl bibehållen till 
färg och form. Strukturen på ryggen tydligt veckad, plattsidornas yt
struktur dock defekt. — Storlek: 1,5 x 1,1 mm (1,3 x 1,2-1,5 x 1,5 mm, S). 
— I prov 46. — Nutida förekomst: sällsynt.

Hypericum hirsutum L. —■ 1 st. obränt frö, väl bevarat till form, färg och 
ytstruktur. Överensstämmer helt med arten, som med sin gulröda färg och 
diffust nätliknande ytstruktur helt skiljer sig från alla andra inhemska 
arter med undantag av II. pulchrum L. Recenta frön av den sistnämnda 
och H. hirsutum ha samma gulröda färg, samma form och äro ungefär 
likstora men skilja sig något åt på ytstrukturen, som för båda visser
ligen utmärkes av den diffusa nätådringen med små vårtliknande upp
höjningar, men dessa senare äro hos H. hirsutum spetsiga och höga, så 
att fröytan får ett något taggigt utseende, medan de hos II. pulchrum 
äro lägre och fröytan som följd därav verkar mera slät. Givet är, att när 
endast ett tomt frö finnes att bestämma, misstag kan göras mellan de båda 
arterna. — Storlek: 0,87 x 0,27 mm (0,90 x 0,30-1,1 x 0,40 mm, S.C.F.). —
I prov 7. — Nutida förekomst: II. hirsutum sällsynt, II. pulchrum 0.

II. perforatum L. — 2 st. obrända frön, väl bibehållna. Överensstämma till 
form, färg, storlek och ytstruktur med recenta frön. Kan till form och stor
lek endast förväxlas med II. montanum L. och H. maculatum Cr., men skiljer 
sig från dessa genom sin mörkare färg och sin mer stormaskiga och kraftigt 
utbildade nätliknande ytstruktur. Anmärkas bör, att nätmaskorna på de 
fossila fröna äro mer markerade, beroende på intorkning, varvid själva 
nätribborna blivit smalare och fått vass egg, medan mellanrummen blivit 
något större och djupare. — Storlek: 0,85 x 0,40 mm; 1,0 x 0,37 mm (0,80 x 
0,40-1,0 x 0,50 mm, S). I prov 1 och 40. — Nutida förekomst: täml. allmän 
eller allmän.

Viola spp. — 3 st. väl bevarade frön, fullt bestämbara till släktet. Samt
liga obrända med väl bibehållen färg. — Storlek: 1,4 x 0,8 mm; 1,3 x 0,9 
mm; 1,2 x 0,7 mm. — I prov 14, 36 och 71.

Cornus sanguinea L. — 6 st. hela stenfrukter samt 5 st. skaldelar därav.
- Fruktstorlek: 3,3 x 3,5 mm-4,3 x 4,5 mm (3,5 x 4,5 mm, S.C.F.) —- I 

prov 16, 68, 70 och I:34a. — Nutida förekomst: ymnig på Omberg, även 
nedanför berget.

Stachys silvalica L. — 1 obränd klyvfrukt, väl bevarad till formen med 
den markant avsatta randkanten, även till färgen och den för arten typiskt 
råa ytstrukturen. — Storlek: 1,6 x 1,4 mm (1,5 x 1,0-1,9 x 1,5 mm, S.C.F.). 
I prov 29. —• Nutida förekomst: mångenstädes på berget och skogsbranterna, 
mest åt sjösidan, men också inåt landet och på slätten.

S. arvensis L. — 3 obrända klyvfrukter, väl bibehållna till form, färg och 
ytstruktur. — Storlek: 1,6 x 1,4 mm; 1,7 x 1,3 mm (1,6 x 1,4-1,9 x 1,7 mm, 
S.C.F.). I prov 64. — Kan förväxlas med S. palustris L. (1,8 x 1,0-2,5 x 1,5 
mm, S.C.F.). — Nutida förekomst: S. arvensis 0, S. palustris i åkrar, fler
städes, bl. a. iakttagen vid Dagsmosse.

Satureja acinos (L.) Scheele. — 1 foder, bränt och utan tänder, men fullt 
bestämbart. — Storlek: 2,2 x 1,0 mm (utan tänder: 2,3 x 1,3-2,9 x 1,5 mm, 
S.C.F.). I prov 43. — Nutida förekomst: tämligen allmän kring Omberg.

S. vulgaris (L.) Fritsch. — 1 obränd klyvfrukt, väl bevarad till form,
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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färg och ytstruktur. — Storlek: 1,1 x 0,9 mm (1,0 x 0,8-1,2 x 1,0 mm, 
S.C.F.). I prov 6. — Nutida förekomst: tämligen allmän i lundsnår och ras
mark kring Omberg.

Origanum vulgare L. —-3 obrända, till form, färg och ytstruktur väl 
bevarade klyvfrukter. — Storlek: 0,63 x 0,46 mm; 0,65 x 0,49 mm; 0,67 x 
0,50 mm (0,65 x 0,40-0,85 x 0,60 mm, S.C.F.). I prov 5. Nutida förekomst: 
tämligen allmän.

Solanum dulcamara L. — 3 obrända frön, samtliga väl bevarade till form 
och ytstruktur, dock något mörkare i färgen än recenta frön. — Storlek 
1,6 x 1,3-1,8 x 1,5 mm (1,4 x 1,2-2,2 x 1,9 mm, S.C.F.). I 3 prov. — Nu
tida förekomst: flerstädes i stenrös, snår och kärr, bl. a. i Dagsmosse.

Veronica beccabunga L. — Ett 20-tal obrända frön, väl bibehållna till form 
och färg, ytstrukturen dock något otydlig. Kunna förväxlas med frön av 
V. anagallis-aquatica L., som dock äro mer plattade. 1 frö i prov 6 överens
stämmer mera med denna art. Dess storlek: 0,45 x 0,37 mm (0,45 x 0,30- 
0,70 x 0,40 mm, S.C.F.). För de övriga, som alla anträffats i prov 71, 
överensstämmer storleken med den för V. beccabunga uppmätta: 0,60 x 0,38- 
0,63 x 0,40 mm (0,55 x 0,40-0,65 x 0,50 mm, S.C.F.). — Nutida förekomst: 
V. beccabunga allmän, V. anagallis-aquatica tämligen sällsynt, dock i Dags
mosse.

Lalhraea squamaria L. — 1 obränt frö, väl bibehållet till form, färg och 
ytstruktur. Storlek: 0,9 x 0,8 mm (1,0 x 0,9 1,1 x 1,3 mm, S.C.F.). 1 prov 
45. — Nutida förekomst: flerstädes, väl mest på hassel.

Eupatorium cannabinum L. — 21 obrända frukter utan pensel, men väl 
bevarade till form, färg och ytstruktur. — Storlek: 2,2-3,1 x 0,4 mm 
(2,1-3,1 x 0,5 mm, S.C.F.). I 14 av de undersökta proven. — Nutida före
komst: sällsynt. Närmaste förekomst till Dagsmosse är i snåren kring Ren- 
stadbäcken nära landsvägen.

Chrysanthemum leucanthemum L. — 1 obränd, tämligen väl bevarad 
frukt, som till formen, storleken och den typiska ytstrukturen av tätt 
ställda, längsgående, vita lister på brun botten överensstämmer med re
centa frukter. — Storlek: 1,7 x 0,8 mm (1,8 x 0,7-2,5 x 1,0 mm, S.C.F.). 
I prov 8. — Nutida förekomst: allmän.

Cirsium palustre (L.) Scop. — 2 frukter, därav 1 obränd, båda väl be
varade till formen med den utefter plattsidorna tydligt upphöjda ås, som 
skiljer dem från frukter av C. arvense Scop. — Storlek: 2,6 x 1,0 mm; 
3,0 x 1,0 mm (2,0 x 0,9-3,5 x 1,3 mm, S.C.F.). I prov 8 och 38. — Nutida 
förekomst: allmän.

Lapsana communis L. — 1 bränd, men för övrigt väl bevarad frukt, med 
full säkerhet bestämbar. — Storlek: 2,7 x 0,6 mm (1,6 x 0,7-4,0 x 1,4 mm, 
S.C.F.). Även 1 obränd fragmentarisk frukt, med för arten typisk färg, 
ytstruktur och delvis även form. I prov 33 och 63. — Nutida förekomst: 
allmän.

Erigeron acre L.? — 10 obrända frukter, väl bevarade till form och färg. 
Sakna dock hårpensel och de glesa hår, som normalt täcker ytan. — Stor
lek: 0,9-1,2 x 0,3 mm (1,3 x 0,3-1,9 x 0,4 mm, S.C.F.). I 7 prov. — Nutida 
förekomst: tämligen allmän.
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Vid avslutandet av min undersökning är det mig en angenäm plikt att 
till min chef professor G. Nilsson-Leissner få framföra mitt tack för det 
intresse, han städse visat densamma. Till personalen vid Statens Historiska 
Museum står jag i tacksamhetsskuld särskilt till förste antikvarie A. Olde- 
berg, antikvarie Louise Cederschiöld och fil. lic. Lili Kaelas för hjälp 
vid utlåningen av materialet samt till antikvarie N.-G. Gejvall för upp
lysningar om dess åldersbestämning enligt C14-metoden. Tyvärr kan mitt 
tack ej längre nå dr O. Frödin, Alvastraboplatsens hängivne utforskare och 
initiativtagaren till denna undersökning. Vid Riksmuseets botaniska av
delning tackar jag professor E. Hultén för upplåtelse av arbetsplats och 
för välvillig tillåtelse, att det fotografiska arbetet fått utföras vid avdel
ningen, fru Mia Ferm, som med skicklighet handhaft detta arbete, samt 
intendenterna S. Ahlner och T. E. Hasselrot för visat intresse och 
lämnade litteraturanvisningar.

Statens Centrala Frökontrollanstalt, Stockholm, i november 1955. 
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Förklaring till planscherna.

Bilderna tagna vid Naturhistoriska Riksmuseets botaniska avdelning. Foto: Mia 
Fekm. En del av bilderna något ljust kopierade för att få detaljerna att framträda.

Plansch I.

1-20; 23-28. Olika typer av »skalkorn» från Alvastrafynden.
9-11. Korn med kvarsittande, långhåriga basalstjälkar.
17-18, 28. Kornkärnor fastsittande vid axspindeln.
21-22. Sexradskorn Bore. (Jfr 19-20.)
29-33. Sexradskorn Dore. (Jfr 23-27.) Först. 4 x.

Plansch II.

1-20. Korntyper från Alvastrafynden dels utan, dels med blomfjällsfragment för 
jämförelse av dessa typer.

1-6; 13-16. Korn utan blomfjällsfragment.
7-12; 17-20. Motsvarande typer med blomfjällsfragment. Först. 6 x .

Plansch III.

1-8. Detaljbilder av blomfjällsfragment på »skalkorn» från Alvastrafynden och 
recent korn.

1-4. Ventralsidor på korn från Alvastra med fragment av innerblomfjäll och tydliga 
spår av veck utefter ventralfåran. (Jfr 5.)

5. Recent sexradskorn Bore från ventralsidan med avlägsnat ytterblomfjäll.
6. Recent naket korn.
7-8. Ryggsidor på korn från Alvastra med fragment av ytterblomfjäll med tydliga 

nerver. (Jfr Pi. I: 22.)
9-13. Korn från Alvastra, där inga spår av veck efter innerblomfjället utefter ventral

sidan finnas (nr 13 dock med fragment av ytterblomfjäll på högra sidan).
14. Korn från Alvastra. (Jfr 17-18.)
15. Recent sexradskorn Brio med avlägsnade blomfjäll. (Jfr 9-10.)
16. Recent sexradskorn Bore med avlägsnade blomfjäll. (Jfr 11-13.)
17-18. Recent naket korn. Först. 5 x.

Plansch IV.
1-3. Vete från Alvastra.
4-6. Recent kubbvete, Trilicum vulgare compactum Vill.
7-11. Råg? från Alvastrafynden och recent råg.
7. Detaljbild av ryggsidan på råg från Alvastra.
8. Detaljbild av ryggsidan på recent råg.
9. Detaljbild av ventralsidan på råg från Alvastra.
10. Detaljbild av ventralsidan på recent råg.
11. De båda rågkärnorna från Alvastra tillsamman med recent råg. Först. 6 x .
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STELLARIA SECTIO UMBELLATAE SCHISCHKIN 
(CARYOPHYLLACEAE).1

PAR

BERNARD BOIVIN.

Ce groupe parait comprendre quatre entités qu’on pourra dis- 
tinguer comme suit :

a. Pétales minuscules, longs de ± 0.5 mm, beaucoup plus courts que les
sépales..................................................................................... 1. S. irrigua

aa. Pétales absents.
b. Pédoncules d’abord ascendants au moment de la floraison, de- 

venant étalés ou réfléchis en fruit.
c. Inflorescence å entrenoeuds bien développés; capsule 11/2 fois

aussi longue que le calyce...............................2. S. gonomischa
cc. Inflorescence å entrenoeuds plus ou moins télescopés, beaucoup 

plus courts que les pédoncules; capsule 2 fois å 21/2 fois aussi
longue que le calyce..............................................3. S. umbellata

bb. Pédoncules pendants au moment de la floraison, dressés ou ascen
dants en fruit; entrenoeuds de 1’inflorescence complétement téle
scopés; bractées agglomérées......................................... 4. S. weberi

1. Stellaria irrigua Bunge. Petite plante alpine, haute de 2 å 
3 cm.

Distribution : connu seulement pour TAltai en Sibérie occidentale.

2. Stellaria gonomischa sp.n. (yovu, genu, et [iLoyoc,, pedunculus).

Perennis, laxe caespitosa, omnino glabra. Caudiculi 1-3 dm, plurimi, 
erecti, saepius simplices, interdum ad basas ramosi. Folia 7-17 mm, lan- 
ceolata, integra, plana, uninervia, ambitu acuta, sessilia. Axillae haud 
fasciculiferae. Inflorescentia multiflora, laxa, ampla, terminalis, cymosa. 
Folia inflorescentiae varia: inferiora duo ampla, superiora valde in brac- 
teis scariosis haud congestis reducta. Pedicelli elongati, in primis erecti,

1 Contribution no. 1454 de la Division de Botanique et Phytopathologie, Service 
Scientifique, Ministére de TAgriculture, Ottawa, Ontario, Canada.
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post anthesin varie patentes vel refracti. Sepala 2.0-2.8 mm, ovato-lanceo- 
lata, acuta, marginibus scariosis. Petala raro vestigialia, saepius desunt. 
Antherae minutae, ca 0.1 mm. Styli breves 0.2-0.4 mm. Capsula 3.2-4.0 
mm, straminea, anguste oblonga.

Californie, Eldorado : Bettle, Beetle & Hansen 4064, south 
side of Upper Echo Lake, north slope of Ralston Mt., moist shady 
banks, elev. 7500 feet, July 16-26, 1945; Tulare : J. T. Howell 
25462, Rock Creek, 10,500 ft., July 19, 1949.

Colorado, Boulder : W. A. Weber 5658, University Camp, between 
Nederland and Ward, aspen groves, locally abundant in wet places, 
9500 ft. alt., July 14, 1950 (DAO type); W. A. Weber 5687, eodem, 
in shade of ruined buildings, Hills Mills, July 15, 1950; Gilpin :
H. E. Rodeck 13, near Rollinsville, Fontleroy Placer, in very wet 
moss beds, 9000 ft. alt., July 6, 1949.

Les deux récoltes citées pour la Californie ont des feuilles ovées 
plutot que lancéolées.

3. Stellaria umbellata Turcz. Vicariant asiatique de l’espece 
suivante.

Distribution : Asie centrale, Mongolie et Sibérie.

4. Stellaria weberi sp.n.

Perennis, laxe caespitosa, omnino glabra. Caudiculi 3-6 cm, debili, 
simplices. Folia 4-10 mm, anguste ovata, basa rotunda, vel subcuneata, 
summa late acuta, plana, crassiuscula, integra, uninervia, sessilia. Axillae 
haud fasciculiferae. Inflorescentia umbellata, terminalis vel axillaris, pauci- 
llora, in primis multo congesta et subsessilis, deinde pedunculo 7-17 mm. 
Bracteae aggregatae, scariosae, minutae. Pedicelli in primis brevissimi et 
pendentes, deinde 3-7 mm, ascendentes, recti. Sepala 5-7 in flore, 1.6- 
2.0 mm long., late lanceolata, plus minusve purpureo tincta, marginibus 
scariosis. Petala desunt. Antherae minutae. Stylus ca 0.3 mm. Capsula 
cylindrica, ca 3 mm, straminea.

Colorado, Clear Creek : W. A. Weber 5621, trail from Stevens 
Mine to summit of Gray’s Peak, on rocky tundra slopes, 13,000 ft. 
level, July 11, 1950 (DAO type).

Cette récolte fut distribuée comme « Stellaria crassifolia Ehrh.? ».

Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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ANTENNARIA NORDHAGIANA NOVA SPECIES.

BY

OLOF RUNE and OLAF I. RÖNNING.

In the autumn of 1953, the Tromsö Museum received a collection 
of an Antennaria which was classified as A. dioica, though differing 
from all the oilier known types of that species above all by its total 
glabrescence.

This peculiar plant was collected by Sigmund Sivertsen, a young 
school-teacher, during a hiking trip on Mt. Suoidnegaissa, north
east of the church-village of Karasjok in East Finnmark.

In the course of botanical explorations in the Finnmark arranged 
by the Tromsö Museum, the present authors concluded that this 
plant differs to such an extent from the Scandinavian Antennaria 
as to justify a closer analysis.

No information could be derived from the literature concerning 
this type of A. dioica. Nor did the perusal of the Arctic herbarium 
material in the Riksmuseet at Stockholm (Swedish Museum of Natu
ral History) have anything to offer on that point. In herbarium 
material from Norway, however, one collection of a glabrous 
A. dioica was found that greatly resembled the plant from Karasjok. 
It was collected by Y. Mejland in 1936 in the district of Kvsenangen, 
due west of the Finnmark border. The collection consists of two 
similar sheets, one in the Botanical Museum of Oslo and one in the 
University of Bergen.

In the course of our search for glabrous A. dioica, Professor Rolf 
Nordiiagen informed us that he had observed a glabrous type of 
A. dioica during a visit to Mt. Rastigaissa in Polmak in 1939. He kindly 
placed his herbarium collection of that plant at our disposal. It 
was found to correspond in several respects to the material from 
Mt. Suoidnegaissa. The distance between these two localities is 
about 30 km. Nordhagen’s collection was labelled A. dioica var.

Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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glabrata mihi. This shows that the collector was aware of the fact 
that this glabrous A. dioica represents a type of its own.

In the summer of 1954, before Nordhagen’s findings on Mt. 
Rastigaissa had come to our knowledge, we visited Mt. Suoidnegaissa 
where Sivertsen made his discovery. This mountain top is situated 
in East Finnmark, its summit constituting the point of intersection 
of the three districts of Kistrand, Karasjok and Polmak. Our expedi
tion set off from the settlement of Levajokk at the Tana River, pro
ceeding via the mountains of Sarasskaide, Ullokoaive, Stuorra Suoid- 
neoaive to Suoidnegaissa, and returning by the same route. Though 
severely impeded by hard weather, we succeeded in finding the 
glabrous Antennaria in the very place reported by Sivertsen as 
well as in several other parts in the vicinity (see further below). Our 
troublesome adventures during the excursion are reported in another 
publication (Rune 1955). Accordingly, favourable opportunities 
were obtained to study the plant in its own habitats, and extensive 
collections could be made. The material brought to Uppsala and 
Tromsö has now been cultivated for more than a year. A few plants 
were raised from seed in the Botanical Garden of Uppsala. The 
chromosome number was determined by Dr. A. Nygren at the insti
tute of Plant Systematics and Genetics of the Royal Agricultural 
College of Sweden, Uppsala, and proved to be the same as that of 
A. dioica, viz., 2n =28.

A study of this specific type of A. dioica, based on analyses of a 
comprehensive herbarium material as well as on observations of the 
appearance of the plant in its habitat and in culture, suggested that 
this type deserves classification as a taxon of its own. Considering 
the narrow delimitation between the species prevailing within the 
genus Antennaria, and the conspicuous difference between it and the 
variable A. dioica, it was decided to describe the new plant as A. nord- 
hagiana nova species, in spite of its unquestionably close relationship 
to A. dioica.

The new species owes its name to Professor Rolf Nordhagen 
who greatly contributed to a botanical exploration of the Finnmark. 
He was moreover the first who detected this plant and attributed to 
it the status of a distinct taxon, as emerges from his collections. 
However, the epithet glabrata used by him in schedula as a varietal 
epithet under A. dioica cannot be used for the species, since there is 
already a validly published A. glabrata (J. Vahi.) Greene from 
Greenland.
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Hg. 1. Antennaria nordhagiana n. sp. a, Achene with style and pappus; b, upper stem 
leaves with scarious appendages on tips; c, staminate plant; d, pistillate plant; e-g, 
phyllaries of pistillate flower (e = external, f-g = internal); h-i, phyllaries of staminate 

flower. — John Eriksson delin.
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Antennaria nordhagiana Rune & Rönning, n. sp.

Planta laxe caespitosa, stolonibus elongatis instituta. Folia rosularia 
lanceolato-oblonga-lanceolato-spathulata, submucronata, glaberrima, supra 
saturate viridia, infra (ut in petiolo) saepe purpurascentia, 5-10(-15) mm 
longa, 2-4 mm lata.

Caules (2-)4-6(-ll) cm alti, obscure purpurei, in parte inferiore glaber- 
rimi, in parte superiore glandulis (interdum etiam pilis mollibus) sparse 
muniti.

Folia caulina 4-6, anguste lanceolata, acuta, 8-10 mm longa, 1 mm lata, 
superiora 2-3 scarioso-mucronata, infra sparse glandulosa.

Calathia 1-3 (raro 4), subsessilia vel brevipedicellata (pedicellis ad 1 cm 
longis). Involucrum glabrum vel sparse pilosum. Squamae involucrales 
capitulorum masculorum et femineorum dissimiles. Squamae involucrales 
capitulorum masculorum spathulato-obovatae, 4-5 mm longae, 1-2 mm 
latae, exteriores basi obscure viridi-fulvae-purpureae, apicem versus dilute 
fulvae, interiores basi fulvae, apicem versus albae, fulvo maculatae. Squamae 
involucrales capitulorum femineorum anguste lingulatae, saepe acutiusculae 
4-6 mm longe, 0.5-1 mm latae, parte inferiore laete fusco-virides-purpureae, 
parte superiore tertia plerumque albae vel dilute roseae (interdum hie et 
inde fulvomaculatae vel parte media dorsali fulvolineatae).

Pappus albus-dilute roseus, cum achenio 7-8 mm longus. Stylus pur- 
pureus, exsertus, c. 7 mm longus. Achenium glabrum 1-1.3 mm longum.

Habitat: Norvegia arctica, in solo humido in regione alpina media et 
superiore.

Coll, orig.: Norvegia, Finnmark, par. Karasjok: Suoidnegaissa in declivi 
austro-occidentali, leg. O. Rune & O. I. Rönning 13.8.1954. Typus in 
Mus. Bot. Tromsoeénsi.

Humifuse with creeping ± ligneous comparatively little branched 
stem; old individuals form long, somewhat branched runners 
rather than mats. Flowering stems appear from terminal buds, and 
the vegetative system increases sympodially with annual shoots 
usually 2—4 cm long. Adventitious roots appear on the stem in the 
second or third year.

Basal leaves oblanceolate to narrowly spatulate-obovate, acute to 
subacute, submucronate, 10-15 mm long, 2—4 mm wide, gradually 
tapering at base, totally glabrous on both sides, upper side dark- 
green, under side and the basal part of the leaf (like the herbaceous 
young stem) purplish. The old leaves remain for several years.

Flowering stem (2-)4-6(-ll) cm, dark purplish in colour. The 
basal part of the stem totally glabrous, the upper part nearly so, 
being slightly glandular-pilose (sometimes also with a few lanate 
hairs).
Sv. Hot. Tidskr., 50: 1
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Cauline leaves 4-6, lanceolate, acute (8-10 mm long, 1 mm 
wide), the uppermost two (or three) with scarious appendages on 
the tips, glabrous and green to purplish above, dark purplish and 
usually somewhat glandular-pilose beneath.

Heads 1-3 (rarely 4), densely glomerate or on short somewhat 
flexuous peduncles (< 1 cm), usually finely glandular-pilose. 
Involucre glabrous or sparsely pilose, 3- (rarely 4-)seriate.

Phyllaries of pistillate flowers narrowly Ungulate, more or less 
acute (4-6 mm long, 0.5-1 mm wide); external phyllaries green to 
brownish, more or less tinged with purplish, internal phyllaries 
green to light brown at base, turning more or less into purplish 
upwards, white or pale rose in the upper third (sometimes with 
yellowish-brown stripes or spots).

Phyllaries of staminate flowers shorter, broader and more 
obovate (4-5 mm long, 1-2 mm wide). Upper part of phyllaries 
white with yellowish brown spots.

Style exserted, 7 mm long, style and corolla purple. Bristles of 
pappus whitish or with a pale rose tint. Achenes glabrous, 1—1.3 mm.

Antennaria nordhagiana differs from all types of A. dioica princi
pally by its nearly total glabrescence. It is also distinguished from 
A. dioica by the scarious appendages of the upper stem leaves, the 
glandular pilosity of the upper part of the flowering stem, and the 
dark purplish colour of the stem and the stem leaves. It also differs 
in the shape of the basal leaves, those of A. nordhagiana being nar
rower and more acute than in A. dioica. The phyllaries of A. nord
hagiana are generally narrower and more acute than in A. dioica, 
and they are darker in colour, the external phyllaries being often 
brown and purplish. The upper part of the inner phyllaries, clearly 
white or rose in A. dioica, is often discoloured in A. nordhagiana by 
yellowish-brown spots or stripes, particularly in the staminate 
flowers.

Antennaria nordhagiana resembles A. Porsildii in several respects 
(concerning the difference between A. Porsildii and A. glabrata see 
Elisabeth Ekman 1927). Apart from the floral characters, which 
refer them to the two separate sections Dioicae and Alpinae, respec
tively, their similarity is rather striking. They are both small, gla
brous plants with the same glandular pilosity on the upper part of 
the stem. However, as A. Porsildii is also slightly lanate-pilose on 
the stem, the glabrescence of A. nordhagiana is far more apparent. In
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A. nordhagiana the two (or three) uppermost stem leaves have 
scarious tips of the same kind as most of the stem leaves in A. Por- 
sildii and A. alpina. The shape of the basal leaves seems rather 
intermediate between that of A. Porsildii and that of A. dioica. In 
spite of the great resemblance of the floral characters of A. dioica 
and A. nordhagiana, the flowers of the latter show a trend towards 
A. Porsildii (and A. alpina). As compared with A. dioica, A. nord
hagiana has a more dusky involucre, the external phyllaries being 
brown to purplish and the interior ones less bright-coloured in the 
upper part. It is interesting to note that the morphologic parallelism 
of A. nordhagiana and A. Porsildii is combined with similarities in 
ecologic respects. Both are rather high-alpine and arctic and re
stricted to rather moist habitats, thus differing from their closest 
allies, A. dioica and A. alpina, which are far more xerophilous. 
However, as their areas of distribution do not coincide, they are 
never found growing together. A. nordhagiana and A. Porsildii 
are probably parallel derivatives from A. dioica and A. alpina, 
respectively, and the glabrescence in all probability due to their 
decreased xerophytic character. In the north of N. America the genus 
Antennaria is represented by a number of species, some of which 
resemble A. nordhagiana and A. Porsildii ecologically, being re
stricted to rather moist, alpine habitats. Some of these species are also 
more or less glabrate (see Porsild 1951a, b; Polunin 1940). How
ever, as far as we know, no other species of Antennaria is as com
pletely glabrous as A. nordhagiana.

Antennaria nordhagiana is without doubt most closely related 
to the alpine race of A. dioica and they seem to hybridize when 
growing together. The latter occurs rather frequently in the area, 
being a ubiquitous plant in all Scandinavia. However, the two spe
cies differ in ecology. The typical A. nordhagiana is restricted to 
moist solifluction soil with a chionophilous vegetation, while A. dioica 
is more or less xerophilous. In the type locality on Mt. Suoidne- 
gaissa, as on the adjacent Mt. Stuorra Suoidneoaive, A. nordhagiana 
occurs abundantly in moist solifluction soil in connection with 
long persisting snow, where isolation from the xerophilous A. dioica 
is rather complete. In the drier localities in the vicinity, chiefly 
at lower altitudes, the common alpine ecotype of A. dioica, with 
a strongly lanate stem and cinereous-tomentose underside of the 
basal leaves, was seen to grow together with comparatively glabrous 
types which seemed intermediate between A. dioica and A. nord- 
Sv. Dot. Tidskr., 50: 1
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hagiana. In the material obtained by Nordhagen on Mt. Rastigaissa, 
a collection of a rather typical A. dioica is, according to the label, 
made in the same locality as those of A. nordhagiana. However, 
Nordhagen’s collection of A. nordhagiana does not completely agree 
with the typus, the upper part of the stem and the involucre being 
comparatively pilose. However, the glabrescence is still very pro
nounced with the basal leaves totally glabrous, and the plant differs 
clearly from A. dioica. This collection apparently originates from a 
drier locality than is typical of the species, where hybridization with 
A. dioica is probably responsible for the increase in pilosity. Mej- 
land’s collection of A. nordhagiana from Kvsenangen differs but 
slightly from the typus.

The chromosome number of A. nordhagiana is 2n = 28 (all of 
four determinations gave this result). This number is similar to that 
of A. dioica and several other Antennaria species which are all sexual 
(Sterrins 1932, Bergman 1935, Nygren 1954). As the apomictic 
Antennaria species all have much higher chromosome numbers, 
A. nordhagiana is unquestionably normal-sexual. In comparison, 
the chromosome numbers of the apomictic Antennaria species 
in Scandinavia are mentioned: A. carpathica 2n =40—42, A. Por- 
sildii 2n = 63, A. alpina 2n = 84. Morphologically, the four Scan
dinavian species of Antennaria, A. dioica, nordhagiana, Porsildii, 
and alpina (including A. lapponica Selander 1950, p. 16) con
stitute a rather uniform group. The apomictic species A. alpina (and 
the closely related A. Porsildii) probably derives from the sexual 
A. dioica (cf. Bergman 1935). It is interesting to note, therefore, that 
the new species seems to be a link between A. dioica and A. Porsildii- 
alpina, being intermediate in several respects (see Table I).

Ecology and Distribution.

The following report on the ecology of A. nordhagiana is based on 
the authors’ observations in the area round Mt. Suoidnegaissa, at 
the border between Karasjok and Polmak. As mentioned in the in
troduction, A. nordhagiana was found there in several localities, 
being particularly abundant on the two mountains Suoidnegaissa 
and Stuorra Suoidneoaive.

The bedrock of this area is principally of granite and the flora is 
rather sparse. Besides A. nordhagiana the only plants of interest 
in these mountains are Carex holostoma and Ranunculus sulphureus, 
Si). Bot. Tidskr., 50: 1
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which may be classified as indifferent or even acidiphilous. However, 
small local occurrences of calcicoles such as Dryas octopetala and 
Carex glacialis were occasionally noted. This area, like the main 
part of the interior Finnmark, is botanically rather unknown.

The area harbouring A. nordhagiana is situated within the so- 
called Finnmarksvidda which is a vast, flat tundra heath occupying 
the interior of the province of Finnmark, between the rivers Alta 
and Tana. It is mainly a plain country, being situated east of 
the Scandinavian mountain range. A few isolated mountains, so- 
called “gaissa”, rise about 500—600 m above the general level, 
reaching about 1000 m s.m. A chain of such mountains runs from 
east to west in the inland south of Laksefjord and Porsangerfjord.

The Suoidnegaissa area lies in the centre of this chain. Rastigaissa, 
the mountain on which the plant was found by Nordhagen, is 
situated about 30 km further east along the chain. The distribution of 
the plant in all likelihood continues from Mt. Rastigaissa to Mt. 
Suoidnegaissa, the mountains in between being distinguished by a 
relatively similar geology and topography.

In the Suoidnegaissa area, the most abundant occurrences of 
A. nordhagiana are found between 700 and 800 m. At that high lati
tude this level corresponds to the middle-alpine and partly even the 
high-alpine belts of the Scandes, the vegetation being sparse with 
scattered tufts of mainly Juncus trifidus between the wide spaces 
of barren solifluction soil and boulder-lands.

In all the localities that we visited, A. nordhagiana seems strictly 
confined to solifluction soil. On Mt. Stuorra Suoidneoaive, A. nord- 
hagiana grows in abundance on the large solifluction lobes that 
cover the southern slope of the top like congealed lava currents. 
The complete list of vascular plants found on these solifluction lobes 
runs as follows (in order of abundance):

Cassiope hypnoides, Salix herbacea, Phyllodoce coerulea, Juncus 
trifidus, Anthoxanthum odoratum, Antennaria nordhagiana, Vac- 
cinium uliginosum, V. vitis-idaea, Betula nana, Polygonum viviparum, 
Carex Bigelowii, Solidago virgaurea, Lycopodium alpinum, Sibbaldia 
procumbens, Bartsia alpina, Antennaria alpina, Festuca ovina 
(sterile), Dryas octopetala (single tufts of Dryas and Carex glacialis 
were seen in some places).

However, several of the plants mentioned above are not charac
teristic of solifluction soil, occurring only incidentally near boulders, 
etc.
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Table II. Vegetational analyses from Antennaria nordhagiana locali
ties in the Suoidnegaissa area. Size of stand 1 sq. metre.

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antennaria nordhagiana ■ . . i 1 2 2 2 1 2 2 1 1

Barts ia alpina............................ i- 1 - 1 - - 1 - - 1- - 1 - -
Lycopodium alpinum .... i - 1 - - 1- - 1 - - - 1- -
Polygonum viviparum .... 1- 1 - 1- 1-
Sibbaldia procumbens .... 1 - 1 - 1 -
Tofieldia pusilla ....................... 1 - 1 - 1- —

Anthoxanthum odoratum . . . - 1 - 1 1- - 1 - 1 - - -
Carex Bigelowii............................ i - 1 - 1 - - 1- 1 - - - 1 - -
Deschampsia flexuosa .... i
Festuca ooina (sterile) .... - - 1 - - - - - - - -
Juncus trijidus........................... - 1 - 1- - - 1 - - 1 - -

Andromeda polifolia.................. i - 1 -
Betula nana................................ i -
Cassiope hypnoides.................. t 2 2 1 1 1 - 1 2 1 - 1

Diapensia lapponica.................. i -
Loiseleuria procumbens . . . 
Phyllodoce coerulea..................

i -
1 -

Salix herbacea............................ i 1 1 2 1 1 - - 1 - 1 2

Vaccinium uliginosum .... 
V. vitis-idaea................................

1 -
1 -

Cetraria islandica....................... i - 1 -

Small bryophytes, lichens and algae in the ground layer excluded from the ana
lyses. Stand 1 from Mt. Ullokoaive at c. 600 m alt., 2-3 from Mt. Stuorra Suoidneoaive 
at c. 800 m alt., 4-10 from Mt. Suoidnegaissa at c. 700-800 m alt.

The vegetational analyses in Table II will illustrate more ade
quately the plant community that was found to be most typical of 
A. nordhagiana.

As seen from the above, A. nordhagiana is confined to a rather 
chionophilous community, being constantly accompanied by Cas- 
siope hypnoides and Salix herbacea. This community undoubtedly 
belongs to the alliance Cassiopeto - Salicion herbacea described by 
Nordhagen (1936, 1943) and characterized as season-hygrophilous 
and acidiphilous-oligotrophic (Nordhagen 1943, p. 261).

The formation of soil lobes of the type concerned here presupposes 
rather wet conditions. This type of solifluction is seen down-slopes 
from persistent snowbanks and ground-water seeps. The drainage 
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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of the lobes is poor, and during spring-thaw the soil is extremely 
wet and nearly fluid. In the summer the soil becomes drier, but is 
still comparatively wet (cf. Sigafoos & Hopkins 1952). It is a re
markable fact that in these mountains the southern and eastern 
slopes are the wettest owing to an accumulation of snow on these 
sides. The gentle and very exposed northern and western slopes 
of these isolated mountains are probably much bareblown during 
winter. At our visit in the middle of August, most of the snowbanks 
had melted, the long persisting snow on these slopes being clearly 
marked by the vegetation.

On the south-eastern side of Suoidnegaissa, situated about 6 km 
further north, the most abundant occurrences of A. nordhagiana 
are to be found. It was there that Sivertsen collected the plant in 
1953. The slope is kept moist from long persisting snow. Between 
the levels of 600-800 m the entire slope is cut up into wide, lobate 
solifluction terraces. A. nordhagiana is particularly plentiful on the 
barren central parts and at the scarps of the lobes. It is accompanied 
by largely the same species as in Stuorra Suoidneoaive, viz., Cassiope 
hypnoides and Salix herbacea.

Before reaching the Suoidnegaissa area we found two very limited 
occurrences of A. nordhagiana, viz., on the northern side of the top 
of Mt. Ullokoaive about 15 km SE of Suoidnegaissa, and a few 
kilometres further south-east on the northern slope between Mt. 
Sarasskaide and the river Levajokk. The first locality is decidedly 
alpine (600 m). The soil is strongly congeliturbate as indicated by 
the well-marked stone polygons. The second locality is situated at 
a lower altitude, about 400 m, and limited to a local centre of marked 
solifluction caused by a ground-water seep. As previously men
tioned, plants that seemed to be intermediate between A. dioica 
and A. nordhagiana were found together with the former in drier 
localities at a lower altitude (300-400 m).

Thus, it may be concluded that in all localities examined by the 
present authors, A. nordhagiana is confined to solifluction soil, and 
principally the soil lobes and lobate terraces (as described by Siga
foos & Hopkins 1952). These are formed in slopes that are kept 
moist by persisting snowbanks or ground-water seeps. The soil 
lobes and lobate terraces move relatively rapidly and their central 
parts are barren of vegetation, or support only a few scattered plants. 
The soil is extremely wet and almost fluid during the thaw season, 
but becomes drier during the summer, and harbours mainly season-
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hygrophilous plants. A. nordhagiana generally grows abundantly 
in the central parts and on the scarps of the lobes and terraces. 
It is constantly found together with such chionophilous and season- 
hygrophilous plants as Cassiope hypnoides and Salix herbacea.

Antennaria nordhagiana seems well adapted to this type of habitat. 
As seen from Plate I, the plant forms long runners whose proximal 
part is well rooted, while the distal part creeps along the unstable 
soil. The tendency to send out runners remained during cultivation. 
Though fruiting well, the plant seems to spread, at least locally, 
only by vegetational propagation. Staminate and pistillate plants 
are often seen in homogeneous groups separated from one another. 
As A. nordhagiana is in all probability strictly sexual, the different 
groups are undoubtedly rhizoclones. Pistillate plants seemed to be 
in majority (approx. 3:1).

As mentioned previously, A. nordhagiana probably has a con
tinuous distribution area between Mt. Rastigaissa and Mt. Suoidne- 
gaissa, perhaps including also the unexplored Mt. Halkavarre 
some 10 km further west. A second area of distribution seems to 
exist in the easternmost part of Kvsenangen. The site of Mejland’s 
finding is situated near the border to the Finnmark and about 120 
km due west of the eastern area. According to a note on the label, 
this locality is situated in the upper subalpine belt. However, this 
does not contradict our impression of A. nordhagiana as a rather 
high-alpine plant, since alpine plants descend frequently into lower 
altitudes where the edaphic conditions are favourable.

In the summer of 1955, we crossed the area between Alta and Karas- 
jok (Skoganvarre), searching especially for A. nordhagiana. How
ever, our search was unsuccessful, as there did not seem to be any 
suitable localities in that area.

At present A. nordhagiana is known only from the interior of 
Arctic Norway between Lat. 69°30'—70°N and Long. 22°—26°30'E. 
This area falls outside the distribution area of the West-Arctic ele
ments in Scandinavia. The latter, if they do reach the Finnmark, 
keep wholly to the coastal districts. On the other hand, several 
North Siberian species have western outposts in the eastern or 
interior Finnmark, e.g., Oxytropis deflexa, Polemonium boreale, 
Crepis multicaulis, Veratrum album, Arctagrostis latifolia, etc. The 
only Fennoscandian locality of Dryopteris fragrans at Utsjoki in 
Finnish Lapland, rather close to the main area of A. nordhagiana, 
is most closely connected with the North Siberian distribution area. 
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Provided A. nordhagiana is not an endemic of northeastern Arctic 
Fennoscandia, it is quite probable that this new species should 
occur further east, e.g., on the Kola Peninsula or in northern 
Siberia. However, a continued discussion regarding the plant- 
geographical position of A. nordhagiana must be postponed until 
more detailed investigations from Arctic Russia will have become 
available.

The authors wish to express their gratitude to Professor Rolf 
Nordhagen of Oslo, and to Dr. Nils Hylander and Dr. Axel 
Nygren of Uppsala, for valuable information and assistance in 
the course of this investigation.

The localities of Antennaria nordhagiana are listed below. (The 
following abbreviations are used: R = University of Rergen; O = Univ. 
of Oslo; U = Univ. of Uppsala; S = State Museum of Nat. Hist., Stock
holm; T = Museum of Tromsö.)

Norway. Troms, Kvsenangen hd: Mt. Navetvuobme c. Lat. 69°38'N, 
Long. 22°E, Y. Mejland 28.7.1936 (B, O). — Finnmark, Karasjok hd: 
Mt. Suoidnegaissa, SE slope, leg. S. Sivertsen 1953 (T); same, O. Rune &
O. I. Rönning, 13.8.1954 (holotype in T, isotypes in O, S, U); Mt. Stuorra 
Suoidneoaive (Store Grastoppen), S slope, O. Rune & O. I. Rönning, 
13.8.1954 (O, S, T, U); Polmak hd: Mt. Ullokoaive, near the top, O. Rune 
& O. I. Rönning 12.8.1954 (T); N slope between Mt. Sarasskaide point 547 
and Levajokk river, O. Rune & O. I. Rönning 12.8.1954 (T); Mt. Raste- 
gaissa, in the schist zone of the SE slope, R. Nordhagen 6.8.1939 (B).

Uppsala and Tromsö, December 20, 1955.
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Antennaria nordhagiana n. sp. Pistillate specimens from the type collection (Karas- 
jok: Mt. Suoidnegaissa, leg. O. Rune & O. I. Rönning 13.8. 1954). Note characteristic 

life-form with long creeping stem. Natural size. — Photo S. Eriksson.
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Antennaria nordhagiana n. sp. Above: Staminate specimens from the type collection 
(see PI. I). Natural size. Below. Basal leaves from specimens of the type collection, 
illustrating the main variation in shape and size. Unit of scale 1 cm. — Photo

S. Eriksson.
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THE EMBRYO-SAC DEVELOPMENT OF THE GENUS
FREYCINETIA.

BY

BO STRÖMBERG.

To the family Pandanaceae are usually assigned the four genera 
Pandanus, Freycinetia, Sararanga and Souleyetia. The last two are 
comparatively unknown, and only the genus Pandanus, together 
with some stages of Freycinetia, have been the subject of embryo- 
logical examination (Fagerlind 1940).

These tropical plants are of special interest in consequence of the 
multiplication of the antipodal cells which has been observed in 
certain species of Pandanus. In addition to three primary antipodals 
a varying number (as many as some 200) are secondarily added by 
migrated nuclei from somatic neighbouring cells. Moreover the 
neighbouring cells of the embryo-sac deliver not only their nuclei 
but also plasm and vacuoles seem to penetrate into its chalazal 
and sometimes even lateral part. Something like this phenomenon 
has, as far as we know, only been observed in Cocos nucifera, where 
the cell-walls between embryo-sac and adjacent cells, according to 
certain information, are said to be dissolved, after which the so
matic nuclei belonging to them degenerate into the embryo-sac (Qui- 
sumbing & Juliano 1927).

In an earlier examination of Freycinetia (Fagerlind 1940) it was 
established that the ovary has a varying number of carpels, usually 
three to four. Where these grow together large, two-parted placentas 
are formed which sometimes meet an opposite “seam” in a false 
septum. The central parts of the placentas are richly covered with 
hair, and marginally numerous ovules are situated which, like those 
in Pandanus, are ana- and apotropous. The ovules have a weakly 
accentuated crassi-nucellus, surrounded by two integuments. The
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outer one is thicker than the inner one and the micropyle is formed 
only by the inner integument. In the tip of the nucellus the epider
mis cells go through a conversion so that they become lengthened 
and papilla-like and some of them undergo transversal divisions. 
While the embryo-sac is growing all the nucellus cells lying over 
and around it are forced away except the epi- and sub-epidermis. 
Under the chalazal part of the embryo-sac a minor hypostasis is 
formed by some cells, with wall-thickening especially in the corners.

In Freycinetia, as in Pandanus, the primary archesporial cell cuts 
off a parietal cell. The next stage, already described, is a 4-nucleate 
embryo-sac. In this a difference in the plasmolysis of the upper and 
the lower part is to be seen. In the upper part the plasm is strongly 
plasmolyzed, while in the lower part the plasm lies close to the wall 
of the embryo-sac. This phenomenon and the fact that the somatic 
neighbouring cells of the chalazal part of the embryo-sac seem to 
undergo a change in the plasm also characterize those of the Pan
danus species which have nucleus migration. The walls between 
these cells and the embryo-sac appear to be partly dissolved. The 
nuclei, however, do not grow, as is the case in Pandanus, in those 
cells which later deliver their nuclei to the embryo-sac, and the 
mature embryo-sac in Freycinetia is always 8-nucleate. Fully organ
ized it contains egg-apparatus, central nucleus and three antipodals, 
all of normal appearance.

The material which was placed at my disposal is mainly from 
Freycinetia funicularis Merril. I am grateful to Professor Folke 

Fagerlind who brought it home from the Botanical Garden of 
Buitenzorg, Java, and also directed this investigation. In this ma
terial the number of carpels varies between three and seven. In 
the young spadices the ovaries are situated very close together and 
between them are noticed staminodes with thick bundles of raphi- 
des. From the position of the xylem column it is clear that the stami
nodes belong to those ovaries which they surround (Fig. 1). Fig. 2 
shows an ovule with an embryo-sac mother-cell in metaphase. The 
micropylar epidermis cells of the nucellus elongate powerfully and 
a few divide transversally. Both integuments are two-layered but 
the micropylar part of the inner one has three layers of cells be
cause of divisions in the layer next to the nucellus. The micellar 
epidermis is separated from the tissue within by wall-thickening. A 
similar thickening, especially of the corners of the walls, gives rise 
to the hypostasis consisting of a few cells in the chalazal part of the 
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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nucellus. The lateral cells are elongated and prismatic, and have 
partly lost touch with each other.

The dyad consists of two cells with a marked wall-thickening 
chalazally as well as between the cells (Fig. 3). The walls between 
the four megaspores (Fig. 4) constituting the tetrad are thickened 
too and between the micropylar spores the wall is often oblique, 
which gives T-shaped tetrads. The chalazal cell alone goes on 
growing but the more or less degenerated sister-spores remain and 
can be followed as far as the 4-nucleate stage. According to the 
growth of the ES-nucleus, the non-functional spores are displaced 
in such a way that they lie next to each other (Fig. 5). Sometimes 
more than three cells are seen above the micropylar end of the 
embryo-sac. In such cases it is a question of somatic cells, less 
strongly degenerated than the sister-spores and not products of 
divided spores.

At this stage of development there are some somatic nuclei close 
to the wall of the embryo-sac. The cell-walls belonging to them lie 
close to the sides of the nuclei, which makes them look elongated, 
rectangular. The wall of the embryo-sac is from now on very thin 
and exhibits sac-like bends in and out; this often gives the impres
sion that the somatic nuclei are sunk in it. In the 2-nucleate embryo- 
sac the nuclei are separated by a central vacuole (Fig. 6). Some more 
vacuoles are sometimes found in the upper or lower part of the 
embryo-sac. At the 4-nucleate stage the nuclei lie symmetrically, 
two above and two below the central vacuole (Figs. 7, 8, 9). Smaller 
chalazal or micropylar vacuoles often remain in this stage too. As 
the “migration” of nuclei into the embryo-sac in Pandanus decreases 
during the 4-nucleate stage, I have paid special attention to about 
ten such embryo-sacs to establish the possibility of wall-perforation 
or other modifications. As the embryo-sac has a very irregular form 
with bends in and out and the cell-wall is very thin, there are great 
difficulties in following its limitation to the tissue around. No prov
able perforation, however, has in any case been observed. An im
portant fact is that the neighbouring cells close to the chalazal and 
lateral parts of the embryo-sac, give the impression of being de
generated. The plasmatic contents of these cells are almost non
existent and the form of the nuclei is irregular. This is seen already 
in the young embryo-sac and in all older stages, which indicates 
that it is dependent on the vigorous growth of the embryo-sac at 
the expense of the surrounding tissue. In older 4-nucleate stages
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this growth leads to the condition in which the embryo-sac laterally 
reaches and touches the sub-epidermal layer. At the same time the 
central vacuole is enlarged.
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Figs. 1-15. Embryo-sac development of Fregcinetia.—1. Young ovary surrounded by 
staminodes. 2. Ovule -with embryo-sac mother-cell in metaphase. 3. Dyad. 4. Tetrad. 
5. ES-nucleus and degenerated “sister-spores”. 6. 2-nucleate embryo-sac. 7, 8, 9. 
4-nucleate embryo-sacs with degenerated neighbouring cells. Sister-spores remain in 
7 and 8. 10. Late 8-nucleate embryo-sac. 11. Organized embryo-sac. The chalazal 
neighbouring cells are only fragments. 12. Part of ovule with three embryo-sac mother- 
cells. (Parietal cells at the top.) 13. Three tetrads. (All spores are not visible.) 14. Two 
2-nucleate embryo-sacs. 15. 2-nucleate + 4-nucleate embryo-sacs surrounded by 

degenerated cells and nuclei.

After the last division which gives eight nuclei and in the organ
ized embryo-sac it can be observed that the chalazal neighbouring 
cells are entirely degenerated and remain only as fragments (Figs. 
10, 11). The central nucleus is usually found to be closer to the 
already degenerated antipodal cells.
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The difference in the plasmolysis of the upper and lower part of 
the embryo-sac observed in the earlier investigation has not appeared 
on my slides. Fairly usual phenomena are “abnormities” of the 
kind appearing in Figs. 12-15. Fig. 12 shows a case with three 
embryo-sac mother-cells, probably originating from one common 
mother-cell. They explain the presence of the three more or less 
complete tetrads which are visible in Fig. 13. In Fig. 14 two' 
2-nucleate embryo-sacs and appendant degenerates are seen and 
Fig. 15 shows one 2-nucleate + one 4-nucleate embryo-sac. In older 
stages I have never observed more than one embryo-sac. The 
“sisters” undoubtedly degenerate during the process of development.

The systematic position of the genus Freycinetia is rather indefi
nite (Warburg 1900). A few “embryological” facts—the construc
tion of the integuments, the development of the nucellar epidermis 
and the hypostasis (cf. Fagerlind l.c.)—support the view about a 
certain connection with Pandanus. A certain conformity with the 
conditions in the family Cyclanthaceae (order Spadiciflorae) has also 
been shown (Harling 1946). Besides great similarity in the con
stitution of the ovules, the ES-development follows the normal type 
(as in Freycinetia) but a certain activity of the neighbouring cells— 
growth of nucelli, etc.—can be traced. However, the neighbouring 
cells degenerate during the process of development and perforation 
or incorporation of nuclei does not occur. The investigation has not 
given any further hint about the systematic location of the genus.
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“LO-ANALYSIS” AND “WELCKEIUS RULE”, 
A CENTENARY.

BY

G. EBDTMAN.

About a hundred years ago H. Welcker, a German scientist, 
noticed that the shades of microscopical patterns varied at succes
sive adjustments of the microscope (cf. Welcker, H., Bemerkun
gen zur Mikrographie. I. Mikroskopische Beliefverhältnisse und da
mit Zusammenhängendes. Ztschr. f. rationelle Medicin, hrsg. von
J. Henle und C. Pfeufer, 1855, p. 172-187). Similar observations 
were made in the nineties by a French diatom specialist (cf. Brun,

J., Sur les Perles des Diatomées. Le Diatomiste, vol. 2, Paris 1894, 
p. 139-140). These papers apparently did not attract much atten
tion: they have generally not been quoted in the text-books on 
scientific microscopy and until now have remained practically un
known to research workers devoting special attention to micro
scopical patterns in the study of pollen and spore walls.

Stimulated by the von Postian pollen analysis and the revival of 
interest in pure pollen morphology induced by B. Wodehouse, 

this line of study, sometimes referred to as “LO-analysis” (cf. pp. 
21-22 and 464 in Erdtman, G., Pollen Morphology and Plant 
Taxonomy. I. Uppsala 1952), has gradually come to the fore during 
the last twenty years.

In LO-analyses the different patterns of pollen or spore wall sur
faces are recorded as they appear at successive adjustments of the 
microscope from high to low. Fig. 1 gives an example. An exine of 
the type figured in a shows, when observed from above at right 
angles to the section in a, the following consecutive patterns (pre
supposing that the exine is embedded in a medium with a lower 
index of refraction than that of the exine itself): 1 (this number
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Fig. I. LO-patterns (6) exhibited by the exine shown in a. Explanation in the text.

refers, as do the following numerals including 8, to the numerals 
on the right hand side of Fig. 1 b), a small white dot or island pro
duced by the spinule; 2 and 3, the same island, larger and darker 
(finally quite dark—not shown in the figure); 4, small dark islands 
produced by the upper part of the holes (puncta) in the outermost 
exine stratum (tegillum); 5, bright islands produced by the lower 
part of the puncta; 6, small bright islands caused by the upper part 
of the rods (bacula) supporting the tegillum; 7, dark islands created 
by the lower part of the bacula. Thus solid parts protruding from 
the surface of the pollen or spore wall or intercalated, like the bacula, 
between two sporoderm (i.e. pollen or spore wall) strata, produce 
“LO-patterns”: bright dots or islands (L = lux) succeeded by dark 
dots or islands (O = obscuritas). Holes or concavities, to the con
trary, produce “OL-patterns”, i.e., dark islands succeeded by bright 
areas. These phenomena may, as an homage to Welcher, be said 
to occur in accordance with “Welcker’s Rule”.

This rule is illustrated by the photomicrographs in PI. I and 
Figs. 2-4. PI. I shows part of a pollen grain of a nyctaginaceous 
plant, Mirabilis bigelovii v. retrorsa (Nevada 1937, Clokey n. 7508) 
at high (upper figure) and at a slightly lower adjustment of the 
microscope. The grain is acetolyzed, then bleached and embedded 
in glycerine jelly; magnification about 2750 times. Its surface is 
studded with small spinules: round, bright dots (diameter in the 
plate about 2-3 mm) represent spinules at right angles to the pollen 
surface, whereas slightly extended to triangular dots represent 
spinules in a more or less oblique position. The somewhat larger 
and very distinct black dots represent funnel-shaped holes (puncta) 
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Mirabilis bigelovii v. retrorsci, x 2750 (for explanation, see p. 136).
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1, 2. Pollen grains from the “Dirt Bed”, lowest part of Middle Purbeck (Upper 
Jurassic), Swanage, Dorset (G. Erdtman, 1935). x 2000. 3, 4. Linum catharticum. 
Fragment of an acetolyzed pollen grain photographed in green (3) and violet light (4). 
The left part of each detail figure exhibits an optical section, the right part shows 
the surface of a broken part of the exine. Green light gives the best result in the 

former case, violet in the latter.
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in the tegillum. They are surrounded by a narrow bright zone re
presenting a collar-like excrescence which rises above the general 
surface of the grain. The still larger, rather diffuse, bright dots or 
areas (diameter about 3-8 mm) represent bacula below the general 
surface of the grain. At a lower adjustment (cf. the lower figure) 
these remain bright and at the same time become more sharply 
defined whereas the spinules turn dark (cf., e.g., the row of five 
spinules near the left margin of the figures). The tapering lower 
part of the holes likewise, in accordance with “Welcker’s Rule”, 
turns bright—cf., e.g., the clear white dot (diameter about 1.2 mm) 
surrounded by a broad dark zone and located about 9 mm from 
the triangular spinule at the upper part of the lower aperture (dia
meter about 16 mm) as seen in the figure.

Figs. 2-4 exhibit patterns of the pollen grain surface in Linum 
catharticum at six successive adjustments from high to low (magni
fication about 2000 times). The pollen grains in this species are 
provided with densely crowded excrescences fixed in the pollen 
wall like teeth in a jaw (cf. PI. 11:3-4). The tapering roots of the 
teeth can be seen more distinctly in thin sections (thickness about
0.3 p) through the exine; they extend all the way through the “ecto- 
nexine” but do not penetrate into the innermost, “endonexinous” 
layer (a similar case—Cobaea penduliflora—is pictured in Fig. 193, 
p. 330, in Erdtman l.c.). The pollen grain illustrated in Figs. 2—4 
has been torn, and in consequence some of the excrescences— 
particularly in the upper right hand quadrant—have been lost.

“Welcker’s Rule” is beautifully illustrated by the excrescences 
(LO) as well as by the holes of the roots of the excrescences (OL; 
dark—O—in Fig. 3 and the upper figure in Fig. 4, bright—L—in 
the lower figure in the same plate). The grey lines radiating from 
the O-elements in Fig. 4, the lower figure, are due to diffraction 
and, therefore, do not represent real form elements of the pollen 
wall.

LO-analysis is useful in the botanical as well as in the geological 
aspects of palynology, e.g., description and identification of fossil 
pollen grains and spores. Only a few years ago it was often con
sidered “difficult and hazardous” (cf. Erdtman l.c., p. 22). The 
application of modern microtome techniques has, however, changed 
the situation: it is now possible to make very thin sections (thickness 
300 Å or even less, cf., among others, Hallén, O., On the cutting 
and thickness determination of microtome sections. Acta Anatomica,

So. Bot. Tidskr., 50: 1
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Vol. 26, Suppl. 25:1, 1955) through pollen and spore walls embedded 
in metacrylate. By means of such sections the LO-patterns can be 
interpreted more decisively. Studies along these lines are actually 
being pursued at the Palynological Laboratory, Stockholm-Bromma.

The possibility of making thin sections through well-preserved 
fossil spore walls will likewise be tested. PI. II: 1-2 shows some 
spores from late Jurassic strata in England; they form one example 
among thousands requiring closer morphological study. The photo
graphs were taken from an old deteriorated slide shown at a meeting 
of the Palaeobotanical Section of the International Botanical Con
gress in Amsterdam, 1935. This was, perhaps, the first purely micro- 
palaeontological-palynological announcement ever made at an 
International Botanical Congress. At the Paris Congress 19 years 
later the position was another—several important papers were 
devoted to fossil pollen grains and spores.

Addition.—Since the above was written thin sections have success
fully been made, e.g. through the spore wall in Triletes angulatus 
(Lower Carboniferous, Egypt, material kindly sent by Dr. S. J. Dijk- 
stra, Heerlen). The structure, slightly similar to that of the mega
spore wall in Selaginella selaginoides (Afzelius, Erdtman, Sjöstrand, 

Svensk Bot. Tidskr. 48, PI. II, Fig. 5, 1954), will be described in a 
forthcoming paper.
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of the Optical Institute, Stockholm, for valuable advice and for drawing 
attention to the paper by Welcher; to Dr. W. Kolbe, for drawing at
tention to the paper by Brun; to Mr. K. E. Samuelsson for help with 
the photomicrographs; to Dr. S. Ahlner for material of Linum catharticum.
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THE STRUCTURE AND FUNCTION OF THE FUNI
CULUS OF THE NIDULARIACEAE.

BY

HAROLD J. BRODIE.

(Dept, of Botany, Indiana University, Bloomington, Ind., U.S.A.)

Louis and Charles Tulasne (1844) first described adequately 
the complex and interesting structure of Ihe funiculus in the Nidula- 
riaceae. Their meticulous and superbly illustrated investigation has 
never been surpassed and deserves to be better known to modern 
mycologists than it is. Although they discovered so much about the 
funiculus, the Tulasnes failed to understand its function. The part 
which it plays in bringing about the dispersal of peridioles has come 
to be appreciated fully only as a result of investigations of the past 
decade (Diehl 1941, Dodge 1941, Buller 1942, Brodie 1951, etc.). 
Because many of the latter publications are of a general nature and 
take little account of microscopic details, some observations and ex
periments concerning the funiculus and its operation in nature are 
presented herewith.

In addition to the work of the Tulasnes, numerous researches 
which preceded theirs and followed it contributed information about 
fruit body structure in the Nidulariaceae. As this literature has been 
summarized by Brodie (1951), it need not be restated. It is inter
esting to note that, although most of the necessary facts had been 
published, no satisfactory explanation of how the spores of the 
Nidulariaceae are scattered had been given until Buller (1942) 
showed that the vase-shaped fruit bodies are splash-cups from 
which peridioles are dispersed by the action of raindrops. As a 
result of the studies of Buller and (later) of Brodie, it then ap
peared that the funiculus is not a cord which might serve to attacli 
peridioles to insects’ legs nor a spring which might expel peridioles 
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from fruit bodies as had been suggested by previous workers, but is 
a special attachment organ by means of which peridioles adhere to 
vegetation.

The significance of the funiculus as an aid to effective dispersal 
may be understood by reviewing briefly the operation of the splash- 
cup of Cyathus striatus (Huds.) Willd. ex Pers., which has been 
described in previous publications (Brodie 1951). As a peridiole 
is jerked out of the cup by the force of a large falling raindrop, the 
funiculus is torn open so as to allow the sudden expansion (Fig. 3) 
of a special mass of highly adhesive hyphae, the hapteron. If the 
peridiole in flight strikes an object such as a stem, petiole or leaf, 
the hapteron may become attached to that object. As the peridiole 
continues in flight, its momentum causes the cord of the funiculus 
to be pulled out of its sheath (Fig. 4). As soon as the cord has been 
fully extended, the peridiole comes to a stop with a jerk which 
causes it to swing around the point of attachment to the twig or 
other object (Fig. 21). The cord, thus wound tightly around a stem 
or entangled among plant hairs (Fig. 19), anchors the peridiole 
firmly to whatever object it may have struck. It is obvious that the 
successful dissemination of peridioles from the fruit body depends 
as much upon the operation of the funiculus as an attachment 
organ as upon the splashing which occurs when a raindrop falls 
into the vase-like fruit body.

I he investigations recorded in the following pages are not entirely 
the work of the author. Credit should be given to the late Professor 
A. H. R. Buller who, from June 1941 until a short time before 
his death in 1944, studied the Nidulariaceae, did much to connect 
the known facts concerning the morphology of the fruit bodies, and 
was the first to recognize that their structure is related to the dis
semination of peridioles by raindrops. The author collaborated with 
Professor Buller at the beginning of this investigation during the 
period mentioned and has continued independent study of the 
Nidulariaceae since that time.

Structure of the Funiculus.

Descriptions and illustrations of the main features of the fruit 
body of Cyathus striatus are given in an earlier publication by 
Brodie (1951). To facilitate the more detailed account which fol
lows, brief definition of certain terms is given.
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Peridiole.—The peridiole is a lenticular capsule within which 
basidiospores are developed (Figs. 9, 19, 20, 21, etc.). It may or 
may not be bounded externally by a tunica (Fig. 9, t) which is 
usually a thin, white or pale brown membrane composed of loosely 
interwoven hyphae. Within the tunica (or constituting the external 
boundary in types devoid of a tunica) is a cortex (Fig. 9, c), a dark, 
hard tissue made up of one or more layers of thick-walled densely- 
packed hyphae. Basidiospores are produced by basidia which line 
the cavity in the center of the peridiole.

Funiculus.—The peridiole is attached to the inner wall of the 
peridium in Crucibulum and Cyathus by a stalk or cord called the 
funiculus (Figs. 1, 14). As used herein, the term denotes the entire 
structure by which the peridiole is attached to the fruit body. The 
funiculus of Cyathus shows three component parts in external 
view—the sheath, the middle piece and the purse.

Sheath.—A tubular network of hyphae, broadly attached to the 
inner surface of the peridium and flared outwards at its upper edge 
comprises the sheath or basal part of the funiculus (Fig. 6).

Middle Piece.—The innermost hyphae of the sheath unite rather 
loosely to form a short cord called the middle piece. This can be 
seen best in living material when the peridiole is pulled away from 
the wall of the cup sufficiently to stretch the middle piece somewhat. 
(Figs. 5, 6.)

Purse.—The middle piece ilares out at its top where its hyphae 
are broadly attached to the upper part of the funiculus, called the 
purse (Figs. 2, 9, p, and 14). This is an elongated sac-like structure 
in Cyathus or a smaller button-like structure in Crucibulum. The 
purse is firmly attached to the under side of the peridiole.

Fig. 1-13, Cyathus striatus.—Fig. 1, 2, 3. Pulling peridiole away from basal piece 
showing extension of middle piece, rupture of purse and appearance of hapteron; 
x 8. Fig. 4. Extended funicular terminated by hapteron; x 3.5. Fig. 5. Sheath (s) 
and middle piece (m); x 50. Fig. 6. Sheath and middle piece, the latter pulled out 
to show attachment of hyphae to inner part of sheath; x 32. Fig. 7. Purse torn open 
at lower end and showing upper portion of funicular cord within purse; x 50. Fig. 8. 
Interwoven hyphae of which purse is composed; x 300. Fig. 9. Semidiagrammatic 
sketch of section through peridiole and funiculus, the latter more enlarged than the 
former; t, tunica; c, cortex; p, purse; /, funicular cord; h, hapteron; x23 (purse) and 
x 30. Fig. 10. Modified clamp connection from hypha of hapteron or funicular cord; 
x 800. Fig. 11. Sharply bent hyphae of hapteron; x 500. Fig. 12. Distal end of 

funicular cord showing hapteron; x 100. Fig. 13. Portion of funicular cord showing 
spirally twisted hyphae; x 300.
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Funicular Cord.—Coiled or folded within the purse (Figs. 7, 9) is 
a long strand of hyphae. This cord makes up most of the material 
of the strand that remains attached to the peridiole when the latter 
is ejected from the fruit body by rain (Figs. 4, 21).

Hapteron.—The free end of the funicular cord is composed of a 
mass of tangled highly adhesive hyphae (Figs. 3, 12), the hapteron, 
so named in allusion to its capacity to serve as an attachment organ 
or attachment region.

I. The Funiculus of Cyathus striatus.

The Sheath or Basal Piece.—Broadly attached to the inner wall of 
the peridium is a tubular or somewhat conical mass of grey-brown 
hyphae (Fig. 6). This structure varies between 0.8 and 1.0 mm in 
diameter and is slightly over 1.0 mm in length. At its upper end it 
flares outwards. In freshly-opened fruit bodies in which the funic
ulus has not been disturbed, the sheath adheres loosely to the purse 
or upper part of the funiculus (Fig. 1).

The sheath is by no means a solid structure. It is essentially a 
tube made up of rather straight hyphae, fairly closely interwoven 
towards the outside and less so towards the center. The central part 
is not entirely hollow but is traversed by a few loosely arranged 
hyphae (Figs. 5, s and 6).

About a third of the way from the top, the innermost hyphae of 
the sheath become continuous with the middle piece. The Tulasnes 

reported that the middle piece is attached directly to the wall of the 
peridium. Professor Buller and the writer both made careful dis
sections of the sheath and failed to corroborate the Tulasnes’ state
ments in this respect. Details of the structure of the sheath are very 
difficult to see and, when one is dissecting it under the binocular, 
the delicate hyphae are apt to become tangled. The attachment of 
the sheath to the middle piece is shown in Fig. 6.

The hyphae of the sheath have considerable tensile strength for, 
if one pulls a peridiole away from the wall of the fruit body, the 
sheath seldom ruptures.

The Middle Piece.—This part of the funiculus is not in view in 
freshly-opened fruit bodies (Fig. 1). It may be seen if a peridiole 
is pulled gently away from the wall of the fruit body (Fig. 2). It is 
a cord about 0.4 mm in diameter at a point midway between its 
Si>. Bot. Tidskr., 50:1
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two ends, and between 0.8 and 1.5 mm in length, depending upon 
how much it is extended by pulling.

At its lower end, as noted, it passes into the sheath and becomes 
firmly attached to the latter. At its upper end, the middle piece 
widens markedly where it is attached to the lower part of the purse 
(Fig. 5).

The middle piece is composed of slightly yellowish hyphae which 
are 4-5 p in diameter and provided with numerous clamp con
nections. From the position of the clamp connections, it is possible 
to deduce that the middle piece resulted from upward growth of 
hyphae from the peridium when the fruit body was young.

The hyphae are very sinuous or often slightly coiled (Fig. 5, m). 
This fact is undoubtedly connected with the observed elasticity of 
the middle piece. When a peridiole is pulled away from the cup 
gently without breaking the hyphae, the middle piece may be 
stretched, and it snaps back into its original position when the 
peridiole is released.

The Purse.—The uppermost part of the funiculus is a stout stem 
called the purse, about 1.5-2 mm long and 0.5 mm wide (Fig. 
9, p). The upper part is elongate, and slightly swollen in the middle. 
The lower part is short and bulbous and there may be a slight 
constriction between the parts.

The purse is a kind of sac or envelope composed of hyphae which, 
in the upper part of the purse, lie mostly parallel to one another 
and, in the lower part, are loosely interwoven (Fig. 7). Under the 
high power of the microscope the lower part of the purse resembles 
loose crochet-work (Fig. 8).

The Funicular Cord.—Undoubtedly the most interesting part of 
the funiculus is the funicular cord which is held within the purse. 
This structure was observed by the Tulasnes and illustrated faith
fully by them, but they did not appreciate its functional significance. 
Although the writer has given more than one brief description of 
how this cord may be pulled out of the purse and of its function in 
nature, a fuller account at this point is desirable.

Let us suppose that, by means of a small scissors, we have cut 
away from the peridiole wall a single peridiole, leaving the funiculus 
intact (Fig. 1). By placing this object on a glass slide, it is then pos
sible to see the sheath, middle piece and purse as described. If the 
entire funiculus be placed in water, no marked change is observed, 
except perhaps a slight swelling of the various parts if these were
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dry beforehand. If the peridiole is then grasped with one pair of 
forceps and the sheath pulled with another, the middle piece stretches 
(Fig. 2) and ultimately breaks.

If the fungus is not too old, the break invariably occurs at the 
bulbous end of the purse. As was noted above, the upper end of 
the middle piece is firmly attached to the lower end of the purse by 
a number of straight coarse hyphae. These usually serve to tear 
open the lower end of the purse and, when this happens, there fol
lows a startling explosive swelling of the hyphae contained within 
the bulbous part of the purse (Fig. 3). It is sometimes possible 
to pull the middle piece free from the purse without rupturing the 
latter. It is then necessary to tear open the lower part of the purse 
to observe the explosion. This demonstrates that, although the purse 
may have been thoroughly wetted or may even be immersed in 
water, no explosive swelling of the purse contents is observed until 
the wall of the purse has been torn.

The expanded tangle of hyphae which thus appears abruptly is 
the hapteron (Fig. 12). The component hyphae are thick-walled, 
and are provided with modified clamp connections (Fig. 11). There 
are few free ends to be seen in the mass.

The hyphae of the hapteron are much contorted and frequently 
bent at sharp angles, which suggests that intercalary growth of the 
hyphae took place after the bounding membrane of the purse had 
been formed. The hapteron hyphae are doubtless held within the 
purse under considerable tension and their sudden expansion, when 
the purse is torn, may be due to the release of this tension. Some 
additional features must contribute to the explosive expansion, how
ever, for if an unwetted purse is ruptured under mineral oil, no 
explosive swelling takes place. Presumably oil would serve as well 
as water as a lubricant to allow the tangled hyphae to unravel. 
Since they do not unravel under oil, the normal operation of the 
hapteron apparently depends upon water being absorbed by the 
purse and hapteron. It is probable that the surfaces of the hapteron 
hyphae are covered with some hydrophilic colloid which not only 
causes them to swell, but also endows them with great adhesive 
properties, because the hapteron as a whole is highly adhesive, as 
will be explained later.

When the purse has been ruptured in the manner described, one 
has only to take hold of the hapteron with forceps and lift the pe
ridiole out of the water to see the funicular cord beautifully and 
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spectacularly extended (Fig. 4). If this is done successfully, the 
peridiole hangs suspended by its funicular cord, the length of which 
will vary, depending to some extent upon the way in which it is 
drawn out.

Unless the funiculus is moist, as when fresh, or has been moistened 
for some hours if dry specimens are studied, the rupture of the 
funiculus may not occur as described. In very old material or in 
fresh material insufficiently moistened, a number of abnormalities 
may be observed, such as: (1) the middle piece may tear away 
from the sheath and therefore not rupture the purse; (2) the purse 
may break loose from the middle piece without being torn open. 
There is abundant evidence to show that when a peridiole is thrown 
from a fruit body by rain, it carries Avith it only the funicular cord 
terminated by the hapteron. Occasionally a few unraveled hyphae 
from the purse may remain attached to the cord, but certainly 
neither the intact purse nor intact sheath. This is a matter of con
siderable importance. Botanists may wish to carry out the fasci
nating dissection themselves or demonstrate it to students. For 
either purpose, freshly collected fruit bodies should preferably be 
used. Dried specimens should not be more than a year old and 
should be moistened on wet blotting paper for twenty-four hours 
before use.

The funicular cord of an intact funiculus is enclosed within the 
purse, as can be seen by careful examination of the purse of living 
material (Fig. 7) and verified by study of stained sections of the 
funiculus (Fig. 9). From such observations it appears that the cord 
is closely packed within the purse by a zig-zag folding.

The funicular cord of Cyathus striatus is a beautiful object formed 
ol silky white hyphae (Fig. 13). Its length varies from 4—12 cm 
depending upon the degree to which it is pulled out, and its width 
from 50-100/1. It is composed of a large number of hyphae spirally 
twisted about one another like the strands of a steel cable. The 
cable structure in part accounts for its amazing elasticity. Each 
hypha of the cable is 2-2.5fi in diameter and appears devoid or 
almost devoid of a lumen. Here and there modified clamp con
nections may be seen (Fig. 10). Probably as a result of the general 
process of thickening of the hypha walls, the clamp connections 
appear as mere knots or swellings and little of their original struc
ture is evident. The hyphae are highly refractive as seen in a water 
mount under the microscope.
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The tensile strength of the cord is remarkable. When fresh and 
moist, it is capable of supporting a weight of 1.5-2.0 g. If dry, it 
can support as much as 3-5 g, providing the cord is not jerked by 
the weight. The weight of a fresh peridiole of C. striatus varies from
0.003-0.005 g. It is therefore apparent that the funicular cord has 
more than enough strength to hold the peridiole during any phase 
of dispersal by raindrops and to act as a very strong attachment to 
herbage or other objects. Also, the cord has a capacity for extreme 
extension which is related to its cable structure. As the Tulasnes 
correctly reported, even if some of the hyphae of the cable break 
as the cord is pulled out beyond what would be the normal limits 
in nature, they do not all break simultaneously. Because they are 
spirally twisted, they tend to wrap around one another. The cable 
may thus be frayed, but it long resists breaking.

As to the fate of the purse when the funicular cord is pulled out, 
it usually seems to tear into small masses of hyphae which may 
adhere to the funicular cord and may occasionally be observed to 
form small lumps on the cord (Fig. 4). Some traces of the purse 
hyphae are often found at the upper end of the cord near the peri
diole.

A point of special importance to an understanding of the operation 
of the funiculus in nature is that, of the entire funicular cord, it is 
the hapteron or tail-end widened portion (Fig. 12) which is most 
highly adhesive. Occasionally slight adhesiveness of the cord above 
the hapteron is observed as well. If a freshly expanded hapteron is 
pulled across a dry glass slide, a trail of colorless mucilage is left 
behind. Also, if a fresh moist peridiole with its intact funicular cord 
extended be allowed to dry on a glass slide and the slide then be 
shaken vigorously, the peridiole and the cord become freed. The 
peridiole dangles by its cord, the end of which remains attached 
to the slide. II.

II. The Funiculus in Other Species of Cyathus.

The funiculus in other species of Cyathus shows considerable 
deviation from the funiculus of C. striatus just described. The dif
ferences are minor, however. Many species have been examined, 
but notes on only three of these are given as examples of the varia
tion encountered.

Cyathus poeppigii Tul.—This species (see Brodie & Dennis, 
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1



THE FUNICULUS OF THE NIDULARIACEAE 151

3||§®||i|§i

y’ÄSv

Fig. 14. Cyatluis poeppigii; peridiole, funiculus and portion of funicular cord; x 15, 
cord x 200. Fig. 15. Cyathus stercoreus; x 15, cord x 200. Fig. 16. Cyathus olla; 

x 15, cord x 200. Fig. 17. Crucibulum vulgare; x 15, cord x 200.
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1954) apparently replaces C. striatus in the tropical regions of a 
large part of the world. Its funiculus bears the closest resemblance 
to that of C. striatus of any species examined. The purse is somewhat 
shorter and stouter (Fig. 14) than that of C. striatus and the lower 
end of the purse is more bulbous. The following are typical measure
ments: purse 0.5 mm wide at base, 2.0 mm long; middle piece 
0.1 mm wide, 0.3-0.5 mm long; sheath 0.7-0.9 mm wide. The 
funicular cord is seldom drawn out to more than 20 mm and is 
40 fi wide. Its hyphae are more tightly coiled than those of the cord 
of C. striatus. The hapteron is bulky and made up of hyphae which 
are extremely sharply bent.

Cyathus stercoreus (Schvv.) De Toni.—The chief point to be noted 
in this coprophilous species is the occasional complete absence of 
the funiculus. As has been reported by Lloyd (1906) and by Bro- 
die (1955), the peridioles in the upper part of the fruit body some
times have no funiculi at all. Whether the funiculus aborts some
time during its development or never develops has not been de
termined. A peridiole in the lower part of the fruit body usually 
has a funiculus the parts of which have the following dimensions: 
purse 0.5-0.7 mm wide, 1-1.5 mm long; middle piece 0.5-0.8 mm 
long, 0.4 mm wide; sheath 1 mm wide flaring to 1.5 mm at the 
upper edge. The widely flaring sheath is the chief distinguishing 
feature of this funiculus (Fig. 15). The funicular cord is composed 
of hyphae which are much less tightly coiled than those of C. striatus 
and are more irregular (i.e., more branched and irregularly coiled). 
The cord is therefore wider (70 -100/i) than in that species.

Cyathus olla Pers. (C. vernicosus).—This species has a funiculus 
(Fig. 16) which differs considerably from those described above. 
The purse is wide (1-1.75 mm) and rather short (1-1.5 mm). The 
bulbous lower portion is not distinct from the upper part and tapers 
uniformly toward the top. The middle piece is stout and only 0.8 
mm long. The sheath is wide (1.5-2.0 mm), shallow and poorly 
developed. In many specimens it appears merely as a mass of 
hyphae passing at an angle from the peridiole wall to the middle 
piece. The funicular cord when extended (Fig. 16) is bulky (up to 
600 [i thick) and often very irregular in width as a result of the 
adhesion of parts of the purse to the cord. The hapteron may be
come pulled out to form long adhesive strands on the end of the 
cord. The hyphae of the cord are loosely spiralled in comparison 
with those of the cord of C. striatus.
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III. The Funicuius of Crucibulum vulgare.

The funiculus of Crucibulum vulgare Tul. is quite different from 
that of Cyathus. The purse consists not of an elongated sac but of a 
rounded knob 0.3 to 0.5 mm wide, attached to the underside of the 
peridiole (Figs. 17, 20). Attaching the purse directly to the wall of 
the fruit body is a single stout yellow-grey cord 0.1 mm wide and 
2.5 mm long. Presumably this part of the funiculus is the morpho
logical equivalent of the middle piece of Cyathus. At any rate, when 
a fresh peridiole is pulled out of the fruit body, the stout cord causes 
rupture of the lower part of the purse and the funicular cord is 
unraveled from within the purse, just as in Cyathus. The middle 
piece is made up of rather straight, branching hyphae most of which 
lie parallel to one another. The funicular cord is 30-40 /u in dia
meter and is composed of relatively few hyphae, loosely associated 
and slightly spirally coiled (Fig. 17). The hapteron is less con
spicuous than in Cyathus but, as in that genus, is constituted of 
sharply-bent adhesive hyphae. The sheath of Crucibulum is merely 
a mass of hyphae reinforcing the attachment of the middle piece 
to the wall of the fruit body.

Operation of the Funiculus in Nature.

Previous publications (Buller 1942, Brodie 1951) have demon
strated that the peridioles of Nidula, Crucibulum and Cyathus are 
ejected from the vase-shaped fruit bodies to a distance of one to 
two meters by the splash created by heavy raindrops. The splash, 
however, is but the initial phase of dissemination. There remain 
for consideration the details of the way in which the structure and 
operation of the funiculus contribute to the further spread of peri
dioles in nature after they have been splashed out of their cups.

In ATidula, the peridiole is devoid of a funiculus but is highly 
adhesive over its entire surface, and the mucilaginous coating 
enables it to adhere to foliage or other objects it may strike. When 
the mucilage dries, the peridiole adheres firmly to whatever it strikes 
and is not washed off by rain. We can only conjecture as to the sub
sequent fate of a peridiole of Nidula because too little is known 
about these fungi in their natural surroundings.

Foliage bearing adherent peridioles might be eaten by herbivorous 
animals. If the spores in the peridioles remained viable, and there
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is evidence (Brodie 1948) that in Cyathus they do, they might be 
deposited in the animals’ feces at great distances from the site of 
the parent fruit body. Peridioles adhering to foliage not eaten by 
animals could be quite widely dispersed when the leaves fell to the 
ground or were blown away by wind.

In Crucibulum and Cyathus, the peridioles do not have an adhesive 
surface. It is by means of the funiculi that peridioles of these genera 
adhere to vegetation. Since peridioles attached to leaves, etc., can 
be found by anyone who looks for them, it is not teleology to regard 
the funiculus as a special attachment organ.

The force inherent in a large drop of rain, perhaps 4 mm in dia
meter, falling with a terminal velocity of approximately 6 meters 
per second is considerable. During actual experiments in the labora
tory, the writer has observed that a drop of water 4-5 mm in dia
meter falling through a distance of three meters can throw a large 
heavy peridiole of Cyathus olta (weight 0.005 g) to a distance as 
great as two meters.

As a large drop falls into the rain-filled cup of Cyathus, the energy 
of the raindrop is transferred to a force acting parallel to the sides 
of the cup and is exerted upwards from the base of the cup towards 
the mouth in a sort of piston-like action. This thrust is ultimately 
exerted on a peridiole in the uppermost layer of Hie peridioles lying 
in the cup. The lenticular shape of the peridiole and its attachment 
to the funiculus by its lower side and in its center doubtless result 
in the peridiole receiving the upward thrust on its lower side— 
broadside, so to speak. The peridiole is then jerked away by the 
upward-driving water, and the strong middle piece tears open the 
lower part of the purse in the process. The peridiole thus begins 
its flight from the cup accompanied by some water, and with its 
funicular cord either extended or ready to be extended.

The question of whether or not the funicular cord is pulled out 
as the peridiole leaves the fruit body cannot be answered definitely 
at this time. If the initial jerk that tears the purse also causes the 
cord to be extended, the peridiole may fly away from the fruit body 
with the cord trailing behind. This may occur; on the other hand, 
there is considerable evidence that the cord is extended only after the 
hapteron becomes attached to some object in the line of flight and 
while the peridiole is being carried on by its own momentum.1

1 A more detailed report of experiments dealing with this and other problems of 
dissemination will be published at a later date.
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Fig. 18. Peridiole of Cyathus stercoreus germinating as a whole and producing dikaryon 
mycelium; x 5. Fig. 19. Peridiole of Cyathus stercoreus which has become attached 
to under side of leaf of strawberry plant; note how funicular cord is entangled with 
epidermal hairs; x 5. Fig. 20. Fruit bodies of Crucibulum vulgare showing funiculus 
in lower specimens; x 6. Fig. 21. Peridiole of Cyathus slriatus with funicular cord 

wrapped around woody stem; x 5.
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When the flying peridiole strikes some object, the hapteron sticks 
fast to it, provided a good contact is made. The momentum of the 
peridiole causes it to continue in flight until it is checked by the 
elastic funicular cord. The peridiole is jerked back by the cord and 
the peridiole swings around the object to which the hapteron be
came attached. In this way, the funicular cord tends to wind itself 
around petioles, stems, etc. If some unwound cord remains, the 
peridiole may dangle; otherwise it may be brought into close contact 
with the stem.

Examination of photographs of peridioles found attached to 
plants in nature shows that the funicular cord actually functions 
as has been indicated. A peridiole, the cord of which is tightly wound 
around a stem is shown in Fig. 21, and from Fig. 19 we can ap
preciate the extent to which a funicular cord may become entangled 
among the epidermal hairs of a leaf. The manner in which the cord 
serves to attach the peridiole reminds one of the action of the bolo 
or bolas used in South America. Occasionally peridioles may land 
on foliage from above and stick flat to the upper surface of a leaf.

When a peridiole has become firmly attached to some object by 
means of its hapteron and funicular cord, it is anchored there 
securely. If one allows a freshly discharged peridiole to dry for an 
hour or so on the object to which it has become attached, it cannot 
be shaken loose and can seldom he washed off even by prolonged 
exposure to the full force of cold water from a tap.

156

The Fate of Peridioles Attached to Vegetation.

What happens to peridioles which become attached to stems and 
leaves, and how do basidiospores eventually escape from the peri
dioles? No doubt, many peridioles do not happen to strike and adhere 
to green herbage, but fall to the ground. If a peridiole falls on an 
old dead plant stalk or on a damp stick or other woody substrate 
in wet weather, it may grow into dikaryon mycelium which may 
invade the substrate. The peridioles of all species of the Nidularia- 
ceae examined have been found capable of growth when planted on 
nutrient agar. The hyphae of the tunica may be viable and continue 
growth on agar. Failing this, the hyphae of the cortex may grow, 
and occasionally hyphae from the inner portions of a peridiole 
may grow. Thus the peridiole, by germinating as a whole (Fig. 18) 
can propagate the fungus and perhaps spread it locally, but not 
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from one place to another distant place. Such dissemination is re
stricted not only as to distance but also as to the type of mycelium 
produced. When the peridiole germinates as a whole, the mycelium 
produced is diploid or dikaryon mycelium and genetically identical 
with mycelium of the parent fruit body. There appears to be no 
evidence that basidiospores locked within a peridiole can germinate: 
even if they could, the dikaryon mycelium formed from the tunica 
or cortex hyphae would doubtless prevail by invading the available 
substratum before haploid hyphae from basidiospores could do so.

That peridioles attached to green plants or plant parts may be 
carried great distances is a reasonable assumption which need not 
be discussed at length. A few examples will suffice to illustrate the 
point.

(1) Transport on Cuttings, Nursery Stock, etc.—Many tropical 
species of Cyathus have been reported by Lloyd (1906) and others 
to have appeared “adventitiously” in greenhouses. While such fungi 
might have developed from mycelium adherent to roots, bulbs, etc., 
it is more probable that the fungi were transported as peridioles 
attached to foliage. A specific example is Dr. Diehl’s (1941) report 
of finding Cyathus pallidus Berk. & Curt, associated with Camellia 
plants growing in a commercial nursery in Savannah, Georgia, 
U.S.A. The leaves of the Camellia plants bore numerous adherent 
peridioles which had been splashed on to the leaves from large 
numbers of fruit bodies which covered the ground beneath the 
bushes. Because this species is rare in North America (although 
common in the West Indies), its sudden appearance in large numbers 
suggests that it had been transported on the Camellia cuttings. Un
fortunately the origin of the cuttings was not known.

(2) Transport with Seeds.—Samples of seeds of forage and other 
crop plants sometimes contain peridioles of the Nidulariaceae. A 
few years ago, the writer was asked to examine a sample of seeds 
of Meadow Fescue Grass (Festuca elatior L.) which had been sub
mitted to a testing laboratory for the identification of impurities. 
The supposed “seed contaminants” were actually peridioles of 
Cyathus stercoreus. Peridioles may have been attached to the Fescue 
grass or to other plants in the field. The peridioles could then easily 
become mixed with seeds at harvest time. Samples of clover seeds 
have also been seen in which an occasional peridiole could be found. 
As contaminants of seed samples, peridioles might be shipped long 
distances from their point of origin. Do the basidiospores become
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freed and if so, by what 'means? The cortex of a peridiole is a very 
firm coating which has never been observed to split open of its 
own accord. It is possible that it may eventually break down as 
the result of weathering. However, the writer has several times 
marked the location of peridioles attached to twigs and observed 
the peridioles repeatedly during many months. In no instance did 
weathering break up the peridiole during the period of observation.

Various lines of evidence suggest that basidiospores do eventually 
escape from their peridioles. One of these is the great variability 
shown by almost all species of the Nidulariaceae, which has been 
reported in some detail by Brodie (1948) for Cyathus stercoreus. 
It has been shown that when different sexually compatible haploid 
mycelia are combined, the diploid mycclia resulting from dilleient 
combinations are capable of producing many morphologically 
distinct races of fruit bodies. All these races may be found in nature. 
The writer has in his collection twenty morphologically distinct 
races of C. stercoreus, all North American. In September 1954, a 
lawn which had been fertilized with manure was observed to be 
studded with fruit bodies of C. stercoreus. A deliberate effort to find 
as many extreme variants as possible in an area of less than one 
hundred square meters resulted in the collection of seven such 
forms. Since laboratory studies referred to (Brodie 1948) have 
shown that this variation is brought about by segregation and re
combination of genetic characters, one must conclude that basidio
spores do become separated and their haploid mycelia become 
variously combined in nature. The extreme variability of Crucibulum 
vulgare may also be cited although no genetic studies of this fungus 
have been made.

The coprophilous nature of many species of the Nidulariaceae 
supports the belief that peridioles splashed on to green heibage aie 
eaten along with the herbage by cows, horses and other animals. 
In the alimentary canal of an animal, the peridiole wall may be 
digested and basidiospores set free to become scattered in the con
tents of the animal’s digestive tract and finally deposited on the 
ground in the excrement. It has been noted repeatedly (Lloyd 
1906, etc.) that many species of the Nidulariaceae are coprophilous 
although a few seem to be chiefly lignicolous. Cyathus stercoreus is 
found mostly on cow or horse manure, or on manured soil. C. olla, 
likewise, is usually associated with manured garden soil. Even 
Crucibulum vulgare, which frequently grows on wood, is very com- 
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monly found on manure. The observation (Bhodie 1948) that the 
spores of coprophilous species such as C. stercoreus germinate best 
after being subjected to a mild heat treatment which approximates 
the body temperature of a horse or cow may also indicate adapta
tion of the fungi to the suggested association with herbivores.

As to the long-distance dispersal of peridioles of species which 
are chiefly lignicolous (such as Nidula spp.) almost nothing certain 
is known at the present time.

Phylogeny in the Nidulariaceae.

To what extent the differences between the funiculi of the differ
ent genera and species of the Nidulariaceae may be used to inter
pret phylogenetic relationships in the group, we do not know at 
present. Observation and experiment show that the fruit body of 
Nidularia is poorly developed as an organ for splash dissemination 
whereas the fruit body of Cyathus striatus is a highly effective splash- 
cup. Further, various degrees of complexity of the funiculus be
tween these two extremes are to be found. As far as this one feature 
(the funiculus) is concerned, it is permissible to suggest progression 
from the simple to the most complex. This same order of arrange
ment also corresponds to differences in other characteristics of the 
fruit bodies leading to progressively more efficient splash-cups. It 
is therefore suggested that the genera Nidularia, Nidula, Crucibulum, 
Cyathus constitute a phylogenetic series, at least as far as the evolu
tion of the splash dispersal mechanism is concerned. Although he 
did not regard them from this viewpoint, Fischer (1933) suggested 
the same phylogenetic series for these fungi. Much more study of 
the morphogenesis of certain types is needed and, until this informa
tion is available, detailed consideration of the problem is premature. 
The following brief notes are offered chiefly in the hope of stimu
lating further investigation.

The archetype of splash dispersal in the Nidulariales may well 
be Arachnion in which the fruit body is a simple globose structure 
the gleba of which becomes imperfectly broken up into granules 
which approach peridioles in structure. Not all mycologists admit 
that Arachnion is closely related to the Nidulariaceae and for that 
reason no attempt is made to fit it into the present series.

The fruit bodies of Nidularia are capable of disseminating their 
spores by rain splash, but not very effectively. The globose fruit
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body breaks open irregularly at the top and thus forms a kind of 
crude cup. The peridioles are small, numerous and adhesive over 
their entire surfaces. The writer has observed that peridioles can be 
splashed from the fruit bodies by raindrops and adhere to vegeta
tion. Because peridioles are seldom shot more than 4-10 cm from 
the fruit body, the latter cannot be regarded as an efficient splash- 
cup. Nidularia may likewise be regarded as simple (and primitive?) 
because its peridioles are devoid of funiculi.

A well developed cup-shaped or vase-shaped fruit body as an 
adjunct to splash dispersal has been developed in the interesting 
genus Niduln. In three of the four known species, the peridioles are 
small (as in Nidularia) and in all four they are adhesive. No funi
culus is present, however, and Nidula represents an advance over 
Nidularia chiefly in that the fruit body is definitely a splash-cup. 
Observation lias proven that peridioles are ejected from Nidula cups 
to distances as great as 1.5 meters.

In Crucibulum, a funiculus is developed. Whether Crucibulum is 
more primitive than Cyathus may be debated, but at least its funi
culus appears to be simpler than that of such species of Cyathus as 
C. striatus. This observation plus the fact that the wall of the fruit 
body is composed of only two layers (as in Nidula), suggest that 
Crucibulum occupies a position intermediate between Nidula and 
Cyathus. Whereas adhesive material covers the entire peridiole of 
Nidularia and Nidula, only the hapteron of the funicular cord is 
adhesive in Crucibulum. The peridioles of the latter genus neverthe
less do become attached to green herbage as a result of the adhesive 
property of the hapteron.

All species of Cyathus have the' complex funiculus which has 
been described in detail in the preceding pages. Cyathus is obviously 
the most highly developed form as to the structure of the splash- 
cup and the structure of the funiculus. Even within the genus Cya
thus it will doubtless be possible eventually to detect a phylogenetic 
series based upon careful comparison of the various types of fu
niculi.

Although living and herbarium material of almost all known 
species of Cyathus have been studied by the writer, the information 
available at present is sufficient only to suggest possible relation
ships. Cyathus alia of north temperate regions represents the com
monest simple type that can be found in the genus. The rather crude 
funiculus has been described above and it need only be added that 
So. Bot. Tidslcr., 50: 1
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the fruit body itself is of simple organization. Cyathus collensoi 
Berk, and C. earhi Lloyd, both tropical, are in essentially the same 
position in the scale of complexity as is C. olla.

Possible types intermediate between C. olla and the species with 
the most complex morphology are more difficult to place, partly 
because there may have been several directions of development and 
partly because they have been too little studied. In a broad sense, 
it seems probable that the small-spored tropical species such as 
C. pallidas and C. canna Lloyd are not far removed from the C. olla 
group. However, their fruit bodies are of more complex structure 
than those of C. olla and their funiculi are more closely related to 
those of C. striatus.

Fluting or plication of the fruit body wall may be one connecting 
link to the C. striatus type. Of this fluting, we find a slight tendency 
in C. canna. From that situation to the highly complex C. striatus 
is a large step, and the possible connections are by no means clear. 
We may suppose that C. striatus does stand at the top; the fruit 
body has an “emplacement” which prevents it being knocked 
over, the fruit body walls are resilient because of their structure, 
the fruit body walls are beautifully and regularly fluted, and 
the funiculus is highly developed. Several other species such as 
C. poeppigii and C. chevalieri Har. & Pat. have about the same 
degree of complexity.

The writer’s interest in the funiculus has been directed principally 
toward an effort to explain its role in the dissemination process. To 
what extent the variations in the funiculus may be used in the eval
uation of phylogeny in the Nidulariaceae is a problem that will be 
solved only when similar studies of other structures of these fungi 
have been made.

Summary.

The funiculus in Cyathus and Crucibulum is a complex structure 
which serves as an organ by means of which peridioles become at
tached to vegetation when raindrops splash peridioles from the cup
shaped fruit bodies. In Cyathus, the three distinct parts of the 
funiculus are the sheath, the middle piece, and the purse. The 
sheath is a tube or cone of hyphae attached to the inner wall of the 
fruit body. The middle piece is a thick cord of sinuous or coiled 
hyphae; it connects the sheath with the purse. The purse is a sac- 
like structure composed of interwoven hyphae and containing,
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coiled up within it, the long funicular cord. When a peridiole is 
splashed from the fruit body by a raindrop, the purse is torn open 
and the funicular cord becomes extended. This cord is formed of 
silky white spirally wound hyphae which constitute a microscopic 
cable of great strength and elasticity. The cord terminates in a 
tangled mass of special adhesive hyphae, the hapteron. Marked dif
ferences in the size and shape of the various parts of the funiculus 
may be noted when different species of Cyatluis are compared. 
The funiculus of Crucibulum has a very long middle piece and a 
short bulbous purse. Peridioles which adhere to vegetation by their 
funiculi may be carried far from their point of origin by being 
eaten by herbivorous animals; they may also be transported on 
cuttings, nursery stock, etc. Occasionally peridioles may be found 
as contaminants in samples of forage-crop and field-crop seeds. 
Study of the fruit body structure regarded as a splash dispersal 
mechanism suggests that Nidularia, Nidula, Crucibulum and Cyathus 
represent a phylogenetic series in which Cyathus is the most highly 
evolved.
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KOLSÖ, ETT SÖRMLÄNDSKT LUNDOMRÅDE OCH 
DESS UTVECKLING.

AV

MÅNS RYBERG.

Inledning.

Utmed Södermanlands östersjökust hör lövskogar eller snarare 
lövdungar mångenstädes till de karakteristiska inslagen i landskaps
bilden. Ofta är de rika på ädla lövträd, vanligen ek och ask, men 
även lind, lönn och alm förekommer. En vanlig beteckning för 
sådana skogar (dungar) är lund (jfr dock Gustawsson 1954, s. 29). 
Med lund avses således i fortsättningen en tät lövskog med ädla löv
träd och buskar, främst hassel, som karaktärsväxter. Vanligen bildar 
lundarna i nutiden smärre dungar åtskilda av åkrar eller hagmarker.

Vid de fjärdar som skiljer Södertörn från det egentliga Söderman
land märks flera sådana lundområden. Ett av dem ligger på halvön 
Kolsö i sydvästra delen av Mörkö socken omedelbart väster och syd
väst om gården Löten. Till Kolsö hade Svenska botaniska föreningen 
och Botaniska sällskapet i Stockholm förlagt sin vårexkursion 1955 
(se s. 254) och bl. a. av detta skäl kom jag att närmare granska 
området under den följande sommaren. Denna undersökning gav 
anledning till vissa reflexioner om lövskogens förhållande till od
lingen i dessa delar av landet. Omkring 1,5 km västerut från Kolsö 
ligger en liknande lövskogsklädd halvö, Näset nära Tullgarn i 
Hölö socken, vars vegetation och flora i korthet omnämnts tidigare i 
denna tidskrift (Ryberg 1945).

Kolsös naturförhållanden och vegetation.

Kolsöhalvön (fig. 1) är 2 km lång och har en genomsnittlig bredd 
av 0,5 km. Den omfattar dels kuperad terräng, täckt av skog eller
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snårskog, dels åkrar som 
ofta skjuter djupt in mellan 
skogs- och hagmarkerna. En 
stor del av halvön är näm
ligen betesmark. Områdets 
norra hälft upptages av en 
kraftig bergrygg, västerut be
gränsad av svagt kuperad, 
mestadels glest trädbevuxen 
hagmark (lig. 2-3) och öster
ut av åker. Den södra hälf
ten har en mer omväxlande 
topografi. Större skogsdungar 
och smärre holmar skils åt 
av åkerlappar med oregel
bunden form. I dungarna 
går berget ofta i dagen. Strän
derna är särskilt i öster och 
söder kantade med en bård 
av trädlös äng (numera be
tesmark) eller alridåer. En
dast på några ställen i väster 
når berg eller skog ända ut 
till vattnet.

Berggrunden utgöres av 
gnejs, vilket är det vanliga i 
trakten. De lösa jordarterna 
består i väster av ganska 
mycket morän och f. ö. av 
leror. De senare dominerar.

Bergen och moränpar
tierna är skogklädda. Endast 
krön och stup, där träd och 
buskar inte har kunnat få 
fotfäste, är kala. Skogsmar

kens fördelning på barr- och lövskog framgår i grova drag av 
fig- 1. som är ett flygfoto från 1954, och även av tig. 8. Den mörka 
granskogen (tall spelar mycket liten roll på Kolsö) skiljer sig tydligt 
från den ljusa lövskogen. Dock måste tilläggas, att granskogens areal 
har minskat en hel del på grund av avverkning sedan bilden togs.
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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__________________
Fig. 2. Öppen hagmark (f. d. äng) på mellersta Kolsö nära västra stranden. Stora 
öppna, betade ytor och trädbevuxna kullar runt omkring. Endast de stora träden i 
mitten (ek och lind) växer på plan mark. En liten gran har kommit upp där. 19.5.1955.

■

Fig. 3. Samma bild som fig. 2 under eftersommaren. 30.7.1955.
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Å andra sidan gör fotot inte full rättvisa åt granens utbredning, efter
som talrika smågranar, som har kommit upp på senare år, inte 
framträder. Men man kan i alla fall konstatera, att granen saknas så 
gott som helt och hållet i norr och att den än så länge intar en 
mycket underordnad ställning i sydöst och sydväst. De nyssnämnda 
smågranarna visar dock att detta förhållande lätt kan komma att 
ändras i framtiden. Ofta infinner sig granen just på övergiven ängs- 
och hagmark (jfr lig. 4). Inne i tät lövskog är granens konkurrens
kraft inte lika påfallande. Det kan också vara värt att nämna att 
vissa lövträd (såsom lind och hassel) kan föröka sig inne i gran
skogen. Den ekonomiska karten (fig. 6) har återgivit skogen som ute
slutande bestående av lövskog. Detta är missvisande. Många granar 
har nått så hög ålder, att de måste ha funnits när denna karta upp
gjordes (1904), men det är troligt att granskogen då var mindre fram
trädande än nu.

En blick på fig. 1 visar utan vidare att lövskogen fortfarande domi
nerar. Däremot är det ej möjligt att av denna bild utläsa lövskogens 
artsammansättning. 1 stort sett kan Kolsös lövskog karakteriseras 
som lund (jfr inledningen). De ädla lövträden uppträder emellertid 
med mycket olika frekvens och är ojämnt fördelade över området. 
På många ställen är skogen starkt uppblandad med mer »triviala» 
lövträd såsom asp, björk och rönn.

Av lövträden har endast aspen angivits särskilt (fig. 8). Vanligen 
uppträder den i yngre exemplar och kan vara särskilt talrik i gles, 
urhuggen ekblandskog. Detta är inget anmärkningsvärt, aspsly kom
mer lätt upp efter huggningar, i synnerhet om några gamla aspar 
tidigare stått på platsen. Ett »vackert» exempel på detta lämnar 
Näset vid Tullgarn, där Domänstyrelsen för några år sedan lät hugga 
bort all gran, som liksom på Kolsö hade vunnit insteg på lövskogen. 
Dessutom röjde man mycket kraftigt i buskskiktet, som främst be
stod av hassel. Efter dessa röjningar blev aspen på vissa ytor snart 
herre på täppan och har på ett par år hunnit bilda svårgenomträng
liga snår. På Kolsö är det särskilt holmarna ute i åkrarna samt vissa 
skogsbryn som har koloniserats av asp. Dessa holmar hyser även ek 
men knappast några andra träd av betydelse.

Björk och rönn förekommer litet varstans utan att spela någon 
större roll. Anmärkningsvärt är, att redan Ekström (1828, s. 10) 
betonade att björken var vanlig på Mörkös östra sida men endast 
växte sparsamt på den västra, alltså Kolsösidan. Klibbal är vanlig 
längs stränderna, framför allt i väster.
Sv. Bot. Tidslcr., 50: 1
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Fig. 4. Granen tar överhand i en hage, tidigare bevuxen med ek, hassel, apel, hagtorn 
m.fl. buskar. Samma förhållande möter h. o.d. på Kolsö. Söräng nära Tullgarn, Trosa- 

Vagnhärads socken. 31.5.1955.

Intressantare är de ädla lövträden. Av dem är eken ojämförligt 
talrikast. Detta är också regel i de sörmländska lundarna, åtminstone 
i dessa trakter. På Kolsö växer eken i alla skogsdungar och större 
skogspartier (fig. 1, 2, 3, 9), dock endast sparsamt i den tätaste gran
skogen i centrum. Den träffas sålunda inte endast på lergrund utan 
även på morän och uppe i bergen. Undervegetationen blir på de 
senare ställena ibland ganska torftigt utvecklad. Verkligt hedartad 
ekskog med ett fältskikt bestående främst av Festuca ovina och 
Deschampsia flexuosa är dock mindre vanlig. Eken uppträder i alla 
åldrar. Många träd visar kraftiga dimensioner och bör ha uppnått 
hög ålder.

Som nummer två bland de ädla lövträden kommer linden. Den 
växer också över hela området men rikligast i sydöst och nordväst. 
Linden går även in i granskogen och fråga är om den inte är det 
lövträd som bäst uthärdar konkurrensen med granen. Lindbestånd 
av den storlek som växer på Kolsö är sällsynta i trakten i övrigt. 
Kolsös lindrikedom är därför ett av de märkligaste dragen i dess 
vegetation.

Egendomligt nog intar däremot asken en blygsam ställning i
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Kolsös lundar. Annars brukar asken vara ett av de vanligaste träden 
utefter kusten och kan i frekvens t.o.m. konkurrera med eken. 
Ekström (1828, s. 10) har räknat upp alla träd som växte på Kolsö 
på hans tid men nämner ej asken. Vanligast är den i nutiden i norr 
men finns även h.o.d. söderut. Många träd är av mycket dålig kva
litet.

Däremot är lönnen ovanligt talrik. Även gamla träd är vanliga. 
På andra lokaler kan ungplantor dominera, och man har då anled
ning att misstänka spridning från gårdar, parker, alléer, etc. Så 
är alltså inte fallet på Kolsö. F. ö. säger Ekström att plantering av 
vilda lövträd kring gårdar o.d. ställen knappast förekom på Mörkö. 
Liksom de övriga ädla lövträden klättrar lönnen gärna upp för 
bergssidorna och ingår därför i stor utsträckning i det lövskogs- 
bräm som omsluter granskogen.

Ojämförligt mycket fåtaligare än de närmast föregående arterna 
är almen. Almar av mycket olika ålder och storlek växer i områdets 
centrala del och sparsamt även i söder. Liksom linden växer almen 
ofta inne i granskogen, möjligen som en rest av en äldre tids löv
skogsvegetation.

Ett anmärkningsvärt drag hos Kolsö-skogarna är buskskiktets 
underordnade ställning. Åtminstone hassel brukar annars växa 
ymnigt i lundarna i denna del av Södermanland. På Kolsö uppträder 
hassel visserligen inom hela området men bildar sällan mer påfal
lande bestånd. Andra buskar som brukar spela en betydande roll i 
ekblandskogen förekommer ännu mer sparsamt. De utgörs i första 
hand av hagtorn, vanligen i form av ungplantor. Större buskar är 
vanliga endast på glest skogbevuxen betesmark i nordväst. Crataegus 
oxyacantha är vanligast men även en del curvisepala-typer förekom
mer. I söder och väster är det ganska gott om apel, som också synes 
undvika de slutna lundarna. 1 dessa växer egentligen bara måbärs- 
och trybuskar. Där trädskiktet av någon anledning har tunnats ut, 
lägger man märke till talrika fröplantor av oxel, rönn, hagtorn, 
hägg m. m. Till de öppna hagarna och skogsbrynen är slutligen rosor 
(Caninae) och slånsnår hänvisade.

Det sparsamma inslaget av buskar är särskilt frapperande vid 
en jämförelse med vegetationen på Näset, där snår och buskage 
spelar en stor roll. Det ligger nära till hands att tänka sig, att de båda 
områdena utvecklats olika med avseende på röjningar och avverk
ning m.m., men någon närmare undersökning har ej ägnats frågan.

Skogens och hagmarkens fältskikt kan ha ganska växlande sam- 
Sv. Bot. Tidslcr., 50: 1
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mansättning på olika delar av Kolsö. 1 stort sett dominerar örtrika 
samhällen. De största kontrasterna uppvisar vissa delar av gransko
gen och de rikaste lundarna, men ofta är även granskogen örtrik 
med ett fältskikt som påminner mer om lundens än om den vanliga 
hedbarrskogens. Den i de mellansvenska granskogarna vanligen 
förhärskande Hylocomium-skogen med blåbärs- och lingonris har 
däremot en obetydlig utbredning.

De följande uppgifterna om vegetationen grundar sig på besök 
dels under våren, dels och framför allt under sensommaren. Den 
osedvanligt sena våren 1955 kunde inte göra Kolsös vårflora någon 
rättvisa, och vårväxterna skall därför endast omnämnas som hasti
gast. Det var denna ofullständigt utvecklade våraspekt som mötte 
deltagarna i vårexkursionen 1955. Eftersommaren är å andra sidan 
ej heller den lämpligaste årstiden för studier av lundfloran, och det 
kan därför endast bli fråga om en redogörelse i grova drag.

Vad först våraspekten beträffar, var det även i maj 1955 lätt att 
konstatera att den svagt kuperade, öppna lövskogen (fig. 2) uppe i 
norr och väster ( = betesmark) var klädd med ett ovanligt frodigt 
täcke av blå- och vitsippor, svalört, vårlök (Gagea lutea och G. 
minima), gullvivor och majsmörblomma (Ranunculus auricomus). 
Särskilt längs bergrötter, på klippavsatser o.d. ställen växte kraftiga 
ruggar av Anthriscus, Chelidonium och Cardamine bulbifera. Av 
andra örter antecknades Pulmonaria, Adoxa, Lathraea, Corydalis 
fabacea, C. pumila, Cardamine hirsuta, C. impatiens (mycket spar
sam), Geranium lucidum, Viola hirta. Listan skulle säkert kunna 
utökas efter en mer noggrann inventering. I fortsättningen kommer 
endast sommaraspekten att behandlas. Den enda av vårörterna 
ovan som blir fullt representerad i denna är Anemone hepatica.

De kvantitativt viktigaste sommarväxterna är Convallaria och Poa 
nemoralis. Alldeles särskilt gäller detta på kuperad och stenbunden 
mark. Vanliga är även Lathy rus montanus, Vicia sepium och Laserpi- 
tium latifolium saml på vissa ställen Milium effusum, Geranium 
silvaticum, Viola mirabilis, Vicia silvatica och Melandrium rubrum.
I områdets centrala del och framför allt österut ersätts Poa nemoralis 
i stor utsträckning av Calamagrostis arundinacea, som trivs särskilt 
väl i gles skog på stenig mark och bildar ganska artfattiga samhällen. 
Såväl Poa som Convallaria växer under skiftande ljus- och fuktig- 
hetsförhållanden. I stort sett utmärker de dock de torrare partierna. 
På södra Kolsö märks stora bestånd av Melampyrum nemorosum.

Ett anmärkningsvärt samhälle är Poa nemoralis - Melica uniflora -
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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samhället i sydöst. På torra sluttningar mot sydväst blir Melica 
vanlig och kan t.o.m. dominera över andra arter. Hade inte den 
största Melica-förekomsten varit så hårt betad, skulle den ha gjort 
ett ännu starkare intryck. Melica uniflora’s uppträdande på Kolsö 
för tanken till vissa sydsvenska lundar, t. ex. på Öland. I det sörm
ländska kustlandet brukar arten däremot vanligen vara inskränkt 
till enstaka tuvor. Melica åtföljs på Kolsö av Roegneria canina, 
Laserpitium latifolium, Lathyrus niger, Anemone hepatica och Galium 
odoratum m. fl. Det kan vara anledning framhålla att de övriga 
kända lokalerna för Melica uniflora i trakten, Näset samt Lagnö 
sydväst om Trosa, har samma exposition som Kolsö, alltså syd—syd
väst, och uppvisar en likartad topografi. Även växtligheten i övrigt 
visar stor överensstämmelse.

Längst i söder tillkommer ett helt nytt inslag i form av en torrängs
vegetation under ett glest trädskikt av ek, lönn och hassel. I ört
mattan märks Serratula tinetoria, Hypochaeris maculata, Ranunculus 
polyanthenms, Geranium sanguineum, Lathyrus montanus, L. niger, 
L. pratensis, Trifolium medium, Laserpitium latifolium, Conuallaria 
majalis och Allium oleraceum. Gräsen utgörs främst av Anthoxan- 
thum odoratum, Melica nutans och Festuca ovina. Några av dessa 
arter, t. ex. Conuallaria och Lathyrus montanus, förekommer i de 
flesta samhällen på Kolsö, men flertalet har helt andra krav än de 
tidigare nämnda. På de torraste markerna försvinner de flesta ar
terna, och vegetationen präglas av Anthoxanthum, Festuca ovina, 
Deschampsia flexuosa och Lathyrus montanus.

Väl skild från dessa torrmarkernas samhällen är vegetationen 
inne i den tiita lunden, särskilt i skuggiga och ofta fuktiga svackor 
mellan bergen, samt även på öst- och nordsluttningarna. Viktigaste 
arter är Anemone hepatica och Oxalis acetosella samt vidare Actaea 
spicata, Lathyrus vernus, Poa nemoralis och Milium effusum. Till 
dessa sällar sig ibland sällsyntare arter såsom Alliaria petiolata 
(.officinalis) och Stellaria nemorum. Även flera av dessa arter visar 
stor ekologisk tolerans och har nämnts ovan i andra sammanhang.

Olikheterna i lund- och »lövängs»-vegetationens utformning be
tingas förutom av topografiska omständigheter främst av skiftande 
ljus- och fuktighetsförhållanden. Dessa är åtminstone till stor del 
beroende av kulturpåverkan genom röjningar, avverkning, bete, 
slåtter m.m. (jfr t. ex. Palmgren 1915, s. 34-35, 38-39, 115 fl'., 
Julin 1948, s. 100, 105-106). Särskilt torde betet vara en faktor 
av största betydelse genom de selektiva verkningar det har på mark- 
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vegetationen. I regel har det en utarmande effekt (jfr Romell 1938, 
s. 328—330), och många arter är märkbart gynnade utanför tagg- 
trådsstängslen, t. ex. Lathyrus niger. Å andra sidan inkommer på 
betad mark (tig. 2—3) en del arter som saknar betydelse i den (sken
bart) orörda lunden eller som i varje fall är mindre framträdande 
där. Vanliga sådana betesmarksväxter är Phleum pratense, Alo- 
pecurus pratensis, Dactylis glomerata, Deschampsia caespitosa, Poa 
pratensis, Festuca pratensis, Carex hirta, Alcliemilla pastoralis, Geum 
rivale, Lathyrus pratensis, Ranunculus acris. I synnerhet träffas 
denna vegetation på till permanent betesmark igcnlagd åker.

Fuktiga ängsstråk som efter en tid som beteshage nu håller på 
att övergå i skog karakteriseras av Equisetum silvaticum, Deschampsia 
caespitosa, Filipendula ulmaria (jfr Romell 1938, s. 324), Potentilla 
erecta, Ranunculus acris, Cirsium palustre m.fl. Bottenskiktet består 
ofta av en tät matta av Hylocomium squarrosum.

Strandängarna faller utanför ramen för ämnet och skall därför 
förbigås. De har ganska stor utbredning och uppvisar en för den inre 
skärgården typisk zonering och artsammansättning. Gränsen mot 
hårdvallsängen är tydlig (ffg. 9).

Återstår så till sist att nämna ett par ord om granskogen. Cala- 
magrostis arundinacea och Poa pratensis spelar den största rollen 
bland gräsen. Poa nemoralis har gått tillbaka, sipporna och Oxalis, 
Lathyrus montanus, Vicia sepium o. a. arter är lika viktiga som i 
lunden. Andra arter tycks vara något talrikare eller har tillkommit, 
såsom Festuca ovina, Melica nutans, Carex digitata, Viola riviniana, 
Fragaria vesca och Ramischia secunda. I bottenskiktet intar Rhyti- 
diadelphus triquetrus en framträdande plats. Kulturinflytanden på
verkar sammansättningen i olika avseenden. Gläntor kan sålunda 
vara utfyllda med Pteridium aquilinum. Överhuvud taget verkar 
denna skog att ha en mycket labil struktur. Gräsrika samhällen är 
sålunda mycket utbredda.

Vad floran beträffar är Kolsös artuppsättning fullt jämförbar med 
andra lundområdens utefter kusten, men artantalet når inte upp till 
de rikaste lokalernas, t. ex. Näsets. Näset är dock betydligt bättre 
inventerat än Kolsö, och det är därför troligt att flera arter ännu är 
oupptäckta där. Särskilt anmärkningsvärd är, som ovan nämnts, den 
stora frekvensen för vissa mindre allmänna arter, såsom Melica 
uniflora och Lathyrus niger, och till dem kan läggas de llesta vår
örterna. Någon särskild artlista anser jag ej befogad i detta sam
manhang. Flertalet arter är kända redan tidigare och omnämnda

Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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hos Almquist & Asplund (1937), bl. a. Galium odoratum, Cardamine 
bulbifera, Stellaria nemorum och Melica uniflora.

Lyckliga omständigheter har gjort att hela kolsöhalvön fort
farande är obebodd, något som givetvis har underlättat studierna i 
hög grad. Med tanke på dess frodiga lundvegetation och förhållande
vis rika flora, som utbreder sig över en för trakten anmärkningsvärt 
stor yta, får man hoppas att någon ändring med avseende på be
byggelsen inte kommer till stånd. Som exempel på den lundartade 
lövskogens sammansättning och utveckling i det sörmländska kust
landet under olika betingelser hör Kolsö till de värdefullaste studie
objekten.

Kolsös utvecklingshistoria. Ang och skog.

En fråga som ofrånkomligt inställer sig i samband med studiet 
av svensk lövskogsvegetation är hur skogen har uppkommit. Är den 
en rest av en äldre tids naturliga skogar eller är den en av den mänsk
liga odlingen omskapad eller t.o.m. nyskapad företeelse? Antagligen 
kan den ha växlande ursprung, men åtminstone den s. k. lövängen 
(jfr nedan), i vissa landsdelar kallad änge, tolkas numera allmänt 
som en ren konstprodukt (litt, hos Julin 1948, s. 4-5, Sjörs 1954, 
s. 19-20). Lövängen består av en oftast tämligen gles lövskog med 
träden och buskarna ordnade till grupper, mellan vilka öppna 
slåtterytor med rik ört- och gräsväxt utbreder sig. Dessa olika vegeta- 
tionstyper alternerar med varandra. Genom att det komplicerade 
och arbetskrävande ängsbruket med planmässiga röjningar av busk- 
och trädgrupper, räfsning (»fagning») av marken, lövtäkt, slåtter 
m.m. efter hand inskränktes eller upphörde i flertalet ängar, har 
dessa förvandlats till snåriga betesmarker eller täta skogar, vanligen 
betecknade som lundar. I sinom tid kan lunden, om den får sköta 
sig själv, övergå i granskog. Lövängens artsammansättning växlar 
naturligtvis från plats till plats och är mycket olika i t. ex. Sydsverige 
och Bergslagen-Dalarne (se Romell 1942, Ryberg 1948, Eckerrom 
1951, Sjörs 1954). Söderut brukar lövängen dock utmärkas av 
ädla lövträd och buskar, främst hassel. »Löväng» är ett mycket om
debatterat ord till vilket många ställer sig kritiska, t. ex. Gustawsson 
(1954, s. 29). Enbart »äng» skulle duga eller rent av vara bättre. 
Men eftersom det är den sanka, trädlösa sidvallsängen längs sjöar, 
kust och vattendrag som i senare tid betecknats som äng i den trakt 
där Kolsö ligger (s. 183), föredrar jag att behålla uttrycket löväng 
för den trädbevuxna fastmarksängen (hårdvallsängen).
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Särskilt i mellersta Sverige är det emellertid inte utan vidare 
säkert att all lundartad skog är f. d. löväng. Det är visserligen inte 
möjligt att betrakta de till arealen obetydliga sörmländska lundarna 
som av odlingen opåverkad skog. Men det är tänkbart att de i första 
hand har fått sin prägel genom bete och tillfälliga ingrepp såsom 
avverkning till husbehov. I varje fall i kusttrakterna är lövskogen 
påtagligt gynnad av starkt kuperad och bergig mark. I många fall 
kan slåtter därför inte ha utövat någon kraftigare påverkan på skogen. 
Den lövskog som finns i våra dagar skulle därför snarare ha varit 
hage än äng.

Det är svårt att få någon klarhet om lövskogens tidigare historia. 
Men de gamla lantmäterikartorna från 1600- och 1700-talen kan 
lämna vissa upplysningar om markens beskaffenhet och användning 
i äldre tid. Detsamma gäller äldre sockenbeskrivningar o. d. litteratur.

För Kolsös del finns en geometrisk karta över hemmanet Löten 
(Löta) och »uthängen» Kolsö (Kåltzöh) uppgjord av lantmätaren 
M. J. Rivell 1724 (lig. 5). Denna karta är av stort intresse men tyvärr 
kan inte detsamma sägas om tillgängliga lantmäterikartor av senare 
datum. Dessa utgörs av ett par blad från 1800-talets början med 
främsta syfte att återge delningen av allmänna vägar på dessa delar 
av Mörkö. I praktiken blir man därför hänvisad till att jämföra 
Rivells karta med vår egen tids kartor, främst den ekonomiska kar
tan över Rönö och Hölebo härad av 1904 och ett flygfoto från 1954 
(fig. 6 resp. 1).

Samtliga kartor är publicerade i samma skala, 1:20 000, vilket 
innebär att Rivells lantmäterikarta är starkt förminskad och den 
ekonomiska förstorad från 1:50 000. Någon fullständig överensstäm
melse i detaljer får man inte vänta sig, och vissa avvikelser mellan 
kartorna beror på naturliga faktorer såsom landhöjning och upp- 
grundning. De breda vassbältena gör det slutligen svårt att på flyg
bilden urskilja den exakta strandlinjen överallt.

På Kolsö av 1724 (lig. 5) framträder ett brett dike, som utgör den 
sista resten av det vatten som en gång skilde Kolsö från det övriga 
Mörkö. Oster om diket ligger frälsehemmanet Löten med sina åkrar 
(något förenklat av mig), äng (»skön hård- och sijdewall») och en 
remsa »sältingswall med bladhwass» längs diket. På den egentliga 
Kolsön kan man urskilja samma slags »sältingswall», delvis träd- 
bevuxen hård- och sidvallsäng (»Mchrändels jämn hård och sijdewall 
med Eck- ahl och Haszelskoug bewäxt sampt dehls afröigd»), rena 
»impedimenter» bestående av m. l.m. trädbevuxen, bergig terräng,

Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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som dock kunde innehålla »små betesdrogar»1 samt slutligen mark 
som till sin beskaffenhet tydligen stod emellan den egentliga ängen 
och impedimenten. Den karakteriseras som »stenig mark med små 
grässlätter ibland». Två hölador är utritade, en i norr och en i söder.

Största delen av Kolsö var således slåtteräng med träd och buskar 
här och var. De flesta träden stod dock på impediment
marken av kartans skogstecken att döma. Någon åker 
fanns ej alls på Kolsö utan endast i gården Lötens omedelbara när
het. Det kan i detta sammanhang vara värt att konstatera, att Kolsö 
lydde direkt under Hörningsholm och alltså ej tillhörde Lötens ägor. 
Området betecknades som en utäng och var tydligen ej livsviktigt 
för Hörningsholms försörjning. Detta framgår av att slåttern skänktes 
till underlydande gårdar som var i behov av foder: »Uti denna äng 
innehafwer åtskillige Hemman och Tårp här på Mörköhn några 
slåtterparker hwilka af Högwälborna Herrskapet äro öfverlämnade 
åboarna och Deras elliest knappa Hökost till understöd.»

Vid 1800-talets början hade Lötens åker ökat och i väster över
skridit det ovannämnda diket och därmed fått fäste på själva Kolsö. 
Detta gällde dock endast i öster i anslutning till Lötens gamla åker.

En uppgift om prästgårdens och Ekebys äng, som var Kolsös 
närmaste granne i norr, har sitt intresse. På kartan skriver lantmäta
ren 1813, alt ängen bestod av »... till en del slät Hårdvall och till 
en del Högland med Ek och Hasselskog beväxt». Om andra partier 
utanför ängen sades: »Till en del mera skarp och med Löfskog be
växt samt en del slätare och mer mossbelupen mark.» D en senare 
skogen räknades alltså inte in i ängen (vilket f.ö. redan 
»mossbelupen» talar emot; mossa tolererades ej i äng). Lövträd 
fanns tydligen även på denna plats både i och utanför 
ängen.

I prosten och naturvetenskapsmannen C. U. Ekströms beskriv
ning över Mörkö socken (1828), som är en av de utförligaste och 
bästa källorna till traktens naturhistoria, finns också några notiser 
som berör dels Kolsö, dels ängen och dess skötsel i allmänhet.

1 Drog (dråg) = sank dalsänka med eller utan träd.

Fig. 5. Karta över frälsehemmanet Löten (Löta) och ängen Kolsö (Kåltzöh) i Mörkö 
socken, uppgjord 1724 av M. J. Rivell (original i K. Lantmäteristyrelsens arkiv). 
Ungefärlig skala 1:20 000 ( = följande kartor). Lötens ägor belägna öster om diket som 

leder till Lötviken. Två hölador utritade på Kolsö.

Fig. 6. Karta över Löten och Kolsö efter den ekonomiska kartan över Rönö och Hölebo 
härad i Södermanlands län, upprättad i Rikets allmänna kartverk 1904 (kartlagt 1901, 

beskrivning tryckt 1906). Sedan 1904 igenlagd åker särskilt markerad.
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Kolsö var även då bevuxen med ekblandskog: »På Kolsö träffas 
äfven de sällsyntaste trädslag. Utom Ek, Asp, Alil och Björk träffas 
där Alm, Lind, Oxel, Apel, Rönn, Hagtorn, flera Widearter m.m.» 
(s. 10). »Lönn, som finnes på Kolsö» (s. 134). Kolsö är den enda 
plats på Mörkö som bevärdigas särskilt omnämnande i detta sam
manhang. Det verkar därför som om övrig ängs- och lövskogsmark 
skulle ha kännetecknats av ek och hassel i första hand, vilka båda 
anges som mycket allmänna på ön.

Däremot nämns Kolsö inte bland öns slåttermarker av betydelse. 
Kanske hade slåttern på Ekströms tid redan till största delen ut
bytts mot bete. För Ekström var nog inte Kolsö heller någon idealisk 
slåttermark, eftersom en sådan enligt hans åsikt borde vara trädlös. 
Detta framgår indirekt av olika uttalanden, t. ex. (s. 133): »Corylus 
Avellana, Hassel, finnes här i mängd i alla ängsbackar. Den hindrar 
gräsväxten och är svår att utrota. Dess knoppar skulle med fördel 
kunna begagnas om Våren till utfodring åt Hästar, hvilka äta dem 
gärna, då de därvid blifva vane.» Det verkar alltså inte som om löv- 
täkt skulle ha varit i mer allmänt bruk på Mörkö under denna tid, 
även om träd och buskar kunde växa i ängen. Detta sägs rakt på 
sak på s. 207: »Ängsskötseln, hvilken här endast påtänkes af den 
idoge och omtänksamme, inskränker sig till skogs och buskars 
afrödjande, samt upplöjning af skarpa hackar.»

På samma ställe står också att åker togs upp i ängen men att plöj
ningen inte förbättrade gräsväxten, eftersom marken sögs ut under 
en följd av år, innan den lades igen och fick återgå till äng. Dessa 
s.k. plogar betades också intensivt så snart som möjligt efter igen- 
läggningen, vilket hindrade all förbättring av betesmarken. Ekström 

har härmed sagt att gränsen mellan äng och betesmark var mycket 
diffus på Mörkö. Detta är tvärt emot förhållandet i trakter med verk
lig skötsel (hävd) av ängen, t. ex. på Gotland. (Jfr dock Gustawsson 

1954, s. 273, som betonar den flytande gränsen mellan äng, hage 
och åker i äldre tid.)

Med dessa kartor och uttalanden från äldre tid kan man jämföra 
de nutida förhållandena sådana de kommer till uttryck i de ovan 
anförda moderna kartorna och i Kolsös nuvarande utseende. De 
viktigaste slutsatserna, som kan dragas av en sådan jämförelse, kan 
sammanställas till två grupper avseende (I) ängens och (11) impedi- 
mentens utveckling.

I. Ängen av 1 724 är praktiskt taget försvunnen och 
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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har till största delen förvandlats till åker, något som har 
skett efter 1800-talets första årtionden (jfr s. 175) men före 1900- 
talet (fig. 7). Endast efter strandlinjen, särskilt i sydöst, finns äng 
kvar; på 1904 års karta (fig. 6) ytterligare något i sydöst och nord
väst. All mark som är markerad med streckning eller prickning 
på fig. 7 var äng 1724 (frånsett Lötens dåvarande åker längst uppe 
i nordöst). Även den på fig. 5 med grov prickning betecknade »ste
niga marken» har då räknats in i ängen, som därför har fått väl 
stor utbredning i väster. Endast de rena impedimenten är således 
vita. Mycket ungefärligt har den nutida strandlinjen lagts in, där den 
nämnvärt avviker från 1700-talets.

En detaljgranskning av 1700-talsängens omvandling får till re
sultat:

a. Den verkliga ängen ( = sältingsvallen, hård- och sidvallen) 
har plöjts upp till åker. Några mindre partier i nordväst, sydväst 
och sydöst har dock förvandlats till permanent betesmark (hage). I 
sydväst har denna utveckling gått ännu ett steg genom att betet in
skränkts eller slopats. Marken håller därför på att övergå i ren skog. 
Ännu framträder likväl de gamla »ängsslingorna» på fotobilden 
(jfr fig. 5 och 1). Skogens erövring av ängsmarken går sålunda sakta. 
Även på andra ställen, där ängen utgöres av hagmark, såsom i det 
nordvästra hörnet, är trädbeståndet oftast mycket glest och består 
av enstaka stora träd eller trädgrupper (fig. 1, 2, 3). Många av 
dessa träd är gamla och kan mycket väl ha funnits under 1700-talet.

b. Den ovan som ett slags övergång till impedimenten betecknade 
steniga marken har i huvudsak blivit hagmark och i någon mån 
ren skog. Den kuperade och stenbundna terrängen har försvårat 
uppodling. Strax väster om vikens inre del har dock en lång åker 
tagits upp i denna mark.

c. Åk ern nådde sin största utbredning omkring 1900 och är nu 
på retur. Fig. 6 visar flera i skogs- och hagmarken djupt inskjutande 
åkrar, som sedan dess har lagts igen till permanent betesmark eller 
skog. Deras vegetation har antytts på s. 171.

d. Allt tal om äng i våra dagar är faktiskt missvisande, eftersom
ängsslåttern praktiskt taget har försvunnit. Även de rena strand
ängarna, som bäst och längst behåller sin ängsprägel, är med få 
undantag (fig. 9!) enbart betesmarker. Visserligen har ängen troligen 
alltid betats i viss och kanske t.o.m. i stor utsträckning i dessa trak
ter (jfr referat av Ekström s. 176), men förhållandet kan dock inte 
12-563371 St). Bot. Tidskr., 50:1



178 MÅNS RYBERG

ct>. O

J 800 m

Åker

Äng

Åker

Åker

Kal betesmark och 

strandäng

Trädbevuxen betes

mark eller skog

0
 Större sammanhängande skogs

parti

0s<g Mindre dungar, enstaka träd 
OS
• *
• Riklig förekomst av asp

Gran

Impediment Skog (delvis betesmark)

Sv. Bot. Tidskr.f 50: 1



KOLSÖ, ETT SÖRMLÄNDSKT LUNDOMRÅDE 179

Fig. 9. Kolsö, sydvästra hörnet. Tät ekdunge i bakgrunden, obetad strandäng domine
rad av Scirpus uniglumis i förgrunden. Bladvassen (t. v.) är på spridning upp i ängen. 
Mellan Scirpus-ängen och ekdungen en ljus strimma av hårdvallsäng. 30.7. 1955.
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ha varit detsamma som i nutiden med dess bete under hela sommar
halvåret år efter år.

Strandängarna, som till stor del ligger under högvattenlinjen, 
skiljer sig avsevärt från hårdvallen, även när de utsätts för intensivt 
bete. Eftersom de är avgjort mindre beroende av odlingsformerna 
än fastmarkens ängssamhällen (jfr Almquist 1929, s. 182), synes det 
mig lämpligast att beteckna dem som äng även i betat tillstånd. Detta 
innebär inte att deras artsammansättning skulle vara densamma, om 
all mänsklig påverkan upphörde. Tvärtom skulle säkert många arters 
livsmöjligheter förändras starkt i en eller annan riktning (jfr Eng
lund 1942, s. 181, Dahlbeck 1945, Kap. VII).

e. Vid en jämförelse med förhållandena under 1700-lalets början 
måste man lägga märke till, att den dåtida strandängen och liknande

Fig. 7. Ängens utveckling och nuvarande beskaffenhet på Löten och Kolsö med utgångs
punkt från dess omfattning 1724. Fig. 1, 5 och 6 samt fältanteckningar använda som 
underlag. Strandlinje efter 1724 års karta. Dess nuvarande ungefärliga utsträckning 
utanför denna linje angiven med stöd av fig. 1. Lötens ägor markerade enligt fig. 5.

Fig. 8. Skogens nuvarande utbredning på Kolsö efter fig. 1 och fältanteckningar. Strand
linje i huvudsak efter 1904 års karta. Större förekomster av gran och asp särskilt

angivna.
Sv. Bot. Tids kr., 50: i
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mark (sältingsvallen) nu är åker eller ordinär betesmark. Den nu
varande strandängen har till följd av uppgrundning och landhöjning 
bildats i huvudsak utanför Rivells strandlinje (fig. 7).

II. Impedimenten av 1724 var bergiga och till stor del skog- 
klädda men kunde också vara kala. Förhållandena var kanske lika
dana som hundra år senare, när Ekström (s. 211) betonade miss
hushållningen med skog. Den stora efterfrågan på vedbrand och 
det förödande, då visserligen redan förbjudna svedjandet hade 
medfört att »Hus- och sågtimmer linnes nu endast, ehuru i obetydlig 
mängd, på Sockcnallmänningen samt uti en och annan park, som 
blifvit fredad . . .» Bete förekom på impedimenten 1724 enligt 
Rivell: »Dock små betesdrogar Där och hwar anses som Impedi- 
m enter.»

De gamla impedimentens konturer återfinns utan svå
righet på flygbilden (fig. 1) som våra dagars skog. Denna 
visar sig alltså vara belägen på den bergiga och förhållandevis svår
tillgängliga marken, som inte har använts till slåtter eller i varje fall 
inte har betraktats som äng (fig. 5 och 8). De till skog eller hag- 
mark igenlagda ängspartierna förmår inte ändra hu
vuddragen av denna bild. Endast längs stranden i nordväst har 
äng i större utsträckning blivit hage. Till största delen utgörs dock 
denna »äng» av den ovan under I b angivna »övergångsmarken» 
(jfr fig. 5 och 8).

Den på s. 173 uttalade misstanken, att lövskogen i dessa trakter 
inte skulle behöva utgöras av egentlig äng i m.l.m. vanhävdat och 
igenvuxet tillstånd, skulle därmed ha visst fog för sig.

Skogens sammansättning har beskrivits i början av uppsatsen. 
Ekblandskog utbildad som tät lund eller mer glest trädbevuxen 
hagmark överväger, men dessutom finns mycket granskog. Varken 
de anförda 1700-tals- eller 1800-talskartorna nämner något om gran 
på Kolsö, ej heller förekommer den i uttalandet från 1813 om Ekcbys 
äng (s. 175), som nu består av ren granskog (fig. 1). Men gran bör 
ha funnits i närheten, ty en del av Lötens åker angavs (1724) som 
»granlerjord». Gran kan därför mycket väl ha vuxit även på Kolsö 
men torde inte ha spelat någon roll förrän under 1800-talet.

Sv. Bot. 1'idskr., 50: 1
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Skog och berg

Fig. 10. Detalj ur »Accurata Delineatio Geometrica öfver Tullgarns Sätegårds Enskylte 
ägor ...» i Hölö socken uppgjord 1685 av E. Agner (original i K. Lantmäteristyrelsens 
arkiv) visande halvön Näset mellan Tullgarn och Kolsö i Hölö socken. Ängens och 
skogens (impedimentens) fördelning angivna. Ungefärlig skala 1:20000. För att 
kunna jämföras med motsvarande bild i Ryberg (1945) måste endera bilden vändas

ett halvt varv.

Ängsbruket i andra delar av Södermanland.

Kolsö är inte ensamt om att visa denna fördelning av skog och 
äng. I vilken utsträckning de nuvarande lundområdena vid sörm- 
landskusten låter inordna sig i kolsöschemat är en ännu outredd 
fråga, men det kan vara av intresse att jämföra det 1,5 km västerut 
belägna Näset med Kolsö. Vegetation och flora är likartade, en annan 
likhet är ägoförhållandena. Näset har åtminstone sedan 1700-talet 
lytt under Tullgarn, alltså under en gård av samma karaktär som 
Hörningsholm. Fig. 10 visar en karta av Näset från 1685. En mo
dern flygbild av området finns publicerad hos Ryberg (1945). Av 
en jämförelse framgår att ängen har blivit åker, och att de nutida 
lundarna i stort sett är gammal skogsmark även på Näset.

Den rikliga förekomsten av ek och lönn på såväl Kolsö (s. 167, 
168) som Näset och de flesta andra lundområdena i närheten tyder 
ej heller på något mer intensivt ängsbruk med lövtäkt o. d. i äldre tid. 
Ek förekom visserligen ofta i lövängar men brukade då inta en 
mer underordnad ställning. Dess löv uppskattades nämligen inte
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till foder och den ansågs dessutom påverka markreaktionen i ogynn
sam riktning (Gustawsson 1954, s. 28). Sjöbeck (1941, s. 22) 
betonar, att lönn brukade saknas i Götalands ängar, eftersom den 
inte tålde den upprepade beskärningen.

Dessa omständigheter innebär emellertid inte att ängsskötsel, så 
som den har utövats i Sydsverige, Bergslagen och Dalarne, inte 
skulle kunna ha förekommit i östra Sörmland. Det finns nämligen 
också uppgifter, som talar för det motsatta förhållandet, låt vara att 
sådan ängsskötsel kanske inte har varit särskilt populär (jfr Ekströms 
ovan citerade uttalanden) eller endast haft lokal betydelse.

De gamla kartorna lämnar sålunda ovedersägliga bevis för att 
hårdvallsängarna kunde vara delvis trädbevuxna. Kolsö är ej ena
stående i detta avseende. Sjöbeck (1940, s. 71, 1941, s. 226) anför 
sådana uppgifter, bl. a. från Halla socken (1707), där ängen var 
»Hårdvall med hasselskog». Vidare bär på flera ställen en del 
gamla träd, särskilt lindar och askar, märken efter klappning 
(lövtäkt), som dock måste ha ägt rum för många decennier sedan 
(jfr Ryberg 1952, s. 313). Även på Kolsö växer några sådana träd, 
och på den omedelbart söder om Kolsö belägna Eriksö har vissa 
partier en påfallande prägel av löväng. Det kan också framhållas att 
just de hagar på Näset, som ligger på gränsen till 1600-talets äng eller 
innanför denna, uppvisar en viss ängsstruktur.

Med tanke på att typiska lövängar har förekommit på så nära håll 
som i Östergötland (Julin 1948), Roslagen (Sjöbeck 1948) och på 
Åland (Palmgren 1915, Stenlid 1944) skulle det vara ganska för
vånande, om denna kulturform hade gått Södermanland och dess 
kusttrakter spårlöst förbi. Det ligger särskilt nära till hands all ut
nyttja fodertillgångarna på mest intensiva sätt i skärgården med dess 
ofta sparsamma eller svårtillgängliga växtlighet. Denna faktor har 
framhållits av Stenlid (1944, s. 2) beträffande lövängarna på 
Åland (Kökar). Vidare stod Sörmlands kustland och delar av dess 
inland i livlig förbindelse med angränsande landskaps kusttrakter, 
vilka alla ligger inom den götiska lövängskulturens område (Sjö
beck 1941, s. 26). Detta sträckte sig nämligen utefter hela östkusten 
från Blekinge till Roslagen, inberäknat Öland och Gotland (och väl 
även Åland).

Ett annat förhållande rådde i Mälardalen. Sjöbeck har i flera 
sammanhang (1940, 1941, 1952) visat, att Mälardalens bönder i 
äldre tid inte var några livligare anhängare av lövängen utan i stället 
förlitade sig på de stora sidvallsängarna utmed sjöar och åar. 
Sv. Bot. Tidskr., 50: i
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Det fanns gott om sådana sanka, trädlösa ängar och de krävde mindre 
skötsel än lövängen. Först en allt starkare uttorkning av ängsmarken 
skulle ha tvingat dess brukare att motvilligt använda sig av lövfoder 
som komplement till markhöet (1952, s. 176-179).

Denna bruksform passade onekligen bättre i Mälardalen än i det 
småbrutna in- och kustlandet, som dessutom var skilt från slätt
bygderna kring Mälaren—Hjälmaren genom Mälarmårdens stor
skogar. Troligen skedde dock en viss blandning av de båda kultur
formerna. I vår tid har likväl, så vitt jag vet av egen erfarenhet, allt 
ängshö i tullgarnstrakten hämtats från kal sidvallsäng (frånsett 
parker och liknande ställen). Ända in på 1930-talet slogs nämligen 
många ängar kring insjöar och havsvikar, men det gällde endast 
för den ängsmark som tillhörde smärre gårdar och torp. De större 
gårdarnas sjöäng hade redan då stängts in med taggtråd och för
vandlats till permanent betesmark.

Sannolikt hade detta skett ännu tidigare med de rester av den 
trädbevuxna hårdvallsängen som inte hade blivit åker, i synnerhet om 
den låg på herrgårdsmark. Godsens och herrgårdarnas ägare var 
nämligen mer negativt inställda till ängsskötsel än bönderna (jfr 
Sjöbeck 1940, s. 76, Julin 1948, s. 6—7).

I herrgårdslandskapet Södermanland fanns i gengäld en annan 
möjlighet till uppkomsten av större eller mindre lövskogspartier med 
slåtter (Sjöbeck 1941, s. 74). Från och med 1500-talets slut anlades 
nämligen på flera håll djurgårdar och parker. Sannolikt har de 
vidsträckta ekbestånden i storgodsbygderna till viss del dessa an
läggningar att tacka för sin existens. Det finns dock ingen direkt 
anledning att misstänka en sådan uppkomst för kolsöskogen; det 
från Hörningsholm mycket avskilda läget och kartornas uppgifter 
talar däremot.

Sammanfattning.

Ovan anförda fakta och synpunkter kan sammanfattas i följande 
rader. Av de tyvärr alltför knapphändiga uppgifterna om Kolsös 
äldre historia framgår, att området har ägt betydande slåttermarker, 
som var delvis trädklädda och som mycket väl kan ha utnyttjats 
till lövtäkt, åtminstone i någon mån. Detta är emellertid mycket 
svårt att fastställa med säkerhet. Andra delar av Kolsö låg utanför den 
egentliga ängen och betraktades som betesmark eller impediment. 
Inom gränserna för impedimenten (höjder och berg) ligger den
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ojämförligt största delen av den nuvarande skogen. Denna kan alltså 
inte tolkas som vanhävdad och till »lund» igenvuxen äng utan är 
gammal, fast starkt kulturpåverkad skogsmark, klädd med löv
skog eller barrblandskog. Den gamla ängen har i stället, även då den 
bar träd, i regel förvandlats till åker. Endast några mindre partier 
finns kvar i form av beteshage. Dessa har sedan slagits ihop med 
impedimentskogen till större hagar. För närvarande har en del av 
dessa hagar övergivits och håller på att växa igen till ren skog. 
Denna består i allt större omfattning av granskog, som hotar att 
erövra den tidigare allenarådande ekblandskogen. Genom avverk
ning har granskogens frammarsch för tillfället hejdats på vissa 
punkter.

Kolsö är inte enastående i fråga om denna utveckling. Andra 
lundområden i trakten, t. ex. Näset, visar en liknande bild. Hur 
generell denna tendens är inom landskapet kan dock inte avgöras 
f. n., eftersom det är mycket ont om säkra uppgifter beträffande 
hävdad löväng och dess utbredning i Södermanland. Tidigare stu
dier av främst SjÖbeck tyder emellertid på att olika former av ängs- 
skötsel har mötts inom landskapets gränser.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.

Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden
om märkliga växtfynd o. d.

Linnés Bulbi nigri forma seminuin Brassicae.

I Linnés Flora Lapponica finnes en liten notis som i Th. M. Fries’ 
översättning lyder så: »På Brassica, som öfver vintern varit nedgräfd i sand 
och om våren därur upptagits, sitta i stor mängd svarta knölar, liknande 
roffrön, men de äro inga frön, då de sakna ett [upptill] tuklufvet växtämne» 
(Linné 1905, p. 127).

Stället är inte lättfunnet, då man i registren, såväl Linnés eget som Fries’, 
förgäves söker efter Brassica. Historien berättas nämligen i förbigående på 
tal om Saxifraga caespitosa, som utbildar »Lökar några i ett hvart af de öfre 
bladvecken». Såsom därmed analoga nämnas lökarna i Allium- och Polygo
num viviparum - inflorescenser och i bladvecken av Lilium-arter och hos 
Dentaria samt slutligen de i citatet omtalade pseudo-fröen på kål.

I sina noter till Linnés text kommenterar Fries saken med följande upp
lysning: De »svarta knölarne», hvilka den tiden vanligen ansågos vara ett 
slags af rofvorna alstrade frön, äro — såsom numera är allbekant — sklerotier 
af discomyceten Sclerotinia sclerotiorum Lib.

Jag fick först ögonen på detta —• där Fries’ not är det mest anmärk
ningsvärda — vid kursiv läsning av Otto Gertz’ skrifter. Han citerar 
nämligen både Linnés yttrande och Fries’ not i en avhandling om Linné 
som cecidiolog (1928, p. 27 och utförligare p. 71). Linnés observation har 
intresserat honom så mycket, att han nämner och diskuterar den ytterligare 
i två de följande åren publicerade skrifter (Gertz 1929 och 1930). I den för
sta av dessa säger han, att »i Flora Lapponica (1737) förekomma därjämte 
uppgifter rörande cecidierna af Sclerotinia sclerotiorum» men anmärker 
emellertid 1930, att »de här nämnda svampbildningarna äro ej cecidier i 
egentlig mening». Det är märkligt nog, att han tager med de tre sista orden; 
det tyder på att han nödvändigt ville ha fenomenet ifråga diskuterat i detta 
sammanhang, där han dock anser, att det egentligen ej hör hemma. Fries’ 
tolkning av Linnés falska frön som Sclerotinia sclerotiorum accepterar 
Gertz i alla de tre nämnda avhandlingarna.

Då jag i ett 30-tal år sysslat med växtförädling av såväl lantbrukets som 
trädgårdsodlingens iBrassica-material, var det klart att jag skulle fastna för 
den ifrågavarande detaljen, och det föreföll mig då högst orimligt, att någon 
som för sin närings skull hade med dessa växter att skaffa någonsin skulle 
taga sklerotier av Sclerotinia sclerotiorum för Brassica-hön. Däremot hade 
Sv. Bot. Tidskr., 50; i
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jag årligen iakttagit sklerotier i stor mängd — både på stukat material och 
på ruttna blad på marken under senhösten — av den Typhula-arl som av 
Rostrup (först 1866 och sedan på flera ställen) kallas Typhula gyrans, 
och dessa sklerotier äro såväl till färg som form och storlek så förvillande lika 
frön av odlade Brassica-former, att vem som helst kan taga dem för sådana, 
om han ej av någon orsak undersöker dem närmare. Dessutom är Typhula 
betydligt allmännare på kål än Sclerotinia.

Det var sålunda för mig, på grund av ofta upprepade iakttagelser, själv
klart, att Linnés notis ej åsyftade Sclerotinia sclerotiorum utan Typhula, 
men jag tyckte det trots detta kunna vara intressant att följa litteraturen i 
ämnet ännu ett stycke.

I ett av sina här citerade arbeten (1930) nämner Gertz att Bengt Bergius 
(broder till P. J. Bergius och bekant bl. a. för ett arbete Om Svenska Äng- 
Skötseln) hänfört de, som man ansåg, på kålbladen direkt alstrade fröen till 
deras rätta grupp, nämligen till svamparna. Bergius’ avhandling (1765) 
har även uppmärksammats av Hoffberg (1792), som också citeras av 
Gertz (i 2:a uppl., 1784). Gertz förutsätter att Bergius’, senare av Hoff
berg omnämnda beskrivning gäller Sclerotinia sclerotiorum, liksom Linnés i 
Flora Lapponica redovisade observation.

Då jag nu beslutat att fortsätta ärendet, lånade jag Hoffbergs och 
Bergius’ arbeten. Hoffberg endast citerar den senare. Bergius’ skrift, 
som bär titeln »Hvitkåls-Svampen, beskrifven och framgifven af Bengt 
Bergius, Banco-Commissarius», börjar med att påtala hur en mängd falska 
föreställningar cirkulera i äldre hushållsböcker. »Det är altså mycket nödigt, 
at Hushålls-Vetenskapen i tid från sådana villfarelser rensas», säger han och 
fortsätter längre fram:

»Jag har nu tillfälle at rätta en dylik irring, som äfvenledes kommit at 
från äldre tider fortplantas och utspridas i åtskilliga af våra nyare Hushålls- 
Böcker. Saken går deruppå ut, at frambringa moget och skönt Hvitkåls-frö 
utaf blotta kålbladen. Man påstår det skall låta sig göra, om man på något 
högländt ställe grafver om hösten en 3 eller 4 alnar djup grop, och lägger 
där hvarftals gulnade Hvitkåls-blad, och derimellan gamla ludna skinn
stycken och yllna slarfvor, eller ock torr sand til 1 eller 2 tvärfingers bredd, 
täcker så til med jord och derofvanpå kastar gamla bräder och ståckar, 
samt sist återigen jord, jämte dynga och halmrask, som skall utehålla 
kölden. Man bör sedan lämna det hela vinteren orördt, och skall då om våren 
få se det tunna på bladen förmultnadt, men alla stjelkar och nerver full- 
strödda med moget och skönt Kål-frö, som skall kunna sås när man vil, 
och gifva större, härligare och smakeligare Kål, än den Naturen på sin 
vanliga väg åstadkommer.»

Själv hade han för flera år sedan varit med vid öppnandet av en kålgrop 
med mängder av de kålfrölika bildningarna, vilka trädgårdsmästaren på
stod »at de vore verkliga Kål-frön som så växte, hvilka ginge an til at så, det 
han ock sjelf hade försökt, fast uti blandning med andra Kål-frön». Bergius 
studsade — ordet är hans eget — inför upplysningen och fortsätter med 
en suck, som kunde vara utstött den dag som är av vem som helst, att han 
»tänkte väl närmare någon gång utröna sanningen, men har altsedan varit 
hindrad at taga mig det ämnet före, när något tilfälle dertil varit».
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Bergius fick emellertid en stöt mot föresatsens förverkligande genom att 
bergmästaren Cronstedt — »ganska upmärksam på Naturens verkningar 
och mån om Vetenskapernes tillämpning til Hushållningen» — våren 1765 
sände honom några kålblad besatta med de ifrågavarande »fröen», som han 
noggrant granskade och bl. a. beskrev som följer:

»Jag såg nu, utan på dessa Kålblad, särdeles utåt ryggen och de gröfsta 
nerverne, en hel hop runda korn, af samma färg, skapnad och storlek, 
som Hvitkåls-frön hafva, och med samma den skiljaktighet sinsimellan, 
som visar sig uti ojämnt mogna frön, at somliga voro mörkare och större, 
andra åter ljusare och mindre. Ehuru jag väl strax såg orimligheten, at det 
kunde vara verkeliga Kål-frön, fann jag dock dermed så ganska stor likhet, 
at jag nu mera icke undrade på, det enfaldigt folk, som dömt uppå inbillning, 
hållit så före. Smaken och lukten sade mig genast at det var Svamp.»

Vad är nu detta? Är det en beskrivning av Sclerotinia sclerotiorum? 
Uppenbarligen inte, men det är en utmärkt och av alla igenkännlig skild
ring av Tt/p/iu/a-sklerotier. Att Gertz lät detta passera som Sclerotinia 
måste ha berott på att han utan närmare granskning av Bergius’ text helt 
litade på Fries’ auktoritet.

Bergius säger att han håller det likast »at föra denna Hvitkåls-Svamp 
ibland de solida Lycoperda, där han kommer at utgöra ett nytt Species, 
under namn af LYCOPEBDON (Brassiere) globoso-dif forme parasitieum, 
Iseviusculum, sessile».

Övertygad om »frökornens» rätta natur, hade han »ej behöft gå til det 
försöket at så dem; men för at undvika alla slags fördomar, hvilka Natur
kunnigheten aldrig tål, så underlät jag ej heller det, utan sådde i kruka, som 
stod uti fönstret i varmt rum», skriver han. Efter sex veckor avbröts 
experimentet; vitkålssvampen hade under tiden ej synbart ändrat utseende. 
Hade Bergius haft tålamod att vänta ungefär dubbelt så länge, hade hans
f. ö. föredömliga provsådd kanske »kommit upp», om än inte med kålplantor!

I likhet med Bergius gick jag nu ett steg längre än egentligen var av nö
den och vände mig till professor Karl Björling vid Lantbrukshögskolan 
i det föreliggande ärendet. Han stödde mig som väntat var i sakfrågan 
och gav mig dessutom anvisning på modernare litteratur. Då denna 
emellertid är av så utpräglat fackmykologisk karaktär, att jag som lekman 
ej till fullo förmår utnyttja den, skall jag här endast behandla vad som direkt 
berör mitt ämne.

I den stora monografi över släktet Typhula som publicerats av Remsberg 
(1940) hänför förf. Bergius’ Lycoperdon Brassiere till Typhula variabilis 
Riess, som urskildes 1853 (Typhula uppställdes först av Persoon 1801 som 
en grupp under Clavaria men fick rang och värdighet av eget genus hos 
Fries 1818; ang. litt, se Remsberg), och således ej till T. gyrans Batsch 
såsom Rostrup gör. Om sklerotierna hos T. variabilis säger Remsberg att 
de äro »resembling large mustard seeds» och »3-5 by 5-6 mm» (i nyckeln: 
3-6 mm och för T. gyrans 0,5-3 mm).

Med utförlig motivering och efter grundliga undersökningar av danskt 
material från Brassica ansluter sig Vang (1945) till Remsbergs Synonymik, 
men eftersom han efter att ha återgett det väsentligaste av Bergius’ 
beskrivning finner, att »this being the first description of Typhula of Cab- 
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bage, it appears to the author that it should rightly be called Typhula 
brassicae (Berg, ex Fries) c.n., while the name of T. variabilis should be 
incorporated among the synonyms».

Harmed har onekligen åstadkommits en fasthet i nomenklaturen, som är 
att värdera och som håller, hur det än sen kan vara med artens synonymi 
med T. variabilis. Utan att fackmässigt kunna uttala mig i en så intrikat 
fråga, måste jag även som dilettant, men med många års minnesbilder av 
Bergius’ »vitkålssvamp» för mig, stanna i förundran inför de 3-6 mm 
stora sklerotierna av Tijphula variabilis. I november 1955 samlade jag in 
några sklerotier på nerfallna och ruttnande blad av brysselkål och räknade 
av vad som av materialet var fullt utväxt till jämna tiotal och fick så 70 
sklerotier som sammanlagt hade en längd av 111 mm, dvs. 1,59 mm i medel
tal. Jag tycker mig minnas att sklerotier ur stukor förefallit något större, 
dock ej på långt när 3-6 mm. Bergius fann dem stora som vitkålsfrön, 
vilket blir ca 2 mm, och Vang har vid granskning av 7 kollekter i Köpen
hamns botaniska museum fått måtten (här återgivna som medelvärden 
mellan i orig. angivna gränsvärden) 1,0-1,5-1,5-1,5-1,8-2,0 och 2,3 mm. 
Liknande mått fann han hos Rostrups eget material av Typhula betae, vilken 
han, som det tycks, på goda grunder anser vara detsamma som T. brassicae 
(Bergius) Yang. Riess själv (1853) anger inga mått på sklerotierna, och 
att bedöma deras storlek efter hans figurer i Tab. III kan vara vanskligt.

Det är egendomligt att man också i Europas troligen största handbok 
i köksväxtodling (Becker 1924) finner samma uppfattning satt i tryck, 
som Fries uttalade i sin not till Flora Lapponica. Där står nämligen 
under Sclerotinia sclerotiorum-. »Auf dem Pilzflecht treten kohlsamengrosse 
schwarze Körner auf, Sklerotien, welche den Pilz weiterverbreiten. Wegen 
ihrer Ähnlichkeit mit Samen, werden sie auch heute noch vielfach vom Volke 
gesammelt und mit dem Kohl ausgesät, da der Glaube herrscht, dass aus 
diesen Pilzsklerotien das schönste Kraut erwachse. Dies ist natürlich eine 
ebenso irrige wie törichte Ansicht und Handlungsweise.» Typhula omnämnes 
ej alls i detta arbete, naturligt nog, eftersom den ej kan anses vara någon 
parasit på kål; dvs. den nämnes ej vid namn, men beskrives perfekt!

Att tro att »praktikens människor» skulle ha förväxlat vilokroppar av 
Sclerotinia sclerotiorum med kål- och rovfrö, vore att för mycket underskatta 
deras förmåga att iakttaga, vilken i själva verket är mycket stor — och kan
ske var ännu större de tider så skulle ha skett. Det vore också att underskatta 
den tankekonsekvens och logik, som inte minst brukar känneteckna just 
vidskepliga föreställningar som den här ifrågavarande.

Det kan slutligen också förtjäna att anmärkas, att den mycket vanliga 
svamp, som här sysselsatt oss, ej finnes omnämnd i de vanliga kryptogam- 
flororna, vare sig hos Ferdinandsen & Winge, Ingelström, Ursing 
eller Krok & Almquist.
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Ernst Nilsson.

Några växtfyml sommaren 1954.

1 samband med faunistiska fältarbeten inom trakter av Mellansverige, 
vilka även ur botanisk synpunkt är ofullständigt kända, gjordes anteck
ningar över vegetationen. Materialet är avsett att utgöra bidrag till lokala 
floror, varpå f.n. nedläggs energiskt arbete på skilda håll. Några av de in
tressantare fynden torde dock vara värda att redan nu meddelas.

Trakterna av Hällefors och Grythyttan i Västmanland är sedan länge 
kända för sin rika vegetation, i sammanhang med främst Grythytteforma- 
tionens kalkstenar, skiffrar och grönstenar. På kalkklippor vid udden V om 
Skatvikens station, Grythyttans s:n, anträffades bl. a. Asplenium ruta
muraria. Härifrån i riktning mot S går en djup sprickdal, vars botten i stor 
utsträckning intages av kalkpåverkade kärr, så exempelvis strax S om 
S. Skomakarsjön, där pH-värden mellan 7 och 8 uppmättes och vegeta
tionen var synnerligen artrik, med bl. a. Orchis traunsteineri coll. och 
Hammarbya paludosa, förutom en rad typiska rikkärrsväxter, exempelvis 
Eriophorum latifolium, Scirpus trichophorum, Parnassia palustris och Carex 
flava. Orkidéer av traunsteineri-gruppen iakttogs även O om Loka station, 
i samma sprickdal, samt på sumpig botten i ett gammalt kalkbrott 600 m N 
om Skatviken. Av den mängd för Bergslagens kalklokaler karakteristiska 
arter, som förekom på sistnämnda lokal må blott nämnas Daphne, Listera 
ovata och Orobus vernus. De båda förra arterna, jämte Coeloglossum viride och 
Equisetum hiemale, må exemplifiera floran på en kalklokal vid Skåln i Hälle
fors s:n. Ej långt därifrån, vid Långnäs, sluttar en kalkkärräng (pH 8) mot 
sjön, hysande Eriophorum latifolium, Listera ovata, Carex flava m.fl. —• 
Hasseln föreföll ej ovanlig på kalkrik mark; nämnas bör emellertid att en 
buske anträffades i den mera torftiga S-sluttningen av Saxeknut (granit) i 
Grythyttans s:n.

Bland fynd gjorda i Ljusnarsbergs s:n må nämnas Asplenium ruta- 
muraria (mycket riklig) på kalkberg vid tjärnen O om S. Ställberget, Mul- 
gedium alpinum i en lundsluttning (med bl. a. lönn) V om landsvägen vid 
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Ö. Älvhöjden, på ca 300 m nivå, vidare Struthiopteris filicastrum i en ravin 
600 m SSV om Rundberget, lind och lönn i en gammal löväng nära Bratt- 
berg samt Blechnum spicant 800 m SSO om vägkröken vid N. Finnfall. 
Sistnämnda art växte på grusigt, delvis Sphagnum-täckt substrat i torftig, 
björkinblandad barrskog.

Ett mycket rikligt bestånd av Helleborine atrorubens iakttogs 1954 i en 
torr kalksluttning mot sjön Usken, 500 m N om Uskavi, Linde s:n. Vid 
ett senare besök, torrsommaren 1955, föreföll arten helt försvunnen. Enligt 
vad som inhämtades av folk i trakten hade något enda individ skjutit upp. 
-—På lokalen förekom även Habenaria conopsea, Daphne m. fl.

Från Medelpad må omnämnas att ett väl utvecklat individ av ek (stam
diameter bortåt 1 dm) anträffades i en sydsluttning i Sättna s:n. Förekom
sten måste avgjort återgå på ett planterat, gammalt bestånd vid Norafors 
kvarn, som ligger ca 800 m OSO om fyndstället. Som detta ägde en ursprung
lig, opåverkad prägel förefaller emellertid avsiktlig inplantering där ytterst 
osannolik. Det torde därför röra sig om en subspontan förekomst — m.h.t. 
den nordliga breddgraden rätt anmärkningsvärd. — Vid undersökningar i 
dessa trakter överraskas man ofta av att mitt i den magraste barrskogster- 
räng möta artrika myrstråk — antagligen betingade av silurkalk som förts 
med moränen från Jämtland. Såsom ett exempel må nämnas ett vackert 
Scorpidium-kärr NNO om Ladumyrtjärn, Graninge s:n, Ångermanland, där 
bl. a. Orchis incarnata noterades.

Till kännaren av Västmanlands flora, direktör A. Hamrin, Kungsör, vill 
jag här framföra ett hjärtligt tack för resultatrika gemensamma exkursioner 
samt för värdefulla råd och upplysningar vid utarbetandet av denna 
uppsats.

Henrik W. Waldén.

Hassel i Malung. Ett diskussionsinlägg.

Vid besök på Öjsbergets sluttning mot OSO, Malungs s:n, Dalarne, i 
augusti 1954, konstaterades förekomst av hassel (1 välutvecklad buske, ej 
fruktbärande). Då jag måste utnyttja besöket för andra uppgifter, hann 
jag ej närmare undersöka vegetationen av örter och gräs. Denna gjorde 
emellertid ett osedvanligt yppigt intryck — uppenbarligen i sammanhang 
med att berggrunden bestod av näringsrik diabasmandelsten — och lokalen 
är väl värd en ingående botanisk inventering (jfr Almquist 1949, s. 441). 
Asplenium Irichomanes och Daphne växte där rikligt, och en sedan gam
malt uppgiven förekomst av lind visade sig alltjämt äga bestånd.

Hasseln anträffades emellertid ej tillsammans med denna rika, till dia- 
basbergroten väsentligen knutna flora utan i den torra, tämligen sterila 
sandstensrasbranten längre ner, på mellan 400 och 450 m. Som fyndet 
gjordes rätt långt från närmaste recenta utposter och t. o.m. vid gränsen 
för hasselns fossila utbredning enligt Andersson (1902), är betingelserna 
värda närmare uppmärksamhet. I sammanhanget vill jag även beröra 
de synnerligen märkliga hasselfynd som gjorts i Älvdalen, Dalarne, av 
E. Pettersson, vilka meddelas i detta häfte av Sv. Bot. Tidskr. Även i 
dessa fall tangerar lokalerna den forna gränsen.
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Att hasseln sålunda visat sig kvarleva lika långt framskjutet mot NV som 
under värmetiden, aktualiserar onekligen frågan om det är klimatutveck
lingen som förorsakat hasselns tillbakagång. På senare tid har flera för
fattare (bl. a. Halden 1950 och Arrhenius 1954) betonat mineralnäringens 
— företrädesvis kalkens — betydelse för sydliga växter på deras nordliga 
utposter. Mot klimatets betydelse har anförts (skilda författare) att den 
fordringsfulla floran ibland uppträtt i ogynnsamma exponeringsriktningar 
men aldrig på mager grund, och att de rikare sydbergen hittills genomgå
ende befunnits vara i någon form kalkförande. Halden betecknar kalken 
som huvudfaktorn i biotopen. Arrhenius anser att vissa växters tillbaka- 
trängande mot söder kan förklaras lika väl av ståndortsfaktorernas som av 
klimatets förändring, och att bevisen för en ev. klimatförändring får sökas 
på annat håll.

De framförda synpunkterna är otvivelaktigt i mycket befogade och kan 
anses visa att det speciella termiska plus, som ett sydläge erbjuder, ej har 
primär betydelse för många växter, när det gäller att tillgodose deras 
skärpta krav nära den klimatiska nordgränsen. Det må lämnas därhän om 
kritiken verkligen förmår rubba den ståndpunkt Andersson & Birger 
(1912) intog, i det att de efter insiktsfullt beaktande av kalkens betydelse 
(1. c., s. 44, 45, 61, 62) i stort sett tillerkände den termiska faktorn främsta 
platsen. Just för hasseln - den växt som kan anses ha spelat den grund
läggande rollen för teorin om klimatets försämring — tillmätte Andersson 
kalken ingen speciell betydelse (1902, s. 134).

Utan tvekan innebar detta en underskattning, men det hindrar ej att 
hans argumentation för hasselns klimatberoende torde stå sig. 1 Sydsverige 
hävdar sig hasseln utmärkt på flack mark, i nordlägen etc., så följer en zon 
där detta är uteslutet men den dock existerar i måttligt värmegynnade 
lägen, de s.k. sydbackarna, och slutligen själva gränszonen, där den är 
begränsad till de starkt exklusiva sydbergen. Närmare undersökningar har 
emellertid visat, att vissa av dessa ej motsvarar beteckningen utan har en 
mindre god exponering, som t.o.m. kan tendera mot NO. Dock är hassel 
eller andra sydliga vedväxter aldrig funna i verkliga nordlägen, och framför 
allt kvarstår faktum av den allt strängare begränsningen till de höga, 
solöppna bergrotslägena, när gränsen nalkas, trots att sydbackar eller flack
terräng med gynnsam markbeskaffenhet ingalunda upphör att vara repre
senterade. Att anta att ett värmekrav existerar är knappast förhastat, men 
det torde delvis gälla annat än direktinstrålningen.

Den nu konstaterade lokalen, Öjsberget, är i många avseenden belysande. 
Lokalklimatiskt karakteriseras den måhända icke så mycket av stark in
strålning — på grund av den mindre utpräglade sydexpositionen — som av 
att höjdläget i en sluttning betingar en relativ frostfrihet och en påfallande 
mildring av den kalla årstidens temperatur (jfr Sjörs 1953, s. 8, Ångström 
1946, s. 27, 50). Som nämnt är Öjsberget i stort sett vänt mot öster. Man har 
betraktat ostlägena som ogynnsamma jämfört med västlägena, men denna 
spekulativa uppfattning äger knappast generellt stöd i fakta. Geiger (1927, 
s. 104) har publicerat mätresultat som visar att under sommarmånaderna 
värmemaximum snarast ligger i SO exposition. Över huvud taget är det 
egendomligt att man av förekomsten av en rik flora i västlägen först 
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sluter sig till att dessa har gynnsamt lokalklimat, för att sedan, när man 
upptäcker rika ostlägen, ta detta som bevis för att de berörda arterna kan 
uppträda i »lokalklimatiskt sämsta expositionsriktningar» och följaktligen 
är i mindre grad klimatberoende. Borde inte den slutsatsen legat närmare, 
att skillnaden mellan öst och väst är av underordnad betydelse?

Man bör f. ö. inte överskatta skillnaden i direktinstrålning mellan låt 
säga ett ost- och ett sydläge. Solens strålar gör sig ju starkast gällande, när 
de infaller i tvärast möjliga vinkel. Företrädesvis häri ligger sydlägenas 
betydelse, men det inses lätt att lägre solhöjd kan kompenseras genom 
markens brantare lutning, så länge det inte gäller mycket låga solhöjder, 
vid vilka strålningen till största del absorberas av atmosfären. Den fördel, 
som sydlägena äger i att den starkaste solinstrålningen sker vid en tidpunkt 
när lufttemperaturen går mot maximum, motverkas av vissa ogynnsamma 
drag, nämligen ökad uttorkning och att amplituden mellan temperatur
extremer blir särskilt stor. Rimligtvis kan därför många brantlokaler, som 
vänder mot öst eller väst —• eller kanske t. o.m. något in på den nordliga 
sektorn — i förening med att de äger de för höjdlägena speciella termiska 
egenskaperna, betraktas som avgjorda värmelägen. För nordligt belägna 
lokaler bör därtill hållas i minnet den utjämning som följer av solljusets allt 
jämnare fördelning över sommardygnet ju längre mot norr man kommer.

Beträffande markbeskaffenheten kan det synas egendomligt att hasseln 
på Öjsberget ej växte invid diabasbergroten, där de fordringsfulla elementen 
i övrigt var koncentrerade. Antagligen gjorde dock näringsrikt grundvatten 
från diabasen sig gällande i djupare skikt under det sandstensras där hasseln 
anträffades.

Man bör sålunda, i anslutning till Halden (1950, s. 545), kunna prelimi
närt acceptera en empiriskt funnen bundenhet till geologisk kalk för has
seln. Närmast till hands ligger att räkna med att denna gynnas av den goda 
jordmån som en viss kalkinblandning åstadkommer. Inom sitt egentliga 
utbredningsområde söderut trivs hasseln onekligen bäst på sådan grund 
och undviker helt de utpräglat näringsfattiga markerna. Redan av kon
kurrensskäl är hasselns existens utesluten på de råhumus- och podsolmarker, 
vilkas oerhörda dominans är kännetecknande för den stora skogsregionen 
norr om limes norrlandicus, och som i naturen brytes nästan blott där 
en tydlig kalkverkan gör sig gällande. Genom kalken kan den eljest främst 
av klimatet hämmade mullbildningen komma till stånd, vilket är bak
grunden till den skärpta calcifila tendensen hos de sydliga växterna, vilka 
ju till stor del har sin rätta hemvist i de sydsvenska löv- och blandskogarna 
på mullmark (så Anemone hepalica, Corijdalis fabacea, Vicia silvatica, 
Orobus vernus, Viola mirabilis och Asperula odorata). För örter, med deras 
starka beroende av markfaktorerna, och speciellt för de arter, som redan 
normalt undviker lokalklimatiska förhållanden av den särpräglade typ som 
sydbergen vanligen erbjuder, är det fullt rimligt att det främst är kalken som 
åstadkommer existensmöjligheter i närheten av den definitiva klimatiska 
gränsen.

Otvivelaktigt föreligger på berörda marktyp normalt en förskjutning av 
konkurrensförhållandena i för hasseln gynnsam riktning. Men just mot 
gränsen kringskäres hasselns möjligheter att dra fördel därav. Erinras bör 
13- 563371 So. Bot. Tidskr., 50: 1
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om det redan av Andersson (1902, s. 51, cit. efter Örtenblad) betonade 
förhållandet att en alltför näringsrik jordmån kan innebära en nackdel för 
hasseln på nordliga lokaler, emedan tillväxtens ökade hastighet drar med sig 
minskad förvedning, varigenom skotten blir ur stånd att överleva skarpare 
vinterkyla. Kalkens roll blir därför problematisk, i varje fall måste riskerna 
balanseras genom andra faktorer. Här synes den sterila prägeln på ståndorten 
i Öjsbergets sandstensras passa in i sammanhanget. Utom att tendensen till 
för snabb skottillväxt hålls tillbaka, förhindras uppkomsten av ett slutet 
skogssamhälle. I själva verket saknades praktiskt taget träd i raset. Bety
delsen härav för ståndortens tillgång på ljus och värme är uppenbar, och i 
förening med att denna ägde rasbrantskaraktär, med ständig substrat- 
förnyelse, hölls förutsättningarna för ödesdiger råhumusbildning definitivt 
borta.

Sammanfattningsvis gäller för hasseln en deciderad värmefordran, som 
vid NV-gränsen tillgodoses av en topografiskt mycket speciell ståndortstyp, 
i vilken det direkta sydläget ej är det primära. Denna värmefordran är ej 
blott härledd ur prägeln på ståndorterna utan återgår på •— vilket belysts 
av Andersson (1. c., s. 148-151) — att temperaturförhållandena direkt in
griper i vitala livsprocesser såsom förvedning och fruktsättning. Något argu
ment för att kalken skulle kunna kompensera härvidlag har ej framkommit. 
Den calcifila prägeln hos hasseln mot norr torde därför få ses som ett ut
tryck för växters vanligen snävare begränsning till speciellt gynnsamma 
ståndorter vid gränsen, främst av konkurrensskäl. I den mån geologisk 
kalk visas vara generellt för handen på hasselns gränslokaler, är den att 
uppfatta som en nödvändig förutsättning men knappast som huvud
faktor i biotopen.

I stort svarar utposternas läge mycket väl mot makroklimatiska för
hållanden, och motsvarande gäller för området för hasselns allmänna, av 
lokalklimatet oberoende utbredning (Andersson 1. c., s. 149). Då ett 
flertal klimatfaktorer ingriper i hasselns existens, kan någon exakt överens
stämmelse mellan gränsen och exempelvis någon viss isoterm knappast 
förväntas. En viss värmesumma är erforderlig under vegetationsperioden, 
varvid dennas längd och genomsnittstemperatur inom vissa gränser kom
penserar varandra (se härom Samuelsson 1915). Av särskild betydelse är 
höstens temperaturförhållanden, m.h.t. till fruktsättning och förvedning 
(Andersson 1. c., s. 148). Har dessa processer förlöpt tillfredsställande, är 
vintertemperaturen i och för sig av underordnad betydelse. Men just frukt
sättning och förvedning har ofta svårt att komma till stånd, varför vinter
temperaturen i själva verket måste tillmätas stor betydelse för att hasseln 
kan existera på så få punkter. I detta sammanhang torde även frekvenserna 
och styrkan av minimitemperaturerna under vår och höst spela en roll.

Jag har ovan blott velat antyda skilda klimatfaktorer som påverkar 
hasseln, ej sökt värdera deras relativa betydelse. Fig. 1-4 ger några exempel 
på gränsens mycket goda överensstämmelse med de makroklimatiska 
förhållandena. Lokalklimat och markbeskaffenhet bestämmer urvalet av 
punkter längs gränsen, men påverkar denna som helhet föga.

Någon anledning att ifrågasätta, att den recenta gränsen är en klimat
gräns finns knappast. Saken kan också uttryckas så, att hasseln äger god 
Sv. Bot. Tidslcr., 50: 1
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SEPTEMBER 
+ 8” C

JANUARI 
- 9° C+ 15 C

Fig. 1-5. Hasselns utbredning vid sin svenska nord
gräns, förenklad efter Pettersson (1956). Endast 
gränslokalerna särskilt inlagda. Innanför dessa har 
utbredningen markerats genom streckning, något 
som ej får förväxlas med den allmänna utbred
ningen enligt Hultén (1950). Klimatkurvorna något 
schematiserade efter Ångström (1946, 1953 a, b).

1. Utbredningen jämförd med juliisotermen för 
+ 15°C (medeltemperatur vid markytan).

2. D:o, septemberisotermen för +8°C.
3. D:o, januariisotermen för — 9°C.
4. Utbredningen jämförd med isokroner för vegeta

tionsperiodens längd (= antal dygn med en ge- 
nomsnittstemperatur över +3°C). Obs. Isokro- 
nerna avsevärt mera approximativa än isoter- 
merna i fig. 1-3.

5. Gränslinjerna för hasselns fossila (------------) resp.
recenta (------------) utbredning i förhållande till
kalkområdena. Kalkens fördelning schematiskt 
sammanställd efter Eklund (1953 a, b) och 
Lundqvist (1953).

Vegetati
onsperiod 
i dygn.

KALK I : 
Berggrundra 
Jordlager >~v

kontakt med sin klimatiska gräns. Detta bestyrks vid jämförelse med den 
forna utbredningen. Tidigare nådde hasseln ett av våra mest utpräglade 
kalkområden, nämligen centrala Jämtland (se fig. 5). Att detta gynnsamma 
område ej förmått kvarhålla hasseln, visar uppenbart att klimatet där 
försämrats utöver vad den förmått uthärda, och att den klimatiska margi
nalen vid de recenta utposterna måste vara snäv. Likaså bör erinras om det 
redan av Andersson (1. c., s. 131) betonade förhållandet, att hasseln i 
Ångermanland ej förmått utbreda sig över den nya mark, som efter hand 
stigit ur havet och borde ha bjudit ersättning för den genom urlakning allt
mera försämrade marken på högre nivåer. Bevis synes ingalunda saknas 
för att hasselns återgång i främsta rummet är klimatbetingad.

Sett i detta sammanhang innebär de nyupptäckta lokalernas läge invid 
den forna gränsen ingen motsägelse. De ligger som utposter mot det trofiskt 
och topografiskt sällsynt missgynnade NV Dalarne, och såsom Almquist

Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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(1949, s. 93-94) visat, talar fördelningen av nutida såväl som kända fossila 
förekomster emot att det sydliga floraelementet där någonsin ägt nämn
värd utbredning utöver den nutida. I förhållande till isotermernas förlopp 
har de nya lokalerna på Öjsberget och i Älvdalen en med övriga utposter 
likartad belägenhet — i själva verket erbjuder de intresse just därigenom att 
de gör gränsen klimatiskt konform.

Summerar vi de historiska synpunkterna framträder den något över
raskande bilden av att hasseln gjort en kraftig tillbakaryckning från ett 
kalkområde, medan den synes ha hållit sin gräns i den magra Dalaterrängen. 
I koncentrat visar detta klimatfaktorns dominerande betydelse, samtidigt 
som det ger fullt utrymme åt kalkfaktorn i uppfattningen om viktiga drag 
inom den klimatiskt betingade ramen.

Så vitt jag kan finna har man ingen anledning att frångå den hävdvunna 
åsikten att hasselns tillbakagång utgör en av de starkaste grundvalarna 
för teorin om en klimatförsämring. På omfattningen av denna försämring 
skall här ej ingås, då syftet med föreliggande uppsats endast varit att un
derstryka hasselns klimatberoende som sådant. De värden, som Andersson 
(1. c., s. 153) konkluderade, framgår ej invändningsfritt ur materialet och 
har kritiserats av bl. a. Samuelsson (1915), som visade att utrymme finnes 
för olika klimatförsämringsalternativ. I valet mellan dessa får indikationer 
från andra växter än hasseln fälla utslaget, varvid markförsämringens 
effekt, ändrade konkurrensförhållanden m.m. måste beaktas (Halden 
1917, s. 202-218).

Någon principiell motsättning mellan äldre och nyare uppfattning före
ligger strängt taget ej. I de äldre arbetena möter ständigt belägg för att man 
var väl medveten om kalkens betydelse för de sydliga växterna — m.h.t. 
till recent utbredning likaväl som florans historia. Den nutida forskningen 
har en viktig uppgift i att söka exaktare fixera de olika faktorernas relativa 
betydelse. En jämförande analys av olika arters uppträdande under varie
rande exponerings-, markförhållanden etc. på ett stort antal av de nord
svenska lokalerna för sydväxter borde därvid ha åtskilligt att ge.
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Om två hasselförekomster i Älvdalen.
Hasselns forna och nuvarande utbredning i Norrland har sedan länge 

varit föremål för stort intresse, och bland de många undersökningarna 
häröver må nämnas de av Hedström 1893, Gunnar Andersson 1902, 
Samuelsson 1906, 1915, Jonsson 1911, Halden 1917, 1950 m.fl. Då 
hasselns tillbakagång spelat en mycket stor roll i diskussionen om klimatets 
förändringar under postglacialtiden, var det ytterst intressant att 1953 
få uppgift om att hassel skulle växa på två ställen i Älvdalen, alltså lika 
långt åt NV som de nordligaste fossila fynden i Dalarne. Upptäckten av 
dessa båda förekomster gjordes redan 1950 av herr Carl-Gustaf Färje1 i 
Liden, Älvdalen, och denne har själv visat mig den ena av lokalerna.

Den nordligaste av dessa hasselförekomster finns på sydsidan av Uv- 
skärsberget ca 7 km NO om Älvdalens kyrka och knappa 12 km VSV om 
närmaste lågfjäll, den 687 m höga Bössjövarden. Tre km Ö om Uvskär 
ligger Hykjeberget, Dalarnes mest kända sydberg. Uvskärsberget sträcker 
sig i öst-västlig riktning omedelbart N om Nässjön och når en höjd av 
479 m, medan Nässjöns vattenyta ligger på en nivå av 238,5 m ö.h. Hasseln 
växer ovanför rasmarken på sydsidan. På ett ställe står en grupp av tre 
hasselbuskar och ett par tre hundra meter öster härom växer ytterligare en 
ensam, stor buske alldeles intill bergväggen. De tre hasslarna står såsom 
framgår av fig. 1 och 2 fullständigt fritt exponerade och i allra nedersta 
kanten av den vegetation, som finns ovanför rasmarken i det finare vittrings- 
materialet närmast bergroten. Kring buskarna skjuter endast enstaka 
strån av Calamagrostis arundinacea upp mellan stenarna.

1 Fynden omtalas av honom själv i Ludvika Tidning 2l/7 1953.
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Höjden över havet för lokalen har bestämts med hjälp av Paulin-baro- 
meter vid två besök på platsen 1953 och 1954 och har efter vederbörliga 
korrektioner beräknats till 433 m för den högst växande hasselbusken. 
Denna lokal är därmed den högst belägna i hela landet. Som jämförelse 
kan nämnas, att den högst belägna av de norrländska lokalerna, den vid 
Hattberget i Liden, Medelpad, ligger på en nivå av ca 250 m ö.h. Lokalen 
vid Våckelberget i Enviken, Dalarne, ligger på en höjd av 265 m ö.h. enligt 
flera bestämningar av B. Halden, medan en förekomst vid Ränneberget 
i Värmland befinner sig på en nivå av mellan 370 och 400 m ö.h. (Anders
son & Birger 1912).

LIasslarna vid Uvskär sätta frukt om än mycket sparsamt. År 1953 sågs 
tre nötter och 1954 ett fåtal. Längd, bredd och tjocklek på tre tillvaratagna 
nötter från den ena busken uppgick till i medeltal 15,3 x 13,8 x 12,2 mm, 
och de tillhöra alltså närmast f. silvestris Hort.

Vid de flesta Älvdalsbergen äro bergrötterna för torra för att någon rikare 
vegetation skall kunna utveckla sig, och det gäller även för denna lokal. 
Allt som allt antecknades följande 26 arter längs bergväggen och på hyllor 
i berget: Antennaria dioeca, Arctostaphylos uva-ursi, Asplenium septentrio- 
nale, A. trichomanes, Calamagrostis arundinacea, Chamaenerion angusti- 
folium, Convallaria majalis, Corylus avellana, Cystopteris fragilis, Fragaria 
vesca, Geranium robertianum, Juniperus communis, Lotus corniculatus, Pinus 
silvestris, Poa glauca, P. nemoralis, Polygonatum odoratum, Polypodium vul
gare, Rubus idaeus, R. saxatilis, Salix caprea, Silene rupeslris, Verbascum 
thapsus, Veronica officinalis, Viola rupestris och Woodsia ilvensis. Ett par 
tre hundra meter V om hasslarna växte på hyllor i berget en stor koloni av 
mycket kraftiga kungsljus. Det största exemplaret mätte inte mindre än 
224 cm i höjd, varav axets längd ej mindre än 104 cm. Denna lokal är jämte 
Hykjcberget den nordligaste för arten i Dalarne.

Almquist (1949) citerar en uppgift av Vesterlund, att alm skulle före
komma vid Uvskär: »Ett meterhögt och 2 dubbelt större ex.» Någon alm 
sågs emellertid inte till och är ej heller känd av den i närheten boende Färje, 
som väl känner till berget. Det är väl inte helt otänkbart, att det är de tre 
hasslarna, som Vesterlund sett och förväxlat med alm.

Bland mossorna fanns här en hel del mer eller mindre kalkfordrande arter, 
nämligen Cnestrum Schistii, Dicranum Mählenbeckii, Encalypta ciliata, 
Homalothecium sericeum, Neckera complanata, Schistidium apocarpum 
subsp. papillosum, Thuidium abietinum, Tortelia tortuosa och Tortula 
ruralis. Dessutom insamlades här följande mossor: Amphidium Mougeotii, 
Antitrichia curtipendula, Barbilophozia barbata, Bartramia ithyphylla, Bryum 
pseudotriquetrum, Cynodontium strumiferum, Dicranum majus, D. scoparium, 
Drepanocladus uncinatus, Grimmia ovalis, G. torquata, Hedwigia ciliata, 
Hypnum cupressiforme, Leucodon sciuroides, Metzgeria furcata, Polytrichum 
juniperinum, Porella platyphylla, Pterygynandrum filiforme, Rhacomitrium 
lanuginosum, R. microcarpum och Webera cruda. Samtliga dessa mossor 
liksom de vid följande lokaler nämnda har mycket välvilligt bestämts av 
fil. dr Herman Persson, till vilken jag här får framföra mitt varmaste 
tack. Av alla sällsyntare mossor har material överlämnats till Riksmu
seum.
Sv. Bot. Tidslcr., 50: 1
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Fig. 1. Högt över den omgivande trakten växer hasseln ovanför Uvskärsbergets ras
brant i Älvdalen på en höjd av 433 m ö. h.

Det tre km österut belägna Hykjeberget, 590 m högt, är sedan gammalt 
känt för sin rika flora. Det beskrevs redan av Z. Holenius 1722 som »en 
naturens sälsamma trädgård, upfyld med många främmande växter». 
Berget besöktes även av Linné på hans Dala-resa 1734. Både lönnen och 
linden har där sin sista utpost mot nordväst inom Dalarne.

Då både Hykjeberget och Uvskär ligger inom ett område med sur 
Digerbergssandsten, skulle man inte vänta någon märkligare växtlighet 
vid dessa berg. Emellertid fann redan O. Nordenskjöld 1893 i västra delen 
av Hykjeberget en porfyritmandelsten, vilken sedermera genom undersök
ning av prof. H. G. Backlund befunnits vara kalkspatförande i såväl grund
massa som mandlar och även i sprickor.1 År 1924 konstaterade Halden

1 Prof. H. G. Backlund har i brev till B. Halden den * i * * * * 6/9 1928 lämnat följande 
tidigare icke publicerade beskrivning över porfyritmandelstenen i Hykjeberget: »i en 
av järnoxidhydrat rödpigmenterad nätformigt divergentstrålig grundmassa ligga stora 
skarpa fenokryster av andesin, något tillplattade efter M-ytan samt vanligen anhopade
i 2-3 individer; grundmassan består av listformiga plagioklaser (c:a 30 % An-halt), 
utåt kanterna genom anhopning av det röda pigmentet övergående i den sparsamma 
amorfa grundmassan, av svagt grönfärgad klorit utfyllande mellanrummen, av riklig
kalcit dels i skarpa romboedrar, dels som pseudomorfoser av obekant ursprung, av
rel. underordnade magnetitkorn samt av sporadiska järnrika epidoter, som gärna
anhopa sig i närheten av hålrum och sprickor; dessa senare äro fullkomligt utfyllda
av kalcit. Mandlarna bestå av riklig kloritmassa med epidot och kvarts i centrum
med en ring av kalcit i periferien samt här och där en krans av kalciumzeolit 
(thomsonit).»

Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Fig. 2. Hasseilokalen vid Uvskär sedd nedifrån rasmarken.

även en tydlig kalkhalt hos vatten som sipprade fram ur västra delen av 
bergbranten (Halden 1934). Vid Uvskär är berggrundsförhållandena lik
artade. Ovanpå en tät, röd Digerbergssandsten, som går i dagen mellan de 
båda hasselväxtplatserna, ligger ett som agglomerat utbildat lager av Diger- 
bergssandstenen, och i detta lager anträffades rakt ovan de tre hasslarna 
partier av porfyritmandelsten. Genom slipprov har konstaterats, att mand
larna även här är kalkspatförande och för övrigt innehåller mycket epidot. 
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1



Grundmassan, som är plagioklasrik och därför ljus, har plagioklaser med 
delvis intill 60 % anortit men dock ingen CaC03. Mandelstenen tillhör 
enligt R. Looström den undre porfyriten inom området. Ett slipprov, 
som gjordes genom agglomeratet, saknade CaC03. Slipproven har liksom 
stuffer, som hemfördes från berget, granskats av specialisten på området 
R. Looström, till vilken jag här får framföra ett hjärtligt tack.

Yid foten av rasmarken snett nedom hassellokalen anträffades en liten 
källa. Då Ca-halten i vattnet undersöktes enligt ammoniumoxalatmetodcn, 
erhölls en medelstark fällning (se Halden 1917 s. 197, 1920, 1943).

Den andra hassellokalen i Älvdalen är belägen 7 km SSO om Älvdalens 
kyrka på sydöstra sidan av den 482 m höga Gnupen strax S om Väsaberget. 
Här växer ovanför en lång rasmark åt SSO ett snår av mest buskformigt 
växande lindar och bakom dessa alldeles intill berget en hel del hasselbuskar. 
Antalet hasslar var svårt att fastställa, då de flesta var mindre buskar, som 
växte mer eller mindre i varandra och bildade ett snår. Tolv buskar kunde 
dock urskiljas, varav fyra på en hylla en meter upp i berget. Några nötter 
kunde inte upptäckas på någon av buskarna vare sig 1953 eller 1954. Av 
lindarna gick en del upp i trädform, och tio av dem hade en stamdiameter 
vid brösthöjd av minst ca 7 cm och nådde en höjd av 6-8 m.

Höjden över havet för den högst växande hasseln har efter Paulin- 
bestämning 1953 och 1954 beräknats till 411 m.

Fuktighetsförhållandena på denna lokal äro mycket bättre än vid Uvskär, 
och bergväggen var på flera ställen fuktig av rinnande bergsega. Detta 
hade också givit upphov till en relativt artrik flora. Här växte sålunda 
följande arter: Anemone hepalica, A. vernalis, Antennaria dioeca, Asplenium 
septentrionale, A. trichomanes, Betula sp., Calamagrostis arundinacea, 
Chamaenerion angustifolium, Convallaria majalis, Corylus avellana, Cysto- 
pteris fragilis, Dryopteris filix-mas, Fragaria vesca, Geranium robertianum, 
G. silvaticum, Hieracium sp., Hypochoeris maculata, Juniperus communis, 
Lastrea dryopteris, Oxalis acetosella, Picea abies, Poa nemoralis, Polygonalum 
odoratum, Populus tremula, Pteridium aquilinum, Ramischia secunda, 
Rubus idaeus, R. saxatilis, Salix caprea, Silene rupestris, Solidago virgaurea, 
Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Vaccinium vitis-idaea, Veronica officinalis, 
Viola rupestris, Viscaria vulgaris och Woodsia ilvensis.

Rland mossorna gjordes här det intressanta fyndet av Cynodontium sueci- 
cum. Denna art, som tidigare ej är funnen i Dalarne, hör till de mycket få 
mossor, som endast äro anträffade i Fennoscandia. Herman Persson 
(1951) karakteriserar den som en boreal nordisk art av kontinental utbred- 
ningstyp. Den är i Sverige hittills anträffad på ett 20-tal lokaler från Dals
land till Lule lappmark.

Även på denna lokal fanns en del mer eller mindre kalkkrävande 
mossor, nämligen Schistidium apocarpum subsp. papillosum, Thuidium 
abietinum, Tortella tortuosa och Tortula ruralis. Dessutom insamlades här 
följande arter: Amphidium Mougeotii, Andreaea rupestris, Barbilophozia 
barbata, Brachythecium plumosum, B. populeum, B. Starkei, Dicranum sco- 
parium, Diplophyllum taxifolium, Drepanocladus uncinalus, Grimmia patens, 
G. torquata, Hedwigia ciliata, Heterocladium squarrosulum, Hypnum cupres- 
siforme, H. pallescens, Leskeella nervosa, Lophozia alpestris, L. obtusa,
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Orthodicranum montanum, Paraleucobryum longifolium, Plagiochila asplenio- 
ides, Plagiothecium denticulatum, Pleurozium Schreberi, Pterygynandrum 
filiforme, Ptilidium ciliare, P. pulcherrimum, Ptilium crista castrensis, 
Radula complanata, Rhacomitrium lanuginosum, R. microcarpum, Temnoma 
setiformis, Webern cruda och W. nutans.

Detta berg, Gnupen, ligger inom porfyrområdet i Älvdalen och är 
uppbyggt av en röd porfyr, alltså en rent sur bergart. Emellertid konstate
rades klart en kalkhalt hos det sipprande vattnet på en hylla rakt ovanför 
hasslarna. Då Ca-halten prövades med ammoniumoxalat erhölls nämligen 
en medelstark-stark fällning. En närmare undersökning av stuffer av berget 
gav vid handen, att porfyren här och var är genomdragen av ytterst tunna 
sprickor utfyllda med kalkspat, som fräste för saltsyra. Som Halden 
tidigare flera gånger påpekat (se t. ex. 1931, 1943 och 1950), kan kalk före
komma tillsammans med de ur mineralogisk synpunkt suraste bergarter. 
Ofta är den emellertid svår att påvisa, när man söker förklaringen till 
att kalkväxter liksom här förekommer på mineralogiskt rent sura bergarter.

Även ett tredje ställe i Älvdalen, där hassel växer, kan här omnämnas, 
nämligen hembygdsgården vid Rots skans. Här finns en planterad buske, 
som enligt etiketten är ditflyttad från Uvskär. Busken var 1953 knappt 
halvmeterhög. Då denna lokal blott ligger något tiotal meter över älvens 
yta och på en nivå av ca 245 m ö.h., blir det intressant att se, om busken 
kan trivas, då ju klimatet därnere är betydligt strängare genom lägre minimi- 
temperaturer och mindre insolation.

De ovan beskrivna hassellokalerna ligga som framgår av kartan (fig. 3) 
båda i omedelbar närhet av de nordligaste fyndorterna för fossil hassel i 
Dalarne, nämligen följande fyra myrar i Älvdalen, i vilka man påträffat 
hasselnötter: 1. Fattigmyren vid Klittens by 1 mil NNO om Älvdalens kyrka 
(G. Andersson 1902). Av kartan att döma ligger denna myr ca 450 m ö.h.
2. Fljoten, en myr mellan byarna Rot och Näset vid SY delen av Nässjön 
(G. Andersson 1902). Höjden över havet torde kunna bedömas till ca 
245 m. 3. Myr vid Lokbodarne 7,5 km SO om kyrkan (G. Andersson 1902, 
Samuelsson 1906). Denna lokal ligger enligt Samuelsson 394 m ö.h. 
4. Myr på södra sluttningen av Digeråsen omkring 1 km Y om Evetsbergs 
kapell, 12 km SSY om Älvdalens kyrka och 433 m ö.h. (Samuelsson 1906). 
Efter Yäster-Dalälven är fossila nötter funna i Holsmyren inom Täll- 
byns by 1 km V om Malungs kyrka och på en nivå av ca 350-400 m ö.h. 
(G. Andersson 1902). Malung ligger 6,5 mil SSV-S om Älvdalen.

De nordligaste hittills kända recenta hasselförekomsterna i Dalarne ha 
varit de vid Backa i Rättvik, Våckelberget i Enviken och Sätraberget 1 mil 
N om Leksand. En helt nyupptäckt hasselförekomst vid Öjsberget, 11 km 
NÖ om Malung, publiceras i detta häfte av S.B.T. av H. Waldén.

Genom länsveterinär Nordquist i Orsa blev jag 1954 i tillfälle att få se 
fyra mycket stora och granna hasselbuskar, som växte på doktorinnan Hell- 
sings Högbacka i Holen, Orsa. Buskarna, som voro över 8 m höga och buro 
en mängd nötter, äro de största som jag sett. En av buskarna hade inte 
mindre än 19 st. dm-ljocka eller nästan dm-tjocka stammar. Troligen äro 
väl dessa buskar en gång planterade, men länsveterinär Nordquist, som 
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Fig. 3. Hasseln (Corylus avellana) vid sin svenska nordgräns. ® Nutida förekomster. 
O Fyndplats för fossila hasselnötter. ® Utgången i senare tid.

länge bott i trakten, trodde dock, att de voro kvarstående vilda buskar. 
Dessa hasslar gjorde inte på något sätt intryck av att växa vid sin klima
tiska nordgräns. Man får dock framhålla, att växtplatsen har ett för orten 
mycket gynnsamt klimatiskt läge högt uppe på den långa västsluttningen 
mot Orsasjön. En Paulin-avvägning visade en höjd över havet på 232 m, 
medan Orsasjön ligger på en nivå av 161 m ö.h.

Sv. Bot. Tidskr., 50: 1



I detta sammanhang vore det kanske även på sin plats att nämna, att 
enligt meddelande av fil. mag. Bengt Nyman planterade hasselbuskar, 
som även satt frukt, växer så långt norrut som vid Öjebyn vid Piteå på 
Statens Jordbruksförsöks odlingar.
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Lokaluppgifter till kartan (fig. 3).
Ångermanland.

Recenta lokaler. S j älevad: Billaberget (G. Andersson 1902). —- Nät r a : 
Slåtterdalsberget (Hasselberg 1938) (lokalen av Arnell 1889 felaktigt 
angiven som Näskeberget). —• Yibyggerå: Skuluberget (Arnell 1889, 
Halden 1950 m.fl.), Värnsberget (Hasselberg 1932). — Nordingrå: 
Omneberget (Arnell 1889). — Nora: Våsjhuve (Hasselberg 1932) 
[ = G. A:s »Hvalberget»]. — Multrå: Multråberget (hassel fanns här ännu 
under slutet av 1700-talet men synes vara utgången, G. A. & S. B. 1912).

Fossila lokaler. Se G. A. 1902, 1906, 1910 (kartan). — Nya fynd: Bjur- 
holm: Lilltjärnsmyren 1 km SV Badstuträsks by (G. A. 1906), Hästtjärns- 
myren ca 1200 m SO Lillt järnsmyren (Granlund 1943) och Bjurholm i en
1 Klockarebäcken utgrävd damm (Haglund 1923). — Nordmaling: 
mellan Innernorrmark och Ytternorrmark ca 3/4 mil N kyrkan [ = G. A.: 
Norrmark under Olofsfors bruk] (Granlund 1943). — Nora: Bjällmyren, 
Kattischmyren (Jonsson 1911). —• Hemsö: Båtsmyren, Kraftmyren 
(Sernander 1910), Tjärnmyren (fynd 1922 av C. Malmström). — Tre- 
hörningsjö: Trehörningsjö (Sernander 1910).

Jämtland.

Fossila lokaler. Se G. A. 1902, 1906, 1910 (kartan). — Nya fynd: Ra- 
gunda: Hannmyren, 1 km S bron vid Hammarforsen (Sandegren 1924). 
—■ Bräcke: Timmerflon ca 1600 m S Nybodarna f.d. fäbod (M. Fries 
1956).

Medelpad.

Recenta lokaler. Indals-Liden: Hattberget (G. A. 1902). — Selånger: 
Siljeberget (G. A. 1902), N sidan av Klissberget 1 förkrympt ex. (Blom- 
qvist 1933). — Timrå: Edsgården (G. A. 1902). — Alnön: Vrängsta 
ovanför Nyviks kaj (G. A. 1902) (utgången enligt Collinder 1909), Hovid 
(G. A. 1902) (utgången enligt Collinder 1909). — Stöde: Nedansjö 
(Seth 1877), Västerlo (Collinder 1909). — Tuna: Rudeberget, Vattjom 
(G. A. 1902), Skallböle, Målsta, Tunåsbergets östra fot, Bergom vid bäcken 
(Collinder 1909). — Njurunda: Skottsund (G. A. 1902), Skedlo, Nyland
2 lokaler, bergsluttningen N Dövikssjön, Å, Berge (Collinder 1909). 
Skön: Birsta (Collinder 1909).

Fossila lokaler. Se G. A. 1902, 1906, 1910 (kartan) och Collinder 1909. 
Nya fynd: Hässjö: Fjäl. —• Ljustorp: Åsmyrans SÖ sida alldeles vid 
landsvägen i Åsby, Dikningsmyran (allt enl. Nordström 1911).
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Hälsingland.

Recenta lokaler. Färila: Vallby (Wiström 1898, ej upptagen i G. A. 
1902). — Bergsjö: Berge, Tröstens by (G. A. 1902, Strömman 1911), 
Bredåker, Ungvik (Strömman 1911). —• Forsa: NNO och N om Forsa 
kyrka, Hedstaberget drygt 2 km ONO om kyrkan (Wiström 1867, G. A. 
1902), Öfvernäs (Strömman 1911), Skarmyra (G. A. 1902). Dessutom föl
jande enl. G. A. 1902 osäkra uppgifter, som ej lagts in på kartan: Strut- 
ängarna (Wiström 1867), Östanå och Masta by (Wiström enl. Hed
ström 1893). — Hälsing-Tuna: nära Tuna kyrka, Skansberget 1 ex. 
(D. Åkerblom enl. uppgift av Halden), Hållstaberget invid Hållsta by, 
Gryttjaberget, Näsbacken mellan Fiskeby och Vi (G. A. 1902), Smälsk 
(Wiström 1867, G. A. 1902, Halden 1917), Hede bys ägor, Finflo, Håsta 
(G. A. 1902). -— Enånger: Sätraberget (G. A. 1902). — Arbrå: Hisnap 
(Collinder enl. Wiström 1898). — Söderhamn: V. Stadsberget, Brunns
backen (G. A. 1902), Johannesberg (stud. Åkerman enl. uppgift från 
Arnell till G. A. (1902), men då det är osäkert om hasseln här är vild, är 
den ej inlagd på kartan). — Segerstad: Landa by (Wiström 1898), Älfs- 
torp (trol. identisk med föreg.) (G. A. 1902). — Söderala: Bergviks ägor 
vid Ljusnans utlopp i sjön Marmen, Sunnanå bys ägor strax S om N änden 
av sjön Marmen, vid dens. k. gammalsågen i Östanbo mellan Sandarne och 
Tönshammar på Östansjö bys allmänning, Guldgruva (G. A. 1902). — Skog: 
Fagersand på V sluttningen av Guldberget (G. A. 1902), Bollot fäb. 1951 enl. 
uppg. av Halden, Hamnnäs (Halden 1944). -— Dessutom en osäker upp
gift hos Hedström (1893): Delsbo: Vålås, som ej inlagts på kartan.

Fossila lokaler. Se G. A. 1902, 1906 och 1910 (kartan). -— Nya fynd: 
Bergsjö: Stormyra vid Högen ca 5 km SSV om kyrkan (Halden 1917). 
— Hälsing-Tuna: Smälsk (Halden 1917). Ej inlagd på kartan av utrym
mesbrist då hassel även finnes recent här. — Njutånger: Skaf tesrå ca 
2,5 km NV om kyrkan (Halden 1917). — Bollnäs: Raskmyren vid 
Åsens gård (B. Erikson-Halden 1912). ■— På gränsen mellan Färila 
och Ovanåkers socknar: Målabergets V sida vid Mjölåsen (G. A. & 
S. B. 1912).

Gästrikland.

Recenta lokaler. Hamrånge: Hagsta (G. A. 1902, Arnell 1924). — 
Järbo: Königsbergs ägor, Kungsberget (G. A. 1902), ovan Hirkaho 1 ex. 
(Wiger 1928). -— Ockelbo: Rönnåsens Ö sluttning, 1 km N om Brattfors 
(Wiger 1928), Sjuforsholmen vid gränsen mellan Hille och Ockelbo socknar 
(Dahlstedt 1916). — Hille: Södra Åbyggeby och Fors vid Testeboån 
(G. A. 1902, Arnell 1924). — Sandviken: Sandviken (Arnell 1924), 
Hedåsen och holmar i Storsjön (Arnell 1924, G. A. 1902). — Högbo: 
Llögbo, möjligen planterad (G. A. 1902). — Torsåker: S. Tjärnäs ymnig 
vid väg till Bergvreten och Hästeboby (G. A. 1902, Arnell 1924), Hästbo 
(G. A. 1902), vid kalkbrottet S om tjärnen 2 km VSV om Prästhyttan 
1953 (enl. uppgift av H. Waldén), Grindberget i Torsåkerstrakten 
(W. Eriksson 1950) (lokalen ej inlagd, då namnet ej återfunnits på till
gängliga kartor). — Gävle: Ängesberg vid havsstranden, ön Romaren,

Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Avan, Karlsborg (utrotad) (G. A. 1902, Arnell 1924). — Valbo: Kastet, 
Härnäs, Stenbäck, Hagaström, Mackmyra, Hemlingbyberget, Järfsta, 
Furuviks stn o. folkpark, Knaperåsens jvhpl., Kubbo (G. A. 1902, Arnell 
1924), Mohäll (Arnell 1924), på N-sidan av sjön Trösken vid Furuvik, 
vid Fleräng S om sjön Trösken (Dahlstedt 1916).-—-Årsunda: Åkra vid 
Ottnaren (G. A. 1902), Körön (G. A. 1902, Dahlstedt 1916), Nordanåkers 
bys skogsmark vid Essesel (G. A. 1902, Arnell 1924). — Österfärnebo: 
Mattön, Gysinge, Granön (Arnell 1924), mellan Bärreck och Kvarnsnäset 
(enl. uppg. av E. Almquist). —Hedesunda: Rämsön, Ö om Kågbosjön, 
Kågbokvarn, Hyttö, Hadeholm, Söderfors (Arnell 1924), Ingeborgsliam- 
maren (G. A. 1902), ca 1,5 km N om Hyttön.

Fossila lokaler. Se G. A. 1902, 1906, 1910 (kartan).

Dalarne.
Recenta lokaler. Se »Dalarnes flora» (Almquist 1949). — Nya fynd: 

Älvdalen: Uvskär (C.-G. Färje, Einar Pettersson), Gnupen S om Väsa- 
berget (C.-G. Färje, Einar Pettersson). — Malung: Öjsberget (Waldén 
1956). — St. Kopparberg: Sjulsarvet, 1 ex. (G. E. Tholander). — 
Säter: Laggarbo (Einar Pettersson, E. Dahlgren). — Garpenberg: 
Bensåsen, i kalkbrottet vid Dala-Finnhyttan (Einar Pettersson). - 
Avesta: Stubbsveden (Einar Pettersson). —- Grangärde: Hästbergs 
klack på sydsidan (E. Nilsson enl. uppgift av E. Almquist), Saxberget 
(G. Eriksson enl. uppgift av E. Almquist).

Fossila lokaler. Se G. A. 1902, 1906, 1910 (kartan), Samuelsson 1906, 
Wiger 1946, 1948, Almquist 1949. — Nya fynd: St. Skedvi: mellan Sve- 
darna och Stocksbro (H. Sjörs). — St. Tuna: SO om Skärsjö (Lundqvist 
1953).

Värmland.

Se G. A. 1902, 1906, 1910 (kartan) och Hård av Segerstad 1952 och där 
citerad litteratur.

Västmanland.

Från dir. A. Hamrin i Kungsör, som samlar uppgifter till en Västman- 
landsflora, har jag med största välvillighet fått en mängd lokaluppgifter, 
som denne dels sammanställt ur litteraturen, dels fått in av olika uppgifts- 
lämnare. De lokaluppgifter i nedanstående förteckning, som saknar sages- 
män, hänför sig alla till uppgifter, som erhållits från dir. Hamrin.

Recenta lokaler. Allm.-täml. allm. i följande socknar: Torpa, Kung 
Karl, Kungs-Barkarö, Björskog, Säterbo, Arboga. — Medåker: 
Ytter-Berga. — Bro: SV Tullen. — Malma: Hagen, Kolsva. — Köping: 
Matiro, Köpingsön, Rydbolund. —- Odensvi: 600 m ONO Lundby. - 
Munktorp: flerstädes i södra delen, 10 lokaler. — Kolbäck: täml. allm. 
—• Rytterne: allm. -— Säby: Åskebro, Västerkvarn, Utnäs, Ryssåsen, 
Löpdal, Borgby, Ulvsta. — Berg: Erikslund (ej inlagd på kartan, då 
namnet ej återfunnits på tillgängliga kartor). —• Sved vi: Sörkvarn, Lingbo 
(ej inlagd på kartan, då namnet ej återfunnits på tillgängliga kartor). - 
Lillhärad: Skansberget, 150 m NNO Ålsätra. — Dingtuna: Milbänken, 
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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Falktorpet, Bälby. — Västerås-Barkarö: Ridön, Almö-Lindö (Samuels
son 1923), Askötrakten, Fullerö, Gångholmarna, Fullerö-Almö, Altuna. — 
Lundby: Bäckby, Hammarby sjohage. —Västerås: allm. — S:t Ilian: 
Vallby, Råby, Kumla, Hovdestalund (Samuelsson 1923), Bjärby. — Bade- 
lunda: Framnäs. —- Irsta: 400 m NNV Dybo. — Kärrbo: SO Sjöboda. 
Kungsåra: St. Kvistberga österut. — Ängsö: 700 m Ö Löttorp. - 
Björksta: Broby, Hanvad (Samuelsson 1923). — Tillberga: prästgår
den, kyrkan. — Sevalla: Grindtorp, Gullbo, V om Strömsborg. — Skul- 
tuna: Björneborg. — Haraker: Svanå. — Romfartuna: Stenbro, 
600 m VSV Myrby. -— Kumla: Engarn (Samuelsson 1923). -—• Sala 
stad: Gruvan, Gudmuntorp, Katrinelund, Svepnäs, Bolandet, kalkområdet 
allm. — Sala socken: Nötberget (ej inlagd på kartan, då namnet ej åter
funnits på tillgängliga kartor). — Möklinta: Hasselbacken (Samuelsson 
1923) (ej inlagd av samma orsak som föreg.). — Fläckebo (Samuelsson 
1923). — Norberg: Klacken (G.A. 1902, Samuelsson 1923). — Väster- 
v å 1 a: kyrkan. — R amn äs: Muggbo (Samuelsson 1923), OSO om Virsbo stn 
och Snåret 1943 (H. Sjörs). — Sura: Surahammar, Sura, Björsbro (Sa
muelsson 1923), L. Lissjö. — Gunnilbo: Flena 1943 tillsammans med ek 
(H. Sjörs). —Västanfors: Mortorp (G. A. 1902), vid kalkbrottet vid 
Lindbo, 1 ex., 1952 (Einar Pettersson), torpet SSV om Eskiln 1943 
(H. Sjörs), Högbyn. — Hed: Bernshammar. — Skinnskatteberg: 
Darsbo, SV om Pilebo (Sunesson 1929), Born, Masmästarbo, Baggå 
(G. A. 1902). — V. Skedvi: Tollbo (Samuelsson 1923), Haga, N om 
Vänersvik, V om Spabo, Västlandaholm, Sjötorp, Tomasbo. — Fellings- 
bro: Stentorp. — Näsby: Hinseberg, F'rövifors, 600 m OSO L. Hjältmyra, 
700 m NNV Medinge. — Er valla: backen vid Ervallaån mitt för Arrud, 
Furunäs. — Linde: 700 m NNO om Yxe, Stensnäs (ej inlagd på kartan, då 
namnet ej återfunnits på tillgängliga kartor). — Guldsmedshyttan: 
Erikagruvan och en halv km 0 därom, 200 m V om Flögfors kraftstation, 
1 km NV om Danshyttan (G. A. 1902). — Ramsberg: Tyskafallsgruvan 
(G. A. 1902), Ramshyttan, S. Almhöjden, Håkansboda, Vrethammar, 
Kalkåsen (ej inlagd på kartan, då namnet ej återfunnits på tillgängliga 
kartor). — Ljusnarsberg: 500 m NNV om Sjölunda (ej inlagd av samma 
orsak som föregående), nära Stjärnfors bruk 3 lokaler enl. G. A. 1902, 
nämligen 7 km SV om, 7 km rakt S om och 6 km SO om bruket. — Hjulsjö: 
Ö om Hasselkullen, Hasselberg (G. A. 1902), S. Kämptorp 1943 (H. Sjörs), 
ovanför Kämptorp, Kindlamossen, Sikåsen, 400 m Ö Spjutsjöfallet, 
Rombohöjden (Binning 1921). — Järnboås: Yxsjön, Lindesby, Motter- 
berget (ej inlagd då lokalen ej återfunnits på tillgängliga kartor, möjligen 
tryckfel för Slotterberget) (Binning 1921), Bergatorp 500 m S om p 249. — 
Nora: Smedstorp, Knutsberg, Fibbetorp, Striberg (Samuelsson 1923), 
Ringshyttan (Binning 1921), Lillsjötorp, utmed Hammarbyån ned till 
Järle bruk i rikligare mängd (G. A. 1902), Bergsäng. — Viker: Vikersvik, 
Älvshyttan, Sjöändan. — Grythyttan: Bråten (Binning 1921), Skatvi- 
ken, Hasselhöjden (Samuelsson 1923), Ö. Mörttjärn, Saxeknut 500 m SSO 
om p 369, Bråten 150 m ö om N. torpet. — Llällefors: Gillershöjden 
(Samuelsson 1923).

Fossila lokaler. Se G. A. 1902.
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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pteridofyter. — Wimmerby.
Skogshögskolan i jan. 1956. Einar Pettersson.
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En högt belägen lokal för värmetidshassel i södra Jämtland.

I detta häfte, där hasselns forntida och nutida utbredning i Sverige be
handlas ur olika synpunkter, kan det vara motiverat att meddela en ny 
lokal för värmetidshassel, belägen långt utanför nutida förekomstområde 
och på en överraskande hög nivå, nämligen 475 m över den nuvarande havs
ytan. Den utgör den högst belägna av hittills kända lokaler för fossil hassel. 
Fyndplatsen är:

Jämtland. Bräcke: Timmerflon,ett långsträckt ca 100m brett myrstråk 
ca 1600 m S om Nybodarna f. d. fäb. eller ca 14 km S om Bräcke kyrka, 
ca 475 m ö.h.

Lokalen är inlagd på E. Petterssons karta över hasselns forntida och 
nutida utbredning i Sverige i detta häfte s. 203.

Fyndet består av ett halvt nötskal jämte flera skalfragment. De på
träffades ca 2 m under myrytan i sjödy ca 50 m från fastmarken under 
borrning för insamling av prov för pollenanalys. Platsen ligger i ett nu nästan 
rent granområde.

Lokalen faller inom utbredningsbilden för värmetidshassel — ehuru 
närmare dess utkant i det mellannorrländska inlandet — och är ur den syn
punkten ej särskilt märklig. Den ligger emellertid uppe i ett höglänt 
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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skogsområde på 400-500 m nivå och en halvmil eller mer från närmaste 
större dalstråk med, som man tycker, lämpligare ståndorter för hassel. 
Terrängen kring den forna hassellokalen är visserligen kuperad men saknar 
sådana former av sydbergstyp, som man är van att förknippa med sydliga 
växters förekomst i norrlandsterrängen. Ett undantag, som i detta samman
hang må vara värt att nämnas som jämförelse, utgör den i flack terräng 
belägna almlokalen Y om Strömsund (Malmström i Sv. Bot. Tidskr. 30, 
1936).

Det bör härvidlag framhållas, att jämtlandskalken i våra dagar gör sig 
gällande i traktens morän (G. Lundqvist i Atlas över Sverige, bl. 15-16: 4, 
fig. 2), något som bör ha varit mera utpräglat tidigare under postglacialen. 
Vidare bör ihågkommas, att höjden över havet var lägre vid tiden för 
hasselförekomsten, 350 å 400 m mot nuvarande 475 m, och att en arm av 
Litorinahavet sköt in i Ljungadalen till ett avstånd av endast några få 
mil från växtplatsen — allt faktorer som vid sidan av det allmänna gynn
samma klimattillståndet göra en hasselförekomst på en i förstone så oväntad 
plats mera förklarlig.

Enligt en åldersbestämning med pollenanalys härrör fyndmaterialet och 
de angränsande relativt rikligt hasselpollenförande lagren från senare delen 
av postglacialens »högvärmetid» (atlantisk tid enl. Blytt-Sernander) 
och från övergången till »senvärmetid» (subboreal tid). Corp/us-pollenvär- 
dena äro mest 3-5 %, i ett spektrum 11,5 %. Från subborealen i övrigt 
förekommer hasselpollen i så låga procentvärden, att långflykt är sannolik. 
Hasseluppträdandet här stämmer sålunda bättre överens med G. Anders
sons antagande om särskilt gynnsamma förhållanden för hassel under 
tiden kring Litorina-maximum (dvs. under atlanticum) än med Sernanders 
uppfattning, enligt vilken subborealen var hasselns blomstringstid i Norr
land (Veränd. d. Klimas seit d. Max. d. letzten Eiszeit. Ber. d. 11. internat. 
Geol. Kongr., Sthlm 1910, s. 289 resp. s. 220).

Ett intressant inslag i det atlantiska avsnittets pollenflora utgör almen. 
Den är här representerad av så jämförelsevis höga pollenvärden som 3-5 %, 
och det förefaller därför högst sannolikt, att också den (säkerligen som Ulmus 
glabra subsp. montana) förekommit i omgivningen och väl då på samma lo
kalt gynnsamma plats(er) som hasseln.

I övrigt dominerade den för värmetidens Norrland så karakteristiska 
björkskogen. Granens plötsliga inbrott i landskapet under subborealens 
slut registreras pollenanalytiskt ca s/4 m ovanför den nivå, där pollendia
grammet annonserar almens och hasselns försvinnande från platsen.

Med dessa data om hassel och alm för ögonen kommer man att tänka på 
de hassel-almskogar med björk i omgivningen, som ännu förekomma i 
måttligt atlantiskt påverkade miljöer i Norge på motsvarande breddgrader 
och som Nordhagen beskrivit från Eikisdalen i Möre (Bergens mus. årb. 
1930, Naturvid. rekke). Under en tid som den BLYTT-SERNANDERska 
atlantiska tiden med ett starkt atlantiskt klimatinflytande och allmänt 
hög temperaturnivå ha möjligheterna förvisso varit gynnsammare för en 
dylik »halvädel» lövskogstyp även öster om fjällkedjan i höjd med Möre— 
Tröndelag än under senare skeden, då Mellannorrland skulle mera isoleras 
från atlantiskt inflytande eller kyligare förhållanden inträda.

Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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En närmare skildring av traktens postglaciala skogshistoria, belyst av 
pollendiagram, kommer att lämnas i Norrlands skogsvårdsförbunds tid
skrift 1956, h. 4.

Zusammenfassung. Ein hoch gelegener Fundort von wärmezeitlicher Hasel 
im südlichen Jämtland, Nordschweden. — Ein neuer Fund von -wärme- 
zeitlicher Hasel (Corylus avellana) wird von einem Ort in grosser Meereshöhe 
(475 m) im südlichen Jämtland mitgeteilt. Eine pollenanalytische Alters
bestimmung ergibt, dass der Fund und angrenzende Schichten aus dem 
späteren Teil der Mittleren Wärmezeit (Atlantikum) und vom Übergang 
zu der Spätwärmezeit (Subboreal) stammen. Ulmen-Pollen (gewiss von 
Ulmus glabra subsp. montana) mit Werten von 3-5 % in den mittelwärme- 
zeitlichen Schichten deuten mit grosser Wahrscheinlichkeit darauf hin, 
dass auch die Ulme zu dieser Zeit, wo der atlantische Klimaeinfluss auch 
östlich der Gebirgskette grösser gewesen sein dürfte, hier gewachsen ist und 
zusammen mit der Hasel einen Hasel-Ulmen-Hain im damaligen Birkenwald 
gebildet hat, wie es noch heutzutage in ungefähr gleichen Breitengraden in
Norwegen der Fall ist. „ .Magnus Fries.

Sveriges nordligaste hasselförekomster.

Det allbekanta sydbergsbegreppet presenterades formellt 1912 av 
Gunnar Andersson och Selim Birger. Själva idéinnehållet klargjordes 
dock redan 1902 av den förstnämnde i hans grundläggande verk »Hasseln i 
Sverige». Här framhölls det intressanta faktum, att de nordligaste utposterna 
av levande hassel utgöres av s.k. bergrotslokaler, och att hasseln N om In
dalsälvens utlopp lever uteslutande på platser, vettande mot S eller SO. 
Varför inte den klimatiskt mer gynnade sydvästexpositionen nämndes be
rodde väl på då okända förhållanden. Vid hassellokalen Skuleberget i 
Ångermanland säges (1902) expositionen för den enda av G. A. kända men 
av honom själv ej sedda hasselbusken vara sydöstlig eller nästan mot 
OSO, samt att lokalen är solbelyst endast under förmiddagen. Att den 
egentliga hasselförekomsten däremot är exponerad mot öster hade emeller
tid Fristedt påvisat redan 1858, något som utan kommentarer citerades av 
G. A. & S. B. 1912. Till yttermera visso skriver Fristedt: »I växtligt hän
seende äro de södra, västra och norra sidorna af (Skule)berget icke af syn
nerlig märkvärdighet.» I »Sveriges natur», årsskrift 1934, säger Severin 
Schiöler om hasseln, att den faktiskt vände »så att säga ansiktet mot 
nordost».

Redan 1913 kritiserar H. Hesselman (i recension i SBT) beteckningen 
sydskandinaviska arter för åtskilliga växter, som de ovannämnda förfat
tarna 1912 anser vara bundna till »sydbergen», med påpekande av att de i 
stället helt enkelt betingades av särskilt god mark. Liknande synpunkter har 
förf. redovisat i sin gradualavhandling (Sveriges geol. unders, årsb. 1917), 
där ett tiotal av de s.k. sydskandinaviska arterna sägas vara knutna till 
skalmärgelsförekomster, oavsett expositionsriktningen. Uttalandet avsåg 
kustlandet i Hälsingland och kompletterades med andra argument, bl. a. 
topografisk-edafiska förhållanden, kännetecknande vissa fyndanhopningar 
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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av fossila hasselnötter. Slutomdömet blev: »Av dessa skäl blir också hasseln 
inom Hälsingland mindre lämplig som klimatindikator.»

Forks överraskande upptäckt 1945, att hasselbeståndet på det förut
nämnda, av röd, sur granit bestående Skulebergets östsida var rotat i en 
jord, rik på stenar av gabbro jämte dess ultrabasiska variant anortosit, 
här och var med körtlar av kalkspat (Sv. Bot. Tidskr. 1950), blev upptakten 
till en revision av landets nordligaste nu levande hasselförekomster. Under
sökningen bedrevs somrarna 1951-1953 med verksamt bidrag från Stif
telsen Lars Hiertas minne. Enligt planen, begränsad med hänsyn till tids- 
dispositionen, skulle nya lokaler icke särskilt efterforskas. I stället skulle 
ståndortsförhållandena och framför allt de mineralogisk-geologiska syn
punkterna bättre än hittills varit fallet beaktas samt vattenprov tagas för 
bestämning av särskilt Ca-jonernas procentiska andel. Med största tack
samhet skall här noteras, dels att ett antal slipprov av bergarter granskats 
av professor Sven Gavelin, dels att partiella vattenanalyser utförts av 
docent Tryggve Troedsson.

De sju nordligaste hassellokalerna, alla utom en behandlade av G. An
dersson resp. G. A. & S. B., kan i berörda hänseende i korthet beskrivas 
på nedanstående sätt.

1. Billaberget i Själevads s:n. — Från en äng S om berget siktades den 
s.k. Svarthällan strax ovan blockmarken (uren). Rakt nedom hällan, ca 20 m 
mot SW, låg den yppigaste delen av en »strimma» eller hylla med hassel av 
ca 60 m längdutsträckning. Svarthällan är en tvärbrant, något överlu
tande klippvägg, draperad av omväxlande ljusa och mörka band, utbildade 
i samband med vattenöversilning. Brantens höjd ca 10 å 15 m. Från dess bas 
fortsätter sippervattnet över en häll med ca 40° lutning rakt ned mot hassel
hyllan. Lutningen tycktes utbildad konformt med södra bergsluttningens 
bankning. Bergarten är en ganska finkornig, ljusgrå tvåglimmergranit. 
Den nämnda bergsegan innehöll i 3 olika prov (1951 och 1953) en Ca-halt av 
14,0, 10,5 resp. 8,0 mg pr liter och var lätt att påvisa i fältprov. Det fasta 
ursprunget kunde p. g. a. den branta terrängen inte efterspanas i den ovanför 
liggande klippmarken. Däremot observerades diverse glest liggande dia
basblock av intill 4 dm storlek ungefär i nivå med hasselbuskarna men inte 
i rasmarken. »Hasselhyllan» hade en bredd av 3-8 m och sänkte sig svagt åt 
W eller NW. Utom de av G. A. & S. B. meddelade fynden av åtföljande väx
ter har Haglund (Bot. Not. 1923) antecknat några andra eutrofer, varav 
flertalet observerats av förf. Den »fasta» kalkleverantören har alltså inte 
kunnat påvisas direkt, men dess existens i den ovanliggande delen av berget 
kan anses bevisad — en slutsats som står i konträr motsats till dem som en 
del botanister av facket brukat draga på samma premisser, dock utan känne
dom om vattenkemin.

2. Slåtterdalsskrevet i Nätra s:n. — Härmed åsyftas en trång klipp
ravin i Slåtterdalsberget av röd skulegranit S om Skulesjön. Platsens läge 
oklart beskrivet i äldre litteratur men sedermera utrett av G. B. E. Hassel
berg (SBT 1938). Utom hasseln omnämner denne jämväl bl. a. lönn, hägg 
och Cinna latifolia. En vacker avbildning finns hos C. Mossberg (Sveriges 
natur 1955, H. 3). FörLs studier 1951-1953 resulterade framför allt i fyndet
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av en finkornig-nästan tät (typiskt för smala gångbildningar) diabas, 
fast anstående i klyftans botten i kontakt med den röda granitväggen. 
Klyftans vertikala spricksystem, dess längdutsträckning nära nog parallellt 
med landisens rörelseriktning samt den oväntat lättvittrande diabasen 
och platsens belägenhet nedom högsta kustlinjen ger förklaringen till klyf
tans uppkomst och på samma gång till hasselns möjligheter att här kunna 
trotsa ett hårt klimat i en oländig bergstrakt.

3. Skuleberget i Vibyggerå s:n. — Ett av fil. mag. Jan Tengnér taget 
mindre prov av vatten i närheten av hasselförekomsten gav en tydlig 
fällning för ammoniumoxalat. Yid förf:s upprepade besök på platsen sak
nades bergsega. Se f.ö. s. 212-213.

4. Värnsberget i Vibyggerå. — Bekant genom Hasselbergs beskrivning 
i Bot. Not. 1932. Hasseln växer i SW delen av det betydande bergkom
plexet, nedom en klippa benämnd »Tüllinberget» (ev. = Thulinberget). 
Marken under buskarna var en liten svämkon nedom en mindre spricka i 
berget, några få meter från och på högre nivå än den högst belägna hassel
busken. Vid mina besök 1952 och 1953 saknades emellertid bergsega. I 
sprickan anträffades kalkspat — den sannolika förutsättningen för hassel
förekomsten. Vattnets varierande Ca-halt i andra delar av Värnsberget 
(resp. nedom detsamma) antyder lokala variationer i fråga om bergarternas 
sammansättning. Utbildning av »svarthällar» (vertikala »draperier» i stil 
med Billabergets) föreföll att kunna utbildas utan kalkpåverkan och utan 
att åtföljas av eutrof växtlighet.

5^ Omneberget i Nordingrå s:n. — Bergets geologiska sammansättning 
har särskilt uppmärksammats av J. M. Sobral i hans gradualavhandling 
om berggrunden i Nordingråområdet. Sydsluttningen mot Omnesjön 
består överst av granit, nedom vilken gabbro förhärskar. Gränszonen, som 
delvis utgör platsen för de högst belägna hasselbuskarna, är en egendomlig 
blandning av gabbro och granit, stundom betecknad (t. ex. av Lundbohm) 
som gabbrogranit. Själv anträffade förf. nedom på långt håll synliga »svart
hällar» en markerad breccia-zon, innehållande bl. a. betydande kalkspat- 
stycken med prehnit, snett ovanför en ensamt belägen gård. Av särskilt in
tresse var att bergsegan i brecciabranten icke utvisade större Ca-halt än 
som brukar vara fallet inom utpräglade oligotrofområden, här ca 2 mg/lit. 
Detta bestyrker den sats, som av förf. poängterades i SBT 1950, nämligen 
faran av att okritiskt draga slutsatser i fall av negativ evidens, något som 
man inte så sällan finner att fältbotanister gör sig skyldiga till. I detta fall 
skulle säkerligen bergsegan ha gett annat utslag, därest graniten och 
gabbron hade så att säga bytt platsl

Den ifrågavarande bergartsgränsen är enligt Sobrals karta utdragen 
bortåt en km, något hundratal meter ovanför och parallellt med Omnesjöns 
norra strand. Arnell skriver om hasseln här (1889): »På de långsträckta 
sydliga sluttningarna af Omneberget förekommer den mycket rikligt.» 
Själv medhann förf. endast två skilda, på någorlunda samma höjd belägna 
förekomster. Beträffande hasselns utbredning här i horisontalled har jag 
i tillgänglig litteratur icke funnit några närmare uppgifter, men allt talar 
för att den är betydande, icke »punktförmig» som i flertalet andra fall. Till 
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1
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den sistnämnda typen kan Billabergets (s. 213) hassel så till vida räknas, som 
den luxurierar just invid inmatningsplatsen för bergsegan och sedan visar 
avtagande trivsel och individrikedom på ömse sidor, särskilt mot öster. 
Denna synpunkt bestyrker tidigare uttalande (SBT 1950) om Ca-rik berg- 
sega och om de eutrofa arternas spridning från inmatningspunkter.

6. »Våschuve» eller »Våschehuve» (G. Anderssons »Hvalberget») i Nora 
s:n. —• Hasseln och övrig eutrof växtlighet är direkt påverkad av bergsega 
med en Ca-halt av 29 mg pr liter. Bergarten är amfibolit, som i samband 
med bergsegan uppvisade små egendomliga vårtor av kalcit, att döma av 
analogier från andra håll troligen uppkomna under medverkan av blågröna 
alger. Bergsegans höga Ca-halt antyder förekomst av makroskopiska inslag 
av kalkspat.

7. Hattberget i Indals-Lidens s:n Ö om Indalsälven nära Järkvitsle. — 
En typisk bergrotslokal, livfullt skildrad av G. Andersson 1902. Berg
grunden är amfibolit, som nära 100-procentigt utgör materialet i den av 
G. A. omtalade rasmarken, där blocken och stenarna genom sin mörka färg 
och genom sin form klart skiljer sig från t. ex. granitblock. Man förvånas 
över att den talangfulle botanisten och geografen Gunnar Andersson här 
somimånga andra fall t otalt negligerat den faktiskt föreliggande 
berggrunden, ehuru han i sina allmänna resonemang flera 
gånger argumenterat med denna viktiga naturförutsättning. 
Hur främmande denne forskare i själva verket stod jämväl för det geologiska 
materialets betydelse bl. a. just för hasseln kan exemplifieras med ett citat 
från skildringen av Multråberget invid Ångermanälven (1912, s. 235), 
vilket G. A. tydligtvis icke själv besökt: »bergarten — hälleflintgneis med 
någon inblandning af granit — borde ju kunna ge upphof till en någorlunda 
god jordmån». Men denna teoretiska spekulation är i högsta grad verklig
hetsfrämmande.

Ovanstående synpunkter har här framdragits som en starkt bidragande 
orsak till G. A:s — och med honom många andra fältbotanisters — på
fallande överdrifter och ensidiga framhävande av lokalklimatets avgörande 
betydelse för hasselns nordligaste utposter. I ett arbete av år 1909 har 
denne forskare skarpt markerat betydelsen av att skilja fakta från teorier. 
De av honom själv påvisade fakta är i själva verket så överflödande rika, 
att hans hasselundersökning givetvis kommer att hävda sin plats som ett 
monumentum aere perennius.

De mer geologiskt betonade hasselundersökningar, som ovan i korthet 
resumerats, avses att närmare utföras i en bredare framställning, som f. ö. 
skulle kompletteras med andra erfarenheter, särskilt flora och jordmåns- 
typer, vilka i här förekommmande fall kan härledas ur de geologiska för
hållandena. Vidare skulle här medtagas åtminstone ännu en bergrotslokal 
med hassel i östlig exposition, nämligen Våckelberget i Enviken, Dalarna. 
Denna hassellokals ekologiska natur kan trots förfrs besök vid flera olika 
tillfällen ännu icke anses vara tillfredsställande utredd.

Sammanfattningsvis kan de ovan berörda resultaten av förf:s hassel
undersökningar sägas undantagslöst bekräfta de 1950 uttalade satserna om 
sydbergsväxterna, närmast hasselns uppträdande i »kallcsegabranter»
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(enl. förf. 1950 bättre än »kalkbranter»). Med travestering av en bekant 
latinsk sentens skulle man från empirisk växtgeografisk-ekologisk synpunkt 
kunna säga: sine terra hurnida et calcaria friget Corylus!

Föreliggande undersöknings frågeställning och mål erinrar i många hän
seenden om de ledande principerna i uppsatsen »Asken vid sin svenska nord
gräns» (Skogsvårdsföreningens årsskrift 1928). Bertil E Halden

Oväntat fynil av Aconitum i södra Hälsingland.

Den 5 augusti 1955 gjorde stadsarkitekt Z. Säfverstam och jag ett hastigt 
besök vid den av Sven O. Björkman skildrade rika växtlokalen »Dropphäll» 
i Arbrå invid landsvägen strax N om Lottefors (Natur i Hälsingland och 
Härjedalen, Svensk Natur 1951). Höjden ö.h. anges till ca 125 m. Lokalen 
räknas till »brantbergskategorien», fastän stupets höjd inte överskrider 
10 m. Fronten uppgavs vara utsträckt mot OSO. Nedom stupet med dess 
ständiga vattendropp bär den fuktiga marken en rik växtlighet, där man 
bl. a. finner Lonicera xylosteum, Ribes alpinum, Circaea alpina, Impatiens 
noli-tangere, Scirpus silvaticus, Stachys silvatica och Viola mirabilis. På 
själva hällen hade Björkman funnit Lathyrus vernus. Vid vårt förutnämnda 
besök antecknades nedanför »stupet» dessutom Anemone hepatica, Aclaea 
spicata, Coeloglossum viride och ett blommande ex. av Aconitum septen- 
trionale.

Enligt J. A. Wiström och Hulténs Atlas har Aconitum i Hälsingland 
tidigare träffats endast på tre lokaler (i norr), därav en i närheten av Ljus
nan, i vars omedelbara grannskap också det ovannämnda, sydligt belägna 
Dropphäll-fyndet gjordes. Magnus Fries har, särskilt 1949, framhållit 
denna hos oss västligt betonade arts spridning längs vattenvägarna och 
dess beroende av en viss kalkhalt i marken (resp. markvätskan).

Den vid Dropphäll anstående bergarten, den vanliga röda gnejsgraniten, 
förefaller måhända väl »svag» för att kunna alstra en jordmån med ovan
nämnda flora. Höjden ö.h. utesluter påverkan av skalmärgel. Att taga dessa 
fakta till intäkt för en ev. tes att denna flora mycket väl kan existera 
utan bättre mineraliska egenskaper hos marken — så som man tidigare 
trott beträffande t. ex. det genom Linné bekanta Hykjeberget i Älvdalen 
— vore förvisso tanklöst och ovetenskapligt!

Följande relevanta fakta om Dropphäll gör, att denna växtplats helt 
enkelt är ett typiskt exempel på vad jag i SBT 1950 kallat kalksegabranter 
(eller mindre adekvat kalkbranter). Vattnet i en källa (temp. 5°) nedom 
Dropphäll, 3 m ovanför gamla landsvägen, gav vid oxalatprov en tydlig 
fällning. Ett ur mossor på själva stupet (»hammaren») utkramat vatten
prov — annat stod inte att få — har välvilligt analyserats av docent 
Tryggve Troedsson och befunnits innehålla 8,3 mg Ca per liter, vilket 
vida överträffar den kvantitet, som grundvatten i normal gnejs- och granit- 
terräng brukar uppvisa. Ca-haltens ursprung kunde av tidsbrist ej efter
spanas. Men vid nya landsvägen ovanför Dropphäll sågs en rad svarta 
lössprängda amfibolitblock, bl. a. ett som uppvisade kontakt mot den rå
dande röda gnejsgraniten. b«-/« E. Halden.
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Några bidrag till kännedomen om Västergötlands flora.

Västergötland börjar nu bli väl utforskat i botaniskt hänseende. Flera 
framstående botanister, såsom lektor Skärman, docenten Albertson, 
läroverksadjunkten Stalin m.fl., ha under de senaste 30 åren inventerat 
stora delar av landskapet, och på senare tid ha notarie Westfeldt, Borås, 
och intendent T. E. Hasselrot, Stockholm, gjort noggranna artförteck
ningar inom vissa områden.

Men i all obemärkthet pågår ett intensivt forskningsarbete på många håll, 
och flera intressanta fynd göras varje år. Det är dessa, som här skola beröras.

Ett utomordentligt intressant område, som nu är grundligt genom
forskat, är vad jag kallar Lerdala-området i Skaraborgs län, omfattande 
Lerdala, Timmersdala, Bergs, Öglunda, Eggby och Istrums socknar. De 
ligga i Valle härad, som sedan gammalt är berömt i floristiskt avseende. 
Inventeringsarbetet har här utförts av f. häradsskrivare Krister Bökman 
och herr Hjalmar Magnusson. Ur den artförteckning, som på grundval av 
deras uppgifter sammanställts över detta områdes flora, må här omnämnas 
följande.

Carex Buxbaumii Wg. Öglunda: Billingen, Björnebacken, Sjömossen 
(bergets diabaslager), flerst., täml. rikl. (1954 Magn., det. Carl Blom). — 
Ny för Skaraborgs län.

Carex vulpina L. Lerdala: Billingen, Stora Höjden, fuktig ängsmark 
(1955 Magn.).

Orchis mascula L. Berg: Billingen, Högsböla hage, kalkstenslagret, 
mycket spars. Anträffad 1952 av Magnusson, sedd i 3 å 4 individ varje år. 
Beläggexemplar insänt till Naturhistoriska Riksmuseet. — Tidigare inom 
landskapet noterad från Kinnekulle (se Skärman i Sv. Bot. Tidskr. 1931), 
Ulricehamns-trakten (Westfeldt ibid. 1926, 1943), Falbygden, Ö om Ge- 
rumsberget (Fridén, Natur i Västergötland 1951) och (med reservation) 
från Långared (T. E. FIasselrot i Sv. Bot. Tidskr. 1953).

Anemone nemorosa L. x ranunculoides L. Berg: Karlsfors (1954 Bökm.). 
Timmersdala: Backgården (1954 Bökm.). — I båda fallen på Billingens 
alunskifferlager.

Aphanes arvensis L. Istrum: Bro, råg-stubbåker (1953 Magn.). Lerdala: 
St. Kulhult. Timmersdala: mellan kyrkan o. Skogsbolet, sandiga råg
åkrar, spars. (1942 Bökm.). — I Timmersdala enligt belägg i Riksmuseets 
herbarium samlad redan år 1864 av A. Nordmark. Jfr kartan över artens 
svenska utbredning hos Hylander & Rothmaler i Sv. Bot. Tidskr. 1937.

Ononis repens L. ssp. procurrens (Wallr.) A. & G. Lerdala: Björke- 
backen, ett par åsöar i en åker, tillsammans med bl. a. Trifolium montanum, 
ymn. (1951 Magn.). — Förut inom landskapet mig veterligen funnen endast 
på ett par lokaler i Falbygden.

Lotus uliginosus Schkuhr. Berg: Ljunglyckan, åkerren (Magn.). — 
Mycket sällsynt i inre Västergötland.

Vicia pisiformis L. Lerdala: Sparresäter, Klyftamo-komplexet, ca 
800 m N om godset, rätt nära stranden av sjön Längen, ett 40-tal exemplar 
på ett par fläckar i bergssluttningen tillsammans med Astragalus glycyphyl- 
lus och Vicia cassubica (1952). I samma bergsområde även funnen på flera
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andra närliggande punkter men också på så pass stort avstånd från den först 
upptäckta växtplatsen som ca 11 km, nedanför bergsstupet Borgehall N om 
St. Bjursjön (även denna lokal på Sparresäters ägoområde).1 — Arten upp
täcktes på sin tid vid Sparresäter av läroverksadjunkten Stalin. Denne 
omgav alltid sina fynd med sträng sekretess, varför det var svårt för en 
oinvigd alt hitta stället. Man började rent av tvivla på uppgiftens riktighet 
eller tro, att växten försvunnit från trakten. Genom dr Josef Sjögren fick 
emellertid häradsskrivare Bökman anvisning på lokalen och meddelade 
Magnusson härom. Med ledning av de lämnade upplysningarna lyckades 
denne utan svårighet återfinna arten.

Viola reichenbachiana Jord. Berg: Billingen, Högsböla (1954 Bökm.); 
Karlsfors (1951 Bökm.). - Enda kända växtplats för denna art i Väster
götland var länge Kinnekulle. Ett tidigare fynd på Billingen vid Rånna i 
Säters socken — har publicerats av Sylvén (Lustgården 1927, Bot. Not. 
1930), som därvid framhåller, att växten tämligen säkert torde förekomma 
även på andra liknande lokaler på bergets alunskifferlager. I Riksmuseets 
herbarium ligger ett år 1926 av Olof Bökman insamlat belägg från Berg 
utan närmare lokaluppgift.

Falcaria vulgaris Bernh. Lerdala: L. Kulhult, stenig, obrukad åker 
strax N om sockengränsen mot Öglunda, invid stora landsvägen, spars. 
(1950 Magn.). — Så vitt jag kunnat finna det första fyndet i landskapet av 
denna art. I Riksmuseets herbarium ligger ett av fil. dr Carl Blom vid kvar
nen Tre Lejon i Göteborg år 1952 insamlat exemplar. Man kan fråga sig, 
hur växten kunnat hamna i Lerdala. Förmodligen är den en nyinkomling. 
Då risk syntes föreligga, att de fåtaliga exemplaren kunde spolieras genom 
dikesgrävning eller hårdbetning, inflyttades ett av desamma i Magnussons 
trädgård, där det förefaller trivas förträffligt.

Cuscuta epithymum L. ssp. euepithymum Beger. Lerdala: Igelsjö, 
ängsbacke, parasiterande på Centaurea scabiosa, Anthyllis vulneraria, 
Galium verum, Vimpinella saxifraga m.fl., rikl. (1953-1955).

Pulmonaria angustifolia L. Berg: Kampavall (Bökm.); Billingen, Långe- 
säter, Stensgården, moränkulle i åker (1930 Bökm.). — Förekomsterna höra 
till de nordligaste i Västergötland och därmed hela landet.

Valerianella dentala (L.) Poll.; Koch. Lcrdala: Billingen, Staversäter, 
havreåker, rikl. (1954 Magn.). — Sedan gammalt känd från Kinnekulle; 
därutöver noterad endast från några få andra lokaler i Skaraborgs län och 
några i Göteborgs-området.

Scabiosa columbaria L. Lerdala: Skalmesäter. — Denna arts svenska 
utbredning har kartlagts av Albertson i Bot. Not. 1945. Han uppger 
ingen lokal för Lerdala, varför den ovannämnda förekomsten kan förtjäna 
meddelas.

Ett annat nyligen inventerat område är Stenstorps storkommun, 
omfattande Stenstorps, Brunnhems, Borgunda, IJåkantorps, Valtorps, 
Högstena, Dala och Segerstads socknar. Här har studeranden Stig Berg
ström, Stenstorp, under flera år nedlagt ett kunnigt och framgångsrikt

1 Också här i sällskap med Astragalus glycyphyllus och Vicia cassubica. 
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arbete, som resulterat i en tullständig artförteckning, upptagande ca 660 
arter (exkl. släktena Rosa, Taraxacum och Hieracium), med frekvensupp
gifter och ett flertal utbredningskartor. Stenstorps-området kan visserligen 
ej uppvisa så många nyheter som Lerdala-området, beroende på, att det 
redan förut varit föremål för framstående botanisters intresse, men det 
kännetecknas av stor artrikedom och flera rariteter inom vår flora.

På Varholmen i Dala har som bekant det märkliga fjädergräset, Stipa 
pennata, en fridlyst växtplats. Det förekom där ännu för något år sedan i 
ett par tuvor men har sedan förgäves eftersökts. Det tycks ha fört en frukt
lös kamp mot annan vegetation, som fritt fått utveckla sig och nu förmod
ligen helt förkvävt detsamma. Måtte det inte gå på samma sätt med den av 
Fridén i »Natur i Västergötland» (1953) beskrivna lokalen! Om växten i 
tid omsetts och vårdats, skulle den otvivelaktigt ännu ha funnits kvar på 
Varholmen.

Orkidéerna äro talrikt företrädda inom Stenstorps-floran. Bland av Berg
ström inom området noterade sådana förtjäna särskilt följande anföras:

Cypripedium calceolus L. Brunnhem: Brunnhemsberget, rikl. (1954 
Wilson). Högstena: Plantaberget, nedersta delen av N-sluttningen 
mellan Skogastorp o. Borgatorp, rikl. — Från den förra lokalen uppgiven 
redan av Rudberg i hans »Förteckning öfver Västergötlands fanerogamer 
och kärlkryptogamer» (1902) men under senare år förgäves eftersökt, tills 
den återfanns 1954. På Plantaberget egendomligt nog förbisedd av Skär
man (se Sv. Bot. Tidskr. 1933), fast lokalen är lättfunnen och välkänd av 
traktens befolkning.

Dactylorchis Traunsteineri (Saut.) Verm. Borgunda: Vilemyren (4 km 
V om kyrkan), rikl. Högstena: Skogastorp. — Vilemyren, som mig veter- 
ligt ej är omnämnd i den botaniska litteraturen, är märklig. Den upptäcktes 
för ett par år sedan av Bergström. Den hyser utom D. Traunsteineri bl. a. 
Schoenus ferrugineus (tusentals exemplar), Carex lepidocarpa, C. paniculata, 
Dactylorchis incarnata, Epipactis palustris och Hammarbya paludosa.

Dactylorchis incarnata (L.) Verm. v. ochroleuca (Boll) Hyl. Borgunda: 
nedom Nolheden. Brunnhem: kalkkärren nära Nygården o. S om Smeds
gården. Högstena: kärren omkring Skogastorp. — På lokalerna i Brunn
hem saknas huvudarten.

Ur Bergströms artförteckning må här ytterligare nämnas följande:
Polygala comosa Schkuhr. Dala: Varholmen, en mycket begränsad 

förekomst. —- Ett intressant fynd! Rudberg (l.c.) uppger arten endast från 
fyra lokaler i landskapet. Ytterligare en omnämnes av Fridén i Natur i 
Västergötland 1951.

Apium inundatum (L.) Rchb. fil. Broddetorp: Hornborgasjöns östra 
strand enligt ett för Bergström uppvisat pressat exemplar. Av B. förgäves 
eftersökt på den uppgivna lokalen. — Hulténs »Atlas över växternas ut
bredning i Norden» (1950) upptar i Västergötland endast en med ring mar
kerad äldre lokaluppgift. Uppgiften i fråga går tillbaka till ett exemplar 
i Riksmuseets herbarium, etiketterat: »Vid Lidköping uti skogen genom 
hvilken vägen går till Kållängen, innan vägarna skiljas till Lidköping, Skara 
och Mariestad» (Mathesius). I Kjellbergs »Kärlväxternas ståndorter och 
utbredning i Västergötland» (Medd. Göteborgs Bot. Trädg., IV, 1928) uppges
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arten dessutom (felaktigt?) från Mårdaklev (Klev i en göl vid Ätran 1926, 
ej återsedd 1928).

Berula erecla (Huds.) Coville. Håkantorp: Slafsan o. tillflöden, allm. 
Segerstad: från prästgården till Yaltorps-gränsen i lilla bäcken till Slafsan 
(bitvis utfyllande denna). Valtorp: Slafsan o. tillflöden. — Tidigare inom 
landskapet endast känd från Göteborgs-området och Skövde-trakten. Det 
förefaller underligt, att arten ej förut uppmärksammats, särskilt i Segerstad, 
där den förekommer i det i botanistkretsar sedan länge kända orkidékärret 
nedom kyrkan. Möjligen kan den vara en sen invandrare, men utbredningen 
och den rikliga förekomsten motsäger detta. Synes vara stadd i spridning.

Gentianella uliginosa (Willd.) Börner. Högstena och S. Kyrketorp: 
flerst. omkring Öja hed, i fuktiga sänkor på kalkmarkerna. — Beroende 
på väderleken kan den vissa år förekomma ganska rikligt, under det den 
andra år är sparsam eller saknas.

Campanula cervicaria L. Brunnhem: nära Älgamossen, ett fåtal exem
plar.

Senecio jacobaea L. Broddetorp: vid ån. Förekommer här konstant. — 
Är numera sällsynt i Västergötland och har försvunnit från de flesta av de 
hos Rudberg anförda ståndorterna.

Från trakten av Furusjö i Habo socken har folkskollärare P. Y. Malter- 
ling inrapporterat några intressanta fynd från en påbörjad floristisk under
sökning. Han har här bl. a. vid Elmberget, några hundra meter S om Furu
sjö hållplats, upptäckt den sällsynta Botrychium matricariifolium (Retz.) 
A. Br. (förut känd från grannsocknen Gustav Adolf, se Holmberg, Skandi
naviens flora, H. 1, 1922). Förekomsten var mycket sparsam (endast några 
få exemplar). En vid en landsvägskant i Furusjö i ett individ påträffad 
Polentilla, varav en del tillvaratogs och insändes till Riksmuseet för gransk
ning, visade sig sannolikt tillhöra den av E. Carlsson i Bot. Not. 1954 som 
ny för Västergötland påvisade hybriden P. anglica Laichard x erecla (L.) 
Rausch. Anmärkningsvärt är också det av Malterling meddelade, av herr 
Karl-Olof Förberg gjorda fyndet av Betonica officinalis L. i Gustav 
Adolfs socken, ett par hundra meter N om Kvisslan, bland stenar invid en 
åker. Växten föreföll fullt naluraliserad på platsen. Huruvida den ur
sprungligen är en trädgårdsflykting, är svårt att säga. I

I Undenäs har Skärman under två vitt skilda perioder gjort nog
granna undersökningar, vilkas resultat offentliggjorts i denna tidskrift 
(1916, 1922). Från detta välinventerade område ha flera anmärkningsvärda 
nyfynd meddelats av de intresserade amatörbotanisterna folkskollärare 
Bror Andreasson och herr Carl Carlsson, Granvik. Ett par av dessa — 
däribland den för landskapet i dess helhet nya Epipactis atrorubens - 
publicerades här under rubriken »Smärre uppsatser och meddelanden» 
1953. Till dem kunna nu läggas ytterligare följande för socknen icke tidigare 
anmärkta arter:

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilm. Undenäs: Pukeryd.
Daclylorchis Traunsteineri (Saut.) Verm. Undenäs: Tobäcksmossen 

(det. K. H. Mattisson). — Av Skärman sommaren 1917 vid Tobäcken 
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insamlade, till Orchis incarnata bestämda exemplar i Riksmuseets herbarium 
ha av \ermeulen 1948 omdeterminerats till Dactylorchis Traunsteineri. 
En tidigare SKÅRMAN-kollekt från Tobäcksmossen (1915), likaledes ur
sprungligen bestämd till O. incarnata och publicerad under detta namn i 
det ovannämnda arbetet av år 1916, har av Vermeulen betecknats 
DDactylorchis Traunsteineri (Saut.) Verm. x mac[ulata)l». Dactylorchis in
carnata förefaller saknas på lokalen.

Som synes pågår en ganska intensiv botanisk verksamhet i Västergötland, 
som med tiden torde kunna resultera i utgivande av en ny västgötaflora. 
Det vore därför tacknämligt, om de, som under de senaste 20 åren antecknat 
växtfynd från detta landskap, vilka icke tidigare publicerats, ville medverka 
till en sådan ny landskapsflora. Alla bidrag äro välkomna, antingen de bestå 
i mer eller mindre fullständiga artlistor från en socken eller ett större område 
eller i enstaka fynduppgifter för sällsyntare arter. Uppgifterna torde in
sändas till undertecknad under adress Esplanaden 2, Mariestad.

Karl Hasselrot.
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RECENSIONER.

Elmer Drew Merrill, The Botany of Cook’s Voyages and its 
Unexpected Significance in Relation to Anthropology, Bio
geography and History. — Chronica Botanica 14, nr 5/6, pp. 161-384, 
pi. 80-93. Waltham, Mass., 1954.

Under en längre vistelse 1951 på Natural History Museum i London 
råkade Merrill, vilkens egentliga ärende var att efterforska Roxburghs 
indiska och malajiska samlingar, få i sin hand en växtbunt som befanns 
innehålla en obearbetad rest av den samling som hopbragtes av Banks och 
Solander1 under James Cooks första värklsomsegling 1768-71. Fyndet 
kom Merrill att till undersökning ta upp den fråga som behandlas i här 
refererade arbete, fr. a. Tahitisamlingens av 1769 betydelse för vår känne
dom om de odlade eller eljest av människan införda växternas hemland och 
vandringar inom Stillahavsområdet. Undanta vi ett antal arter som 
1768 hemförts av Commerson var Banks-Solanders samling den första 
som gjorts i Söderhavet. Givetvis har förf. även tagit all hänsyn till resulta
ten av Cooks andra resa några år senare, då J. R. och G. Forster samt 
Anders Sparrman medföljde som biologeroch ett längre uppehåll gjordes 
på Tahiti.

Samlingarna härstammade till väsentlig del från omgivningarna av 
Matavaiviken, där Cook hade sitt huvudkvarter. Här befann man sig mitt 
i kulturbygden. Av de 260 arter Banks och Solander samlade voro 63 
odlade nyttoväxter eller oavsiktligt införda under polynesiernas färder. 
Gamla tiders forskningsresande voro, som förf. understryker, lika intres
serade av allt vad de funno och gjorde i motsats mot senare tiders ingen 
åtskillnad mellan kulturväxter och inhemska arter; allt var för dem nytt och 
begärligt.

Innan jag går vidare nödgas jag påpeka en för oss svenskar iögonenfal
lande brist i Merrills historik — att den inte har någon betydelse ur annan 
synpunkt är en sak för sig. Tre av de män vi ha att tacka för den första 
kännedomen om Oceaniens flora voro, skriver förf., tränade naturforskare, 
Banks, Solander och Forster senior; därtill kom Forsters då 17-årige 
son, som nu gjorde sina lärospån som botanicus. Men — vart har Sparrman 
tagit vägen? Kan det verkligen ha undgått förf. att Sparrman, som befann

1 Merrill kallar, liksom många andra författare, Solander för Daniel Carl. 

Han skrev sig ej sällan Daniel C., men bokstaven betyder, som Rob. Fries påpe
kat i Vet.-akad. årsbok 1940, Carlsson (fadern hette Carl) och sattes väl dit för 
att undvika förväxling med farbrodern Daniel.
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sig i Kaplandet när Cook anlände, engagerades av Forster och deltog i 
hela expeditionen, till dess den efter fullbordat värv återkom till Kap? 
Merrill citerar ju vid ett tillfälle Juels på engelska skrivna uppsats om 
Bäcks herbarium (Sv. Linné-Sällsk. årsskr. VII), och i denna är Sparrman 
utförligt omtalad. Han var sannerligen i lika hög grad som Forster en 
tränad botanist, han var ingalunda någon betjänt eller hantlangare åt 
herrarna Forster utan arbetade rätt självständigt, varom hans egen rese
skildring ger besked, och gjorde egna samlingar; åtskilligt, som tillhört 
Herb. Casström, finns på Riksmuseum i Stockholm, och i Bäcks her
barium i Uppsala ingå 6 arter samlade av Sparrman i Söderhavet och be
skrivna av Linné d.y. i Suppl. Plant. Att hans namn saknas hos Merrill 
måtte bero på glömska.

Den skarpsynte systematikern och utmärkte kännaren av de indomalajiska 
och östasiatiska flororna Merrill har alltid intresserat sig för kultur
växterna och i åtskilliga uppsatser kritiserat de teoretiker, som i ett flertal 
fall velat förklara en kulturväxts förekomst på båda sidor av Stilla havet 
och i Polynesien som resultat av förmodade prekolumbiska förbindelser; 
han kallar dem »neogeografer» och »diffusionister» — knappast någon helt 
lycklig benämning — och betecknar dem som »en aktiv och högröstad skola, 
vars ledare göra anspråk på att vara påvar på ett område, där deras okun
nighet är avgrundsdjup». Som deras motsats ställer han den av dem noncha
lerade Alphonse De Candolle, vilkens klassiska verk »Origine des plantes 
cultivées» han kallar väl avvägt, logiskt och kritiskt. De Candolle utgick 
inte från någon förutfattad mening, med vilken fakta skulle tvingas att 
stämma.

Merrill hade ursprungligen tänkt begränsa sin uppgift till en rent 
taxonomisk och nomenklatorisk undersökning. Han kom emellertid snart 
underfund med att tidigt gjorda insamlingar gåvo faktiska upplysningar 
om en kulturväxts närvaro eller frånvaro på en bestämd plats vid en be
stämd tidpunkt, vilket jämte språkvetenskapliga och historiska källor, 
speciellt en ingående kännedom om de tidigaste handelsvägarna till och 
från tropiska Amerika, gåvo honom möjlighet att ta upp frågan om hem
land — det gäller ju som regel växter, som ej anträffats i vilt tillstånd — 
och vandringar i hela dess vidd. Han hade helst velat gå tillbaka till de stora 
prelinneanska herbarier som alltjämt finnas bevarade i europeiska museer, 
men fann att detta skulle överstiga hans krafter.

Så långt hans innehållsrika företal, och jag skall nu i korthet söka redo
göra för bokens 10 kapitel. I det första, som bildar inledningen till de föl
jande, fastslår han den begränsning han gett sin undersökning. Han utgår 
från de samlingar och publikationer som tillkommo under resp. som följd 
av Cooks resor i Stilla havet 1768-79 och från de ursprungligen pantropiska 
(mycket få) och de av människan med eller utan avsikt spridda arter som 
under nämnda period anträffades på öar som då upptäcktes eller f.f. g. blevo 
föremål för floristisk undersökning. En av hans viktigaste uppgifter var att 
rikta uppmärksamheten på de tidigaste handelsvägarna, som utan att 
man behövde några prekolumbiska förbindelser på ett naturligt sätt 
förklara förekomsten redan under 1500-talet av en amerikansk kulturväxt 
i Gamla världen och vice versa. Redan i detta inledningskapitel samman-
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fattar han huvudresultatet av sina forskningar i följande sats: samtliga 
kulturväxter, möjligen med ett undantag, och alla ogräs, möjligen med 2 
eller 3 undantag, vilkas utbredning ägt rum i förkolumbisk tid, ha nått 
Stillahavsöarna västerifrån med det folk som tog Polynesien (inkl. Nya 
Zeeland och Hawaii) i besittning. Det viktigaste undantaget är givetvis 
sötpotatisen, som gjort så mycket väsen av sig i litteraturen och till vilken 
Merrill ständigt återkommer, betonande dess unika ställning. Han 
fastslår åter, och det sker gång på gång i fortsättningen, att den portugisiska 
handelsvägen från Lissabon via Brasilien och Afrika till Goa och snart 
nog vidare till Kina, Moluckerna och Japan, trafikerad av talrika fartyg 
under 160 år med början år 1500, ignorerats av flertalet botanister och 
andra, som sysslat med kulturväxternas historia. Inte ens till den eljest så 
ryktbara spanska routen från Acapulco i Mexiko via Guam till Manila har 
tillräcklig hänsyn tagits. Men, skriver han, hade inte så sent som 1952 nya 
arbeten kommit, i vilka åsikter som enligt hans mening äro ohållbara 
framställts, så hade flera kapitel i boken förblivit oskrivna. Nu fann han sig 
föranlåten att ta i med hårdhandskarna.

I 2:a kapitlet presenterar han »Banks, Solander and the two Försters»; 
vi hade som sagt gärna sett, att Sparrman fått komma med på ett hörn. 
I kap. 3 redogör han i korthet för Forsters herbarium och dess öden. 
Vida utförligare uppehåller han sig i det följande kapitlet vid den Banks- 
SoLANDERSka samlingen och dess innehåll av både kulturväxter och ogräs, 
vilka så gott som uteslutande ha västligt ursprung; säkert eller sannolikt 
amerikanska arter, ss. Physalis peruviana, Adenostemma lavenia, Sieges- 
beckia, kanske också Solanum migrum», skulle ha kommit på omvägar i 
postkolumbisk tid. Och vad som gäller växterna, gäller även de få husdju
ren, grisar, hundar och höns. På biologiska grunder finns ingen anledning 
att anta annat än att polynesierna invandrat västerifrån. Något stöd för 
deras amerikanska ursprung ger etnobotaniken ej, ja inte ens sötpotatisen är, 
som vi skola se, helt att lita på, ännu mindre kokospalmen eller Lagenaria. 
Härtill skola vi återkomma.

Kap. 5 innehåller bl. a. en närmare redogörelse för de tidigaste trans- 
marina förbindelserna, fr. a. de nyssnämnda, men även för de sporadiska 
upptäckterna i Stilla havet under 1500- och 1600-talen. I kap. 6 under
stryker förf. ännu en gång den bristande överensstämmelsen mellan bota
niska fakta och förutfattade meningar, som gett upphov till ohållbara 
teorier; mycket av vad han redan sagt upprepas och några nya synpunkter 
finner man väl knappast. Följande kapitel, ’A consideration of certain 
»authorities»’, det längsta av alla, rymmer mera av nytt stoff. Det är väl 
främst detta kapitel han tänker på när han talar om avsnitt kom tillkommit 
som en följd av nya framstötar av den »neogeografiska» skolan. Samtidigt 
har han sin gamle motståndare O. F. Cook, förkämpen för teorin om kokos
palmens amerikanska härkomst och förfäktaren av den minst sagt kuriösa 
idén att åkerbruket var äldre i tropiska Amerika än i Gamla världen, i gott 
minne; det var också Cook som först hävdade att sydamerikanska indianer 
ockuperat Polynesien, medförande sina viktigaste kulturväxter, den linje 
som Heyerdahl sedermera följt. En av dennes botaniska källor var
F. B. H. Browns Marquesasflora. Browns påstående att både papaya och 
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ananas funnos på Marquesas i förkolumbisk tid tillbakavisas på det be
stämdaste, och även på andra grunder får Brown klart underbetyg. Förf. 
vänder sig därefter mot G. F. Carters senaste uppsats; det räcker med att 
anföra hans karakteristik av »Plant Evidence of Early Contacts with Ame
rica» (1950): »Jag har aldrig sett, i en och samma avhandling, så många 
grova och oursäktliga misstag.» Naturligtvis ger han belägg för detta om
döme. Heyerdahls botaniska kapitel i det stora arbetet »American Indians 
in the Pacific» (1952) har ägnats stor uppmärksamhet. H. stödde sig på 
författare som hävdade transpacifiska kulturförbindelser i förkolumbisk 
tid, Brown, Cook, Carter m.fl., men hade ingen möjlighet att själv 
kritiskt granska deras uppgifter utan tog dem för goda. Man kan nog om 
Heyerdahls botaniska bevisföring säga att vad som är sant inte är nytt 
och vad som är nytt inte sant. Därmed är inte sagt, att hans teori står och fal
ler med de botaniska »bevisen», må vara att detta är Merrills åsikt, mycket 
tydligt uttryckt på mer än ett ställe; den måste fördomsfritt prövas av an
tropologer, etnografer, arkeologer etc. Två av de växter Heyerdahl byg
ger på, Pachyrhizus och Argemone, kan det vara skäl att nämna. P. erosus 
är en neotropisk »rotfrukt» som rapporterats från Melanesien. Det har und
gått Heyerdahl, att det är fråga om Pueraria lobata, som härstammar från 
Östasien, och att det i de fall, där bestämningen var riktig, inte finns något 
skäl att anta att växten nått någon Stillahavsö förrän spanjorerna införde den 
till Guam. När Cook upptäckte Hawaiiöarna, fann han där en vitblommig 
Argemone. Släktet är rent neotropiskt, och den hawaiiska formen ansågs vara 
en variant av den mexikanska A. alba, som för sina medicinska egenskapers 
skull införts innan öarna upptäckts av européer. Merrill kan nu meddela 
att den amerikanske botanisten G. A. Ownby i en ännu ej publicerad un
dersökning visat, att den hawaiiska formen är en endemisk art (Nuttall 
hade för resten för länge sedan beskrivit den som A. glauca), vilken inte ens 
är närmare släkt med A. alba, och därmed kan den avföras från dagord
ningen. Detta gäller väl även det »amerikanska elementet» i Påsköfloran, 
i varje fall de endemiska arterna (två gräs); av de övriga måste nog Poly
gonum acuminatum och Scirpus riparius (var. paschalis synes mig sakna 
taxonomiskt värde), av deras förekomstsätt att döma, ha funnits på Påskön 
långt före dess upptäckt 1722, men om de kommit dit utan människans 
hjälp — som Merrill tycks tro, fast han ej nämner några namn — eller 
med några förhistoriska sjöfarande peruaner, som Heyerdahl anser, är 
svårt att veta. Cyperus eragroslis, tydligen mycket lätt spridd som ogräs, 
kan mycket väl vara av långt senare datum. Lycium carolinianum var. 
sandoicense är en littoral halofyt, hittills sedd på ett enda ställe och i övrigt 
blott känd från Hawaiiöarna, huvudarten från Nordamerika.

Efter att ha avfärdat Heyerdahl vänder sig förf. mot C. F. Sauer 
(1952), som han, säkert ej utan skäl, anklagar för diverse grova misstag, 
samt mot C. R. Stonor och E. Anderson, vilka trott sig kunna visa att 
majsen fanns i Assam och jordnöten i Kina i förmagellansk tid; tar man, 
menar han, hänsyn till den portugisiska handelsvägen till Indien via 
Brasilien, så kommer man på bättre tankar, vilket också kan gälla Bak- 
huizen van den Brink senior i hans arbete om de första amerikanska 
invandrarna till Indonesien. Och man kan föreställa sig hur den tempera- 
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mentsfulle förf. reagerade när han läste om Nicotiana hos Leo Wiener 
som påstod att den odlade tobaken, N. tabacum och rustica, härstammar 
från Afrika och att bruket att röka tobak därifrån kommit till Amerika 
någon tid före Columbus. Visserligen var det, när W. framlade sin hypotes 
(1920) inte utrett att den odlade tobaken uppstått ur korsningar mellan 
kända, vildväxande andina arter, men den omständigheten att släktet icke 
tillhör Afrikas flora borde ha varit tillräcklig. Påståendet att Manihot 
(cassava, mandioca) skulle ha införts från Afrika till Amerika och att neg
rerna lärt indianerna att odla den är ju ganska förbluffande. Wiener var 
filolog, men det sätt på vilket han tillämpade sina språkkunskaper på växt
geografiska frågor kommer Merrill att placera hans stora arbete på svarta 
listan.

Från regeln att alla polynesiernas matväxter äro av indomalajiskt ur
sprung medger förf., som vi redan sett, ett enda undantag, Ipomaea batatas. 
Ytterligare tvenne ha på grunder, som icke utan vidare kunna negligeras 
och ingalunda förbisetts av förf., brukat föras till samma kategori, kokos
palmen och Lagenaria, den senare dock så gott som alltid odlad endast för 
fruktskalets skull. Ingen växt har blivit utförligare debatterad av förf. än 
sötpotatisen. Vi ha bevis för att den långt före 1492 fanns i kultur i Amerika, 
Oceanien, Indonesien, på Nya Zeeland osv., och Merrill ansluter sig när
mast till den gängse åskådningen att dess urhem är tropiska Amerika, men 
alldeles säker härpå är han ej. Han nämner den på 26 ställen, i flera 
fall utförligt, och det kan vara skäl att anföra några av dessa. På s. 194 
säger han att den spreds från Sydamerika över Stilla havet i 12:e eller 13:e 
århundradet, på s. 235 heter det, att polynesierna skaffat sig den från Syd
amerika, men på s. 241 står: »the sweet potato, of American origin?», och 
på s. 274 uttrycker han sig på samma sätt. Förklaringen till frågetecknet få 
vi på s. 307: »The species may well prove to be of African origin», uttalandet 
modifierat s. 321 till att det finns en möjlighet att urhemmet är att söka 
utanför Amerika, ehuru bevis härför saknas. En omständighet att ta i 
betraktande är att de vivlar för vilka växten överallt utgör värdväxt 
tillhöra en paleotropisk grupp. Slutligen finna vi s. 371 förf:s »concluding 
remarks» i detta kvistiga fall. Han hade till en början accepterat den all
mänt antagna åsikten om sötpotatisens amerikanska ursprung men funnit 
att man kanske måste revidera den; bäst att återge hans egna ord: »The 
plant probably originated through hybridization in Africa and was trans
mitted by man to America a few centuries before Columbus ...», och från 
Afrika skulle den ha nått Madagaskar, Malesien, Papuasien och Polynesien 
och slutligen Sydamerikas västkust. Den direkta förbindelsen mellan Poly
nesien och Peril hade man dock kunnat bli kvitt, om inte quechua-namnet 
cumar i samma eller liknande form vore utbrett från Hawaii i norr till Nya 
Zeeland i söder (kumara, kumala, unara, unala, uala etc.). Håller man fast 
vid direkt förbindelse, så blir frågan: indianer till Polynesien eller polynesier 
till Peru? Förf. tror på det senare alternativet.

Kokospalmen har väl allmänt ansetts vara av indomalajiskt ursprung. 
O. F. Cook lancerade teorien om dess amerikanska härkomst och fick många 
efterföljare. Ett starkt stöd fann man i dess systematiska ställning; släktet 
var rent neotropiskt och tillhörde en neotropisk grupp. Här har emellertid, 
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vilket synes ha undgått Merrill, nu den uppfattningen gjort sig gällande 
att släktet endast omfattar Cocos nucifera, medan övriga arter föras till 
andra släkten, ja kokospalmen skulle vara närmare befryndad med ett par 
paleotropiska släkten (från Afrika och Madagaskar, om jag minns rätt), 
Merrill erinrar om den fossila Cocos-frukt som Berry beskrivit från Nya 
Zeelands tertiär, men B:s bestämningar äro i många fall inte mycket att 
bygga på. I förkolumbisk tid hade kokospalmen erövrat hela Oceanien och 
fanns även på västsidan av Panamanäset och söderut till Ecuador; vissa om
ständigheter tyda på att den här var senkommen, annars borde den väl, så 
ytterst värdefull som den är, av indianerna ha förts över till östsidan av 
näset och därifrån till Västindien långt före Columbus. Att den erövrat 
större delen av sitt nuvarande område i Stilla havet genom avsiktlig sprid
ning är otvivelaktigt, men därför behöver man inte förneka att naturlig 
havsdrift också spelat och ännu spelar en roll.

Lagenaria fanns långt före Columbus’ och Magalhaes’ tid i Amerika, 
Afrika och Asien och hade överallt blivit en viktig nyttoväxt. Det finns en 
möjlighet, anser förf., att dess pantropiska utbredning går tillbaka till tider 
före människans uppträdande i tropiska Amerika, dit den skulle ha kommit 
med havsdrift från Afrika. Heyerdahl, som i dess utbredning funnit ett 
viktigt stöd för sina teorier, betvivlar att frukten kan tåla någon längre 
transport med havsströmmar utan att fördärvas. Nya experiment ha dock 
visat att frukter hållit sig flytande i nära 2 år utan att fröna förlorat sin 
grobarhet.

Till dessa tre kulturväxter, som människan skulle ha fört från Amerika 
till Polynesien innan européer uppträdde på scenen, lägger Heyerdahl 
en fjärde, bomullen, som Merrill ingående diskuterar. Släktet Gossypium 
är pantropiskt, och konsten att spinna bomull och väva uppstod tidigt både 
i Gamla och Nya världen. Även i Oceanien förekommo arter, Banks och 
Solander funno G. taitense på Tahiti, och James Cook upptäckte G. to- 
mentosum på Hawaii. Båda voro, så vitt man kunde se, vildväxande och 
konsten att spinna och väva okänd. Moderna cytogenetiska undersök
ningar ha visat att de asiatiska och afrikanska arterna ha 2n =26 och 
tämligen långa kromosomer, medan av de amerikanska (Hutchinson, 
Silow och Stephens) de vildväxande likaledes ha 2n =26, men kortare 
kromosomer, medan kulturformerna äro tetraploida med 2n =52, hälften 
längre och hälften kortare. Hutchinson anser att en paleotropisk art in
förts till Amerika och genom korsning med en där vildväxande art gett 
upphov till de tetraploida formerna. Transporten skulle ha ägt rum antingen 
över Atlanten eller Stilla havet. Heyerdahl stannar för det första alterna
tivet, emedan en transport från Asien borde ha lämnat något spår efter sig 
på de mellanstationer som måst passeras och de polynesiska arterna intet 
ha med de asiatiska att skaffa. De höra nämligen till den tetraploida 
amerikanska gruppen och skulle i förkolumbisk tid ha förts från Amerika;
G. taitense anses numera vara en varietet av G. hirsutum. Det förefaller dock 
egendomligt om växten avsiktligt skulle ha bragts till Tahiti. Konsten att 
spinna och väva var okänd i Polynesien, och intet talar för att den en gång 
varit känd men fallit i glömska. Vad G. tomentosum angår, så synes den med 
sin mycket korta, ytterst hårt fastsittande ull (ca 10 mm) alldeles oanvänd-
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bar. Merrill anser hela det teoretiska händelseförloppet konstruerat utan 
bevis och vill gå tillbaka till tertiärtiden för att finna en förklaring.

I de tre sista kapitlen återvänder förf. till den del av hans undersökning 
som är av taxonomiskt intresse. Den har begränsats till Tahitifloran och 
avhandlar de från Solander övertagna namn som, antingen givna av Solan- 
der själv eller citerade efter Linné, publicerats i Parkinsons Journal 
1773. Sydney Parkinson var en av de konstnärer som medföljde på 
Banks’ bekostnad. Han dog under resan och hans kvarlåtenskap omhänder
togs av brodern Stanford. Solanders vidlyftiga manuskript, ett av de 
vackraste man kan få se, förvaras jämte originalen till Parkinsons planscher 
i Natural History Museum i London, men blev dessvärre aldrig publicerat. 
Sydney Parkinson förde en utförlig journal under resan och i denna anför 
han ett stort antal växter med Solanders manuskriptnamn utan att ange 
källan, och det var denna journal brodern lät trycka. Hur Solander, som 
ännu var i full verksamhet — han dog 1782 - reagerade mot detta, känner 
jag icke till. Många av släktena beskrevos 1776 av de båda Forsters, och 
1786 utgav sonen sin »Florulae Insularum Australium Prodromus»; båda 
dessa skrifter innehålla mycket material som utan vederbörligt angivande 
av källan hämtats från Solanders manuskript. Tack vare detta, original
exemplaren och figurerna kunna växterna i Banks-Solanders samling 
identifieras. Merrill förtecknar och kommenterar dels samtliga linneanska 
namn som anförts hos Parkinson, åtskilliga arter av Solander oriktigt 
identifierade med linneanska, dels de nya solanderska manusnamn som ej 
återfinnas i Index Kewensis, men publicerats av Parkinson. De äro, som 
Merrill med talrika exempel visar, nomina nuda eller åtminstone, i några 
fall, subnuda, ty de åtföljas aldrig av någon diagnos, och vad de nya släktena 
beträffar, så gäller den uppgift som lämnas släktet + arten. Att man en och 
annan gång, t. ex. ifråga om brödfruktträdet, ej misstar sig på vad Par
kinson menar, är naturligtvis riktigt. Hur skall man nu förhålla sig till 
dessa namn? Merrill anser för sin del att avgörandet icke bör tillkomma den 
enskilde forskaren utan ett utvalt kompetent forum. Det bästa vore om 
Parkinsons Journal placerades på en Index Expurgatorius. Frestelsen att 
tillerkänna hans namn prioritet före nu allmänt använda finns väl på sina 
håll, varpå Artocarpus altilis Fosb. och Inocarpus fagiferus Fosb. ge exempel. 
De ha väl knappast slagit igenom.

Tack vare sitt omfattande vetande på många områden, sin kritiska lägg
ning och sin utmärkta stil är Merrill alltid mycket underhållande. Fram
ställningen är denna gång både i sak och form starkt polemisk; efter att re
dan i tidigare publikationer ha sökt bekämpa vad han kallar farliga villoläror, 
har han sett dem finna nya förespråkare och går nu till en sista, samlad 
attack. Med den disposition han gett sitt ämne följa ideliga upprepningar; 
han har själv haft en känsla av detta, men tycker att man inte för ofta kan 
hamra in vad han betraktar som avgörande fakta. Läser man hans bok i 
ett sträck bli dock de många upprepningarna en smula besvärande.

Arbetet är illustrerat med bilder av de omtalade nyttoväxterna, träsnitt 
som hämtats ur gamla verk, samt som planscher kända porträtt och tavlor 
med motiv från Cooks resor. Texten till bilden av Solander innehåller 
den intressanta upplysningen att prof. Olof H. Selling är sysselsatt med 
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att utarbeta en utförlig biografi över Solander. Den skall vara välkom
men.

Merrill betecknar detta arbete som sitt oåterkalleligen sista. Kort 
efter dess fullbordande insjuknade han och avled den 25 februari 1956, 
nära 80 år gammal.

C. Skottsberg.

Pål Greguss, Xylotomische Bestimmung der heute lebenden 
Gymnospermen. — Budapest: Akadémiai Kladö, 1955. 308 s., 8 tab., 
10 textfig. och 364 pl. Pris inb. 300 Ft (= sv. kr. 72:40).

Under de senaste tio åren har professorn i botanik vid universitetet i 
Szeged Pål Greguss med understöd av Ungerska Vetenskapsakademien 
ägnat sig åt den ingalunda lätta uppgiften att söka skapa en grundstomme 
för diagnostiseringen av de nutida gymnospermernas (inch chlamydosper- 
mernas) sekundära ved. Resultatet föreligger nu i form av en ståtlig, mycket 
rikt illustrerad volym i kvartformat. Intet tidigare arbete på detta 
område har varit så brett upplagt. Det behandlar i själva verket så gott som 
alla nutida släkten och ett mycket stort antal arter. Genom att beskriv
ningen av varje art åtföljes av mikrofotografier och förklarande teckningar 
är identifieringen av vedprov i olika sammanhang, även för arkeologiska, 
paleobotaniska och vissa industriändamål, avsedd att underlättas. Fram
ställningen bygger så gott som uteslutande på förf:s egna undersökningar; 
jämförelser med andra forskares resultat ha i allmänhet icke anställts. 
Tyngdpunkten ligger naturligtvis på barrträden, som ju till artantalet äro 
vida överlägsna de övriga grupperna.

Inledningsvis beskrivas i korthet olika sätt för snittframställning samt 
redogöres för terminologi och bestämningsmetodik. Det diagnostiska värdet 
av de på tvär-, tangential- och radialsnitten iakttagbara vedstrukturerna 
dryftas. Vedstrålarnas (»märgstrålarnas») byggnad är av utslagsgivande 
systematisk betydelse.

I arbetets speciella del lämnas utförliga beskrivningar av de undersökta 
arterna av familjerna Cycadaceae, Ginkgoaceae, Araucariaceae, Podocarpa- 
ceae, Cephalotaxaceae, Taxaceae, Cupressaceae, Taxodiaceae, Pinaceae, 
Ephedraceae, Gnetaceae och Welwitschiaceae. Med utgångspunkt från detta 
material, som även sammanställts tabellariskt såväl för släktena som för 
arterna av varje släkte, ha xylotomiska bestämningsnycklar, grundade på 
egenskapskombinationer, utarbetats. Dessa gälla jämförelsen gymnosper- 
mer-chlamydospermer, gymnospermklasserna Cycadinae, Ginkgoinae och 
Coniferae (hit räknas även taxaceerna), barrträdens familjer, släkten och 
arter samt slutligen chlamydospermernas familjer. Ifråga om varje barr- 
trädsfamilj föregås bestämningsnyckeln av en allmän beskrivning och 
diskussion av sekundärvedens struktur. Till podocarpaceerna har även 
Austrotaxus räknats, ett släkte, som annars brukar anses tillhöra taxa
ceerna men vars ställning alltjämt är osäker. I samma familj har på grund av 
xylotomien provisoriskt placerats det eljest i allmänhet till taxodiaceerna 
förda eller som representant för en egen, dem närstående familj betraktade 
släktet Sciadopitys, vars systematiska ställning betecknas som osäker.

Sik Bot. Tids kr., 50: 1

RECENSIONER 229



230 RECENSIONER

Taxaceerna och cephalotaxaceerna ha sammanförts till en ordning Taxales 
i överensstämmelse med A. Pulles system (1937). Förf. påstår att under
tecknad ref. skulle uttalat sig i samma riktning, vilket är ett misstag. 
(Enligt honom hör Cephalotaxus — i motsats till taxaceerna — till de egent
liga barrträden.) Det har dessutom här förbisetts, att Amentotaxus är ett 
taxacésläkte och att ref. 1948 påvisade den nära överensstämmelsen i ved
struktur mellan Taxus och Nothotaxus. Beträffande cupressaceerna har 
tydligen H.-L. Lis arbete av 1953 över deras klassificering icke hunnit 
komma till förf:s kännedom. Släktena Pherosphaera och Saxegothaea, 
som bruka räknas till podocarpaceerna, ha på grund av xylotomien provi
soriskt placerats i bestämningsnyckeln för taxodiaceerna. Förf. anser dem 
avvika tydligt från den förra familjen men medger, att de morfologiskt 
sett icke heller passa in i den senare. Dessa diskussioner om barrträds- 
familjerna ha uppenbarligen icke avsetts skola innehålla en allsidig belys
ning av de systematiska problemen, ens i största korthet, utan blott en 
inledning till den xylotomiska karakteristiken av var och en av dem.

Betydelsen av den föreliggande monografien ligger främst i att den 
för bestämningsändamål lämnar en så relativt fullständig överblick över 
sekundärvedens struktur hos de recenta gymnospermerna. Den kommer 
därför att kunna tagas till utgångspunkt för fortsättningen av det mera 
intensiva xylotomiska utforskandet av särskilda arter och släkten, vilket 
bedrivits av I. W. Bailey & A. F. Faull (1934, Sequoia) och M. W. Bannan 
(från 1933, särkilt cupressaceer). Ett arbete av det slag, som prof. Greguss 
framlagt, måste av lätt insedda skäl beträffande de flesta arter baseras på 
slumpvis tagna vedprover i museisamlingar och utesluter därför som regel 
en uttömmande utredning av egenskapernas variationsamplitud inom indi
vid och art. Förf. antyder att denna omständighet bör tagas i betraktande 
vid användningen av bestämningsnycklarna. Det hade varit av intresse att 
få veta materialets beskaffenhet och omfattning för varje särskild art.

Gymnospermernas och särskilt barrträdens vedanatomi började för ett 
halvsekel sedan att utvecklas till ett viktigt systematiskt-fylogenetiskt 
forskningsområde, men olika meningar om de iakttagna strukturernas 
fylogenetiska betydelse gåvo snart anledning till en het och utdragen diskus
sion mellan olika skolor. På sistone har denna debatt visserligen ebbat ut, 
men på sätt och vis har nu prof. Greguss genom sitt arbete gett den ny nä
ring. I ett kapitel om gymnospermernas fylogeni ur företrädesvis xylotomisk 
synpunkt har han nämligen framlagt åsikter, som omöjligen kunna undgå 
att bli föremål för stark kritik. Prof. Greguss anser sig för varje äldre geo
logisk period kunna inom kormofyterna urskilja »eine dreifältige Gliederung 
in monopodiale, dichotomische und vertizillate Verzweigung» och finner att 
denna också präglar nutidens gymnospermer. Parallellt därmed gå enligt 
hans mening »die stammesgeschichtlichen Abstufungen» i vedstrålarnas 
byggnad: homogena, heterogena och hartsgångsförande vedstrålar. Detta 
förhållande synes honom bekräfta att de nutida gymnospermerna, särskilt 
barrträden, sönderfalla i tre väl differentierade utvecklingsserier och att 
man på denna grund kan sluta sig till »genetische Beziehungen zu den drei 
grossen Stämmen der Pteridophyten, u.zw. den Pteropsiden, Sphenopsiden 
und Lycopsiden»! Följande grupper tolkas såsom avkomlingar av Pteropsida: 
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(1) cycadaceerna, som sägas vara besläktade med nutida araucariaceer, 
med fossila sigillarier, cycadofyter, cordaiter och pteridospermer samt med 
den nutida Welwitschia och i någon mån monokotyledonerna; (2) ginkgoa- 
ceerna, närmast besläktade med podocarpaceerna och deras förfäder; (3) 
araucariaceerna, stående närmast de nutida podocarpaceerna samt de paleo- 
zoiska cordaiterna och barrträden; (4) podocarpaceerna, närstående de 
nutida araucariaceerna samt de fossila cordaiterna och Caytoniales; (5) 
taxaceerna och (6) cephalotaxaceerna, vilka förmodas närmast härstamma 
från podocarpacéartade förfäder men också vara besläktade med cyca- 
deerna och pteridospermerna. Däremot skulle enligt prof. Greguss (7) 
cupressaceerna ha uppstått ur Sphenopsida och denna med protoartiku- 
laterna begynnande utvecklingsserie möjligen ha sin fortsättning bland vissa 
dikotyledoner. De varandra närstående (8) pinaceerna och (9) taxodiaceerna 
slutligen tolkas som avkomlingar av Lycopsida. Till denna serie anses 
Lepidocarpon, Voltzia och Gnetum samt större delen av dikotyledonerna 
höra. Förf. förmodar alltså att samtliga vanligen urskilda huvudgrupper av 
kärlväxterna äro trifyletiska.

Det anförda torde vara tillräckligt för att ge en föreställning om arten 
av prof. Greguss’ spekulationer över gymnospermernas fylogeni. Att 
viktiga delar av gymnospermlitteraturen lämnats utan avseende i sam
manhanget säger sig självt. Enligt ref:s mening hade det varit att föredraga 
att monografiens innehåll inskränkts till att motsvara dess titel: »Xylo- 
tomische Bestimmung der heute lebenden Gymnospermen.»

Rudolf Florin.

Richard C. Starr, A Comparative Study of Chlorococcum 
Meneghini and Other Spherical, Zoospore-Producing Genera 
of the Chlorococcales. — Indiana University Press, Bloomington 1955.

Professor Starr har här utfört ett omfattande och djuplodande arbete 
över »de gröna kulornas» intrikata problem. De aerofila algerna, åt vilka 
förf. här särskilt ägnat sin forskning, äro i stor utsträckning sfäriska, varför 
den yttre morfologien ej erbjuder några taxonomiska distinktioner. I 
stället är det den inre morfologien, kloroforens utseende, nukleära förhål
landen samt Ontogenesen, zoo- och autosporer, gameter och zygoter, som 
måst utredas och samordnas. Denna metodik förutsätter ett omfattande 
laboratoriearbete med kulturtekniska finesser.

Undersökningen omfattar 10 släkten och 12 arter, varav 3 släkten och 
6 arter äro nya, ett släkte med en art (förut nomina nuda) beskrivna samt 
två nykombinationer. Tyngdpunkten ligger, som titeln anger, på Chloro
coccum, av vilket fyra nya arter äro beskrivna, med nyckel till de nio 
säkra arterna samt förteckning på 31 osäkra arter, en del med kritiska 
anteckningar. De nya släktena äro Spongiochloris (2 arter) och Neochloris 
(1 art), vartill kommer beskrivningen av Dictyochloris Vischer ex Starr 
(1 art). Nya typer av zoosporer och kloroforer beskrivas.

Einar Teiling.
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P. Bourrelly et E. Manguin, Algues d’eau douce de la Guade
loupe et dépendances recueillies par la Mission P. Allorge 
en 193 6. — Société d’Edition d’Enseignement Supérieur. Paris 1952.

Det är en enastående händelse, att en omfattande skildring av ett slutet 
områdes hela sötvattensalgflora och -vegetation ser dagen. Ovanstående 
arbete av diatomologen Manguin, chef för trädgården i Jardin des Plantes, 
och Bourrelly, allroundalgologen vid Laboratoire de Cryptogamie, är 
därför värt ett särskilt intresse. Bägge äro forskare med en omfattande 
produktion bakom sig. Materialet härstammar från den tidigt bortgångne 
algologen P. Allorges sakkunniga samlargärning och representerar ett 
tvärsnitt av algfloran från olika biotoper, vilka redovisas i kapitlet Ecologie 
med en tablå över antalet taxa av olika alggrupper, fördelade på sexton 
olika slag av biotoper.

Antalet bestämda taxa är 803, därav 430 diatoméer. Nybeskrivna äro av 
diatoméerna 51 arter och 40 var. och f., av övriga grupper 16 arter och 26 
var. och f. För varje taxon är i regel angiven dess allmänna, för sällsyntare 
deras inskränkta utbredning. Verket är mycket rikt illustrerat med ej mindre 
än drygt 800 bilder på 31 planscher. Bilderna äro förstklassiga, bägge 
författarna äro skickliga och skarpögda tecknare. Typografien är klar och 
lätt överskådlig. Som helhet betraktat utgör verket ett särdeles värde
fullt bidrag till vår kännedom om subtropisk insulär algflora och -vegeta
tion.

Einar Teiling.

Emil Korsmo, Anatomy of Weeds. Anatomical Description of 
95 Weed Species with 2050 Original Drawings. -— Oslo 1954, 
Gröndahl & Sons Forlag. 413 s. Pris 100 N. Kr.

Den norske botanisten och ogräsforskaren Emil Korsmo publicerade 
1954 ett stort arbete om de norska ogräsens anatomiska byggnad. Med 
detta verk har Korsmo velat sammanfatta sin livsgärning på ogräsforsk
ningens område.

Antalet beskrivna arter uppgår till inte mindre än 95 och teckningarna till 
över 2000, somliga sammanförda till särskilda planschsidor, andra placerade 
som figurer eller hela figursidor inne i texten. De senare bilderna (med un
dantag för översiktsfigurerna) är emellerlid av precis samma slag som plan
scherna. Denna egendomliga uppdelning förklaras av att flertalet textfigu
rer har levererats i efterhand som komplement till planscherna. Tyvärr 
blir det ganska förvirrande att vid läsningen behöva hoppa från textfigur 
till planschsida i ett kör. Bilderna har tillkommit genom samarbete mellan 
flera tecknare men utan att detta inverkar på helhetsintrycket.

Texten redogör för de medtagna arternas anatomi och innehåller dessutom 
kortfattade uppgifter om deras yttre morfologi, förökning, geografiska 
utbredning och förekomstsätt som ogräs.

Men vad menas med ogräs? Det är ett diffust begrepp, som tar sig högst 
olika uttryck på skilda platser. Som ogräs betraktar Korsmo sålunda 
bl. a. Ammophila arenaria, Lychnis jlos-cuculi, Melandrium rubrum, Vicia 
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sepium, Cicuta virosa, Galium boreale, Cirsium heterophyllum och Pelasites 
hybridus. Visserligen kan man föreställa sig dem som tillfälliga inslag i 
vallar m. m. under vissa betingelser, men deras ogräskaraktär förefaller 
skäligen svagt utvecklad, i synnerhet om man jämför dem med t.ex. föl
jande arter, som saknas i Korsmos framställning: Poa annua, Agro- 
stemma githago, Silene dichotoma, Fumaria officinalis, Brassica campestris, 
Raphanus raphanistrum, Lamium amplexicaule, Veronica arvensis, V. agrestis 
och Senecio vulgaris.

Emellertid spelar det heterogena urvalet inte så stor roll. Än i dag är 
det nämligen endast ett fåtal växter, om vilka vi kan säga att deras inre 
byggnad är väl undersökt. Alla bidrag som ökar våra kunskaper i det 
avseendet måste därför mottagas med tacksamhet. I fråga om utförlighet 
lämnar »Anatomy of Weeds» vid första anblicken inte heller så mycket övrigt 
att önska. Särskilt teckningarnas förkrossande mängd bibringar läsaren 
uppfattningen, att nu kan det inte gärna finnas mer att säga i ämnet, varken 
om de behandlade arternas anatomi eller om deras närmaste släktingars. 
Tyvärr står sig detta intryck inte helt och hållet vid en närmare granskning, 
som i stället avslöjar vissa brister och detta särskilt i två avseenden.

För det första är »Anatomy of Weeds» ett skolexempel på en anatomisk 
beskrivning av gammaldags typ. På den utvuxna växtens stam, rot och 
blad har författaren på några skilda nivåer gjort tvärsnitt och i vissa fall 
även längssnitt, som tillsammans ska ge en tillfredsställande uppfattning 
om den inre byggnaden. I stammen ligger dessa snitt vanligen på betryg
gande avstånd från noder och liknande ställen, som kan trassla till begrep
pen. Det verkliga kärlsträngsförloppet är därför mycket oklart och svårt 
att få någon uppfattning om. Ontogenetiska synpunkter på de olika väv
nadernas ursprung och utveckling efterlyser man förgäves, och alldeles 
följdriktigt saknas alla uppgifter om de primära meristemen och deras 
differentiering. Nu hade en meristemanalys varit ett mycket tidsödande 
arbete, så det är fullt förklarligt att detta parti är utelämnat.

Den andra huvudinvändningen berör teckningarnas utförande. De ger 
en mycket översiktlig bild av snitten ifråga. Däremot är det inte möjligt 
att urskilja några histologiska delaljer. De detaljfigurer i större skala som 
förekommer lämnar inte tillräckliga upplysningar. Med tanke på det enorma 
arbete som ligger bakom avbildningen av alla dessa milliontals celler frågar 
man sig, om det inte hade varit bättre att fotografera det mesta materialet 
och låta teckningar belysa fakta av speciellt intresse.

Till sist några detaljanmärkningar. Den gamla diffusa termen »bast» 
används flitigt, tydligen avseende mekanisk vävnad utanför floemet. Detta 
kan dock vara skenbart, eftersom många sådana fibersträngar kan bestå 
av omvandlat protofloem. Värre är användningen av uttrycken »primärt» 
och »sekundärt xylem». Ser man t. ex. på fig. 78: K eller F, som visar en rot av 
Ranunculus ficaria, finner man närmast rotens mitt beteckningen primärt 
xylem (med avs. på metaxylemet) och i kärlsträngens periferi beteckningen 
sekundärt xylem (med avs. på protoxylemet). Detsamma gäller Chelidonium, 
där fig. 82: Fl anger det omogna metaxylemet i rotplattan vara primärt, medan 
i fig. 82:1 beteckningen för sekundärt xylem pekar på protoxylemet. Samma 
sak möter på andra ställen. Till viss del beror förvirringen på, att Korsmo
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inte skiljer mellan proto- och metaxylem (och naturligtvis inte heller mellan 
proto- och metafloem), men inte med bästa vilja i världen kan det centri- 
petalt differentierade xylemet i en rot betraktas som sekundärt. Det ska 
dock gärna erkännas att dessa anmärkningar främst träffar bildanvis
ningarna; av texten får man en bättre uppfattning. Men det är ändå beklag
ligt, ty det är illustrationerna som främst tilldrar sig uppmärksamheten.

»Anatomy of Weeds» är sålunda ett mycket stort upplagt verk, som trots 
sina svaga sidor inger beundran för det arbete, som författaren måste ha 
lagt ned på dess tillkomst. Det ger också en mängd faktiska upplysningar 
om de beskrivna växternas anatomi under förutsättning att man läser med 
eftertanke och ej väntar sig en redogörelse för de olika organens och väv
nadernas ontogeni eller begär mer ingående uppgifter om cellbyggnaden och 
finare strukturer överhuvudtaget.

Måns Ryberg.

Hans Molisch, Botanische Versuche und Beobachtungen 
ohne Apparate. 3:e uppl., omarbetad och utökad av Richard Biebl. 
— G. Fischer, Stuttgart 1955. 176 s., 67 textfig. Pris DM 12:40.

Den nya omarbetningen av Molischs trivsamma experimentbok innebär 
huvudsakligen en omgruppering av stoffet. Den av Molisch först gjorda 
indelningen i anatomiskt-morfologiskt, fysikaliskt, kemiskt och fysiologiskt 
har frångåtts. I stället har försök och iakttagelser ordnats så, alt alla till ett 
bestämt gebit hörande frågor behandlats i ett sammanhang, varvid kapitel
rubrikerna t. ex. blivit Ernährung, Wachstum, Bewegungen etc. Fördelen 
med denna disposition är givelvis den, alt ett och samma fenomen nu ej 
behövt omnämnas under olika rubriker.

Boken är, som titeln torde ange, först och främst en handledning till 
botaniska experiment, vilka ej fordra s.k. laboratorieutrustning. Det för 
biologen annars så nödvändiga mikroskopet är här ävenledes av
skaffat. Läsaren får således lära sig hur plasmolys av cellerna i lökepider- 
mis och hur Brownska molekylarrörelsen kan studeras t. o. m. utan lupp. 
De i boken upptagna försöken av fysiologisk karaktär äro i allmänhet så
dana som återfinnas i gängse växtfysiologiska laborationshandböcker av 
tysk härkomst. Den långt drivna förenklingen av apparaturen och använ
dandet av för våra förhållanden relativt lättillgängliga försöksobjekt torde 
dock göra skriften lämplig som laborationsguide för skolförsök, vilket borde 
kunna lätta bekymren för de biologilärare, som nu fått den på gymnasie- 
stadiet utökade undervisningen i experimentell botanik på sin lott. Kapitlen 
som berör växternas färger och färgförändringar samt rörelser ha ägnats 
speciellt stor omsorg. Man hade dock väntat att förklaringar och diskute
randet av de enskilda företeelserna skulle givits mer utrymme än vad som nu 
är fallet. Stundom utgör framställningen enbart uppräkning av botaniska 
kuriositeter eller beskrivning av enklare »trollkonster».

Frågeställningar med praktisk botanisk anknytning saknas dock ej. 
Ett avsnitt rörande växters reaktioner inför låga temperaturer samt verkan 
av frysning och upptinande utgör ett mycket tänkvärt inslag. Likaså 
klargöres under rubriken Könlös fortplantning möjligheterna till förökning 
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medels sticklingar från olika organ, varvid författaren levererar vackra 
exempel på skottindividualitet, bl. a. hos cupressacéernas ungdomsformer 
och hos Araucaria. Bland resultaten av Molischs goda iakttagelser från 
trädgård och natur lägger man även gärna märke till en sammanställning 
över blommans livslängd hos en rad arter och en enkel metod för att 
fördröja de mest förgängliga blomkalkarnas avdöende. I detta sammanhang 
diskuteras även åldern hos blad och andra organ samt bladfällningens fysio
logi.

Illustrationerna ha ökat i antal och till stor del förnyats, vilket likaså 
torde förhöja värdet hos denna tredje upplaga av en nyttig naturkunnig- 
hetsbok.

L.-O. Lundkvist.

Bertil Walldén, Västeråstraktens växt- och djurliv.—■ Vest- 
manlands Läns Tidnings AB tryckeri, Västerås 1955. 236 s. Pris häft. 10:—.

Misteln har mer än de flesta växter haft förmåga att sätta människors 
fantasi i rörelse. Balder dödades ju enligt sagan med en pil gjord av en 
mistelten, och längre fram i tiden tillskrevs växten undergörande egenskaper 
av olika slag, bl.a. när det gällde att bota fallandesjuka eller hitta dolda 
skatter. Ännu i våra dagar brukar man i en del mellansvenska bygder vid 
jultid hänga upp en mistelgren inomhus — även om motivet numera kanske 
inte så mycket är att skydda sig mot vådeld. — Den mest omfattande och 
vederhäftiga skildring av misteln i Sverige som hittills publicerats återfinnes 
i ovan nämnda bok. Författaren har under en följd av år studerat mistel- 
beståndet vid västra delen av Mälaren och gjort många intressanta iakt
tagelser. Cirka 30000 mistlar ha påträffats, och materialet redovisas bl. a. i 
form av en prickkarta. Författaren har anträffat mistel på tjugosex olika 
värdväxter inom landet (bl. a. parasiterande på sig själv!), men bland dem in
går icke eken, och han har trots ivriga efterforskningar icke fått något säkert 
belägg för dess förekomst på detta träd i Sverige. Mistelns fruktspridning 
illustreras med en rad utmärkta fotografier, och man får också veta hur den 
pollineras, att bärens fruktkött innehåller gott om C-vitamin, och så vidare.

Det här behandlade kapitlet om misteln utgör givetvis endast ett mindre 
avsnitt av det recenserade arbetet — här finns mycket annat att hämta för 
både botanister och zoologer. Med stor mångsidighet och öppen blick för 
naturens skönhetsvärden har författaren skildrat olika sidor av Västerås
traktens natur. En del av boken är upplagd som en exkursionshandbok — 
olika delar av Västeråstrakten behandlas i tur och ordning; för varje avsnitt 
ges dels en kort skildring av naturen i allmänhet, dels uppräknas en del av 
områdets intressantare kärlväxter. Andra kapitel ha ägnats åt traktens 
växt- och djurliv i gångna tider, staden Västerås’ utveckling och dess inver
kan på den kringliggande naturen, floran vid gamla gårdar och på bygator, 
förändringar i växtvärlden på senare tid, svamp, däggdjur, fåglar, kräldjur 
och groddjur, fiskar, smådjur i vatten samt några intressanta landinsekter. 
— Boken är trevligt skriven och rikt illustrerad — omslaget pryds av ett 
sällsynt väl reproducerat färgfoto. Texten kryddas av en mängd historiska 
glimtar och lustiga detalj uppgifter. Vem visste t. ex. att häxornas blåkulla-
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färder under medeltiden lär ha förberetts med bolmörtssalva — vissa av 
bolmörtens alkaloider framkalla hallucinationer; att Karl XII fällde sin 
första björn i Kungsör innan han fyllt tolv år; att vargarna i början av 1800- 
talet var en sannskyldig plåga i utkanten av Västerås; att dödskallesvärma- 
ren på 1700-talet betraktades som satans sändebud och därför blev föremål 
för bannlysning? — Denna bok torde bli ovärderlig för varje naturintres
serad västeråsare, men den kan dessutom rekommenderas till var och en 
som är intresserad av mellansvensk natur när den är som bäst, eller som 
bara vill läsa en trevlig och lärorik naturskildring.

Olov Hedberg.

Bertel Bager, Naturen som formgivare. — Nordisk Botogravyr, 
Stockholm 1955. 194 s. med 213 fig. Pris inb. 34:- , halvfr. band 52:—.

Botaniken som hobby kan ta sig mångahanda uttryck. Bland de olika 
vägar, som här kunna följas, har överläkaren vid Mörby lasarett Bertel 
Bager slagit in på en av de mera sällan beträdda. Hans intresse har varit 
att upptäcka växternas skönhetsvärden, där dessa för den stora allmän
heten varit svårtillgängliga, där färgen icke i första hand förmedlar och 
förstärker intrycken, men där i stället formen blir det väsentliga. Hans 
upptäcktsfärd har gått icke genom prunkande högsommarängar utan över 
höstliga marker, där han utvecklat den säregna förmågan att se »det vackra 
i det vissna», som han själv uttrycker det. Bytet har blivit torra fröhus och 
andra frukter av alla de slag, sedermera sammanställda till en konstnärligt 
monterad fruktsamling, ett »fructuarium», och det är detta, som utgör 
bakgrunden till det nu föreliggande bildverket.

Med skickliga fotografer som medarbetare har förf. överfört sitt fructua- 
riums mångskiftande objekt till stilfulla svart-vit-bilder (och dessutom till 
några få färgbilder, vilka dock i viss mån bryta stilen), till vilka han sedan 
fogat en kortfattad text. Bildmaterialet bör kunna övertyga även den klen
trognaste om realiteten av de skönhetsvärden, för vilka förf. gjort sig till 
tolk. Även det alldagliga framstår i den väl valda förstoringen och det 
effektfulla montaget i ett så att säga förklarat ljus. Än domineras intrycken 
av naturens stränga regelbundenhet i formgivningen, än åter av dess lek på 
det kuriösas och bizarras utmarker. Ekollonen, som stå som välsvarvade 
lerkrukor, och vitblärans tomma kapslar, som med matematisk precision 
öppna sig som 10-uddiga stjärnor, kunna exemplifiera de mera behärskade 
och strikta formerna, medan frukterna av Scorpiurus och Medicago illustrera 
en formgivning, där naturen själv gått långt utanför gränserna för det 
konventionella.

Som redan framskymtar i det ovanstående, har förf. ingalunda begränsat 
sitt arbetsfält till den nordiska floran: resor åt olika håll i det övriga Europa 
ha lämnat sin tribut, så ock Bergianska trädgården och Riksmuseets bota
niska avdelning. Ej heller har forks formsinne uteslutande varit vänt mot 
frukternas mångfald. Förnämliga smakprov lämnas även från hans exkurser 
in på andra områden. Fräkenväxterna äro företrädda med en elegant bild
serie. Även mot mossor, lavar och svampar har den av förf. dirigerade 
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kameran riktats. Aspbladens nervatur, piprankans slingrande stam och 
svärdsliljans bågformigt böjda blad ha visat sig vara tacksamma objekt, 
för att inte tala om potatisens groddar, som i lämplig förstoring tagit gestalt 
av förhistoriska jätteödlor.

Bakom alla vackra bilder ligger ett problem, det om formernas lagar och 
om sambandet mellan människans formgivning och naturens egen. Det 
diskuteras såväl av förf. som av hans introduktör Harry Martinson. 
Den som fått boken i sin hand, har emellertid full valuta av den utan att 
tränga in i dessa spörsmål. Det är också som en bilderbok, den i första hand 
bör avnjutas. Den fackkunnige bortser helt säkert gärna från en och annan 
terminologisk eller ortografisk inadvertens. Han liksom alla andra får för
visso ett starkt intryck av den upptäckarglädje och fina estetiska känsla, 
som från pärm till pärm präglar innehållet i detta verk.

Sten Ahlner.
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Johan Eriksons biografi är skriven av S. Lindman, dels i verket »Svenska 
män och kvinnor», 1944, och dels i »Svenskt biografiskt lexikon», 1953. Själv 
har E. under rubriken »En naturhistoriker» i Sydsvenska Djurskyddet 
1918, N:r 3, på anhållan av redaktionen skrivit en den 4 januari 1918 
daterad biografi. De mera personliga upplysningar, som berättas i Lindmans 
ovannämnda uppsatser om E., återfinnes till stor del i denna. I den botaniska 
fackpressen saknas dock en redogörelse för hans liv och verksamhet, en 
brist som jag länge liar känt mig nästan skyldig att fylla. — Han var under 
mina gymnasieår i Karlskrona (1902—1906) lärare i biologi eller natural- 
historia, som ämnet på den tiden hette; därjämte hade jag honom i kemi och 
åtminstone ett år i matematik. Så vitt jag vet, var jag den ende av hans 
elever som kom att ägna sitt liv åt hans huvudämne, botaniken.

Bortsett från biografiska data ur gemensamma källor behöver ju ej någon 
nämnvärd upprepning av Lindmans framställning ske. Jag ämnar nämligen 
främst hålla mig till hans botaniska verksamhet samt en del personliga min
nen och intryck.

E. föddes i Everöd, söder om Kristianstad, 21.5.1862. Höstterminen 1874 
intogs han i första klassen vid läroverket i denna stad, och i katalogen för 
vårterminen 1875 står han som nr 1 (på den tiden brukade ofta eleverna stå 
ordnade efter betygssumma). Som hemort uppgives Åsum (socken närmast 
V och SV om Kristianstad) och som bostad Härlöv (by i Å. sn). Uppgift om 
faderns yrke lämnas ej i dessa kataloger. Under skoltiden i Vänersborg 
några år senare uppgives emellertid fadern vara inspektor och i Ködgrens 
läroverksmatrikel längre fram ladufogde.

Följande läsår saknas E. i Kristianstads-katalogen. Men den 2.6.1876 
intogs han i klass 4 av Vänersborgs läroverk. Under året 1875-1876 måste 
han alltså ha läst privat och därvid klarat både 2:ans och 3:ans kurs. Trots 
detta sitter han vt 1877 placerad som nr 5 bland 38 elever. Han var m.a. o. 
ett påfallande skolljus. Mot avgångsexamen krympte lärjungeantalet i 
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klasserna starkt, så att i 72 real fanns det ht 1881 blott 6 elever, bland vilka 
E. var främst, och den 6.6. följande år utexaminerades han.

Det dröjde sedan ett år innan han inskrevs som student vid Lunds uni
versitet, ht 1883, västg. Han blev fil. kand. 31.5.1887; fil. lic. 14.12.1891; 
disputerade pro gradu 25.5.1892; fil. dr i Lund 31.5. s.å.; e.o. amanuens vid 
Botan. inst. 3.9.1892. Även hans akademiska meriter voro anmärknings
värt fina. Genom arkivchef G. Hedström har jag från Lunds universitets
bibliotek erhållit följande uppgifter på ämnen och betyg: fil. kand.: kemi 
(2), botanik (3), latin (1), teor. filosofi (1), zoologi (2); erhållit dispens 
från matematik; fil. lic.: botanik (3), zoologi (2), geologi (med [utmärkt] 
beröm godkänd). Betyg på gradualavhandlingen: 2+2.

E. genomgick provår i Lund 1892-93. Sommaren 1889 studerade lian 
vid Kristinebergs zoologiska station. Efter några års tjänstgöring vid olika 
läroverk utnämndes han 7.12.1896 till lektor i naturalhistoria och kemi i
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Karlskrona. 1908 sökte E. en botanikprofessur i Uppsala, tydligen den som 
Bengt Lidforss fick 1910 och en kortare tid innehade, innan han fick 
transport till Lund. E. återkallade senare sin ansökan, och något sakkunnig
utlåtande över hans meriter finns ej i universitetets kansli.

Från sin lektorstjänst var E. tjänstledig på grund av sjukdom från ht 
1905 t.o.m. 31.8.1910, då han erhöll avsked. Som pensionerad stannade
E. __som var ogift — kvar i Karlskrona ännu i 28 år, till den 17.9.1938,
då döden kom, sannolikt som en befriare. Dödsorsaken var cancer recti.

Ur läroverkets årsredogörelser kunna vi hämta följande upplysningar:
1938-39 (varifrån även porträttet hämtats): »Kollegiets krans ägnades 

minnet av den skarpsinnige vetenskapsmannen, den intresserade litteratur
vännen och den fine naturiakttagaren (scientiarum acuto eultori, litterarum 
amico ardenti, rerum naturae subtili speetatori).» Och på s. 49 i samma 
redogörelse: »Lektor Johan Eriksons sterbhus har som gåva överlämnat 
dennes biologiska samlingar, omfattande bl. a. en insektsamling jämte skåp 
och ett herbarium på c:a 10000 växter, in- och utländska, likaledes med 
tillhörande skåp.»

1943- 44 (s. 31): Under året har föreståndaren avslutat stämplandet 
och ordnandet samt sammanräkningen av nedannämnda herbarier, över 
vilka följande tablå meddelas:

Nyförvärv (lektor Johan Erikson)
Skand. herb. Ex.-skand. herb. Summa

6104 4835 10939

1944— 45 (s. 28): Lägre växter vid Karlskrona h.a. läroverk 15.10.1944, 
repr. följande antal lokaler:

Blek.-herb. Skand. herb. Ex.-skand. herb. Summa 
Johan Erikson 96 903 141 1140.

Man kan fråga efter orsaken till att E. kopplade in på företrädesvis 
botaniska studier. Som lärare i naturalhistoria under gymnasietiden i 
Vänersborg hade han en fil. dr C. O. von Hackwitz. Denne är inom bota
niken ett nomen ineognitum. Och må så vara att ytterligare en av H:s 
elever, J. A. O. Skärman, vilken gick en klass över E., kom att bli en känd 
botanist, så är det väl knappt troligt att E:s inspiration kommit från H. 
Jag skulle förr gissa på naturen i hans skånska hembygd, på Vittskövle 
Stora Driva med dess rika förekomst av Astragalus arenarius och Antheri- 
cum ramosum, på kärrvegetationen inunder med Sturmia Loeselii och 
furuskogen i väster med mängder av Dianthus arenarius. I »Sveriges Natur» 
1928, s. 77-78, skriver E. om utsikten från krönet av Stenshuvud: »Rakt åt 
öster en vidsträckt blå yta, vattrad, med skumflagor. Såväl åt norr som söder 
en gulvit bård av flygsand närmast havet, som bryter sig i vitt skumbräm. 
Åt norr utsikt över Maglehem med dess bokskogsora, furuskogarna kring 
Everöd och Vittsjö, Ålms och Yngsjö, Fjälkinge backe, Oppmannaberget 
m.fl. åsar, Ryssbergen på gränsen till Blekinge, klintar i Blekinge, Hanö, 
en låg kägla. Flera vita kyrkor ligga här och där instuckna i det gröna. 
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Åt söder når ögat ända ned till Simrishamn och varsnar här och där fiskeläge
nas husklungor med sina i solen glänsande tak, och som ett blått töcken förto
nar vid horisonten rakt i söder Bornholmslandet med den mäktiga Hammers- 
husruinen uppstickande över landkonturen. På sina ställen såväl i söder 
som i norr ser man ålhyddor med uppdragna båtar. Vänder man blicken mot 
de närmaste omgivningarna, lägger man märke till kantresta, förklyftade 
urbergslager nedanför på stranden, stundom liknande små borgruiner. 
Träden klättra uppför branterna, i synnerhet de östra, där asp, ek och hassel 
tävla om överväldet; på nordvästra sidan går bokskogen ett stycke upp. 
Det finns väl knappast maken till det hasselkratt, som omger Stenshuvuds 
bas som en bred golvmatta. Det är så tätt och ogenomträngligt, att även den 
tränade naturvandraren får återvända med oförrättat ärende, om han vill 
intränga däri.»

Bland E:s vetenskapliga skrifter lägger vi först märke till hans gradualav- 
handling, »Bidrag till kännedomen om Lycopodinébladens anatomi» (1892). 
Ämnet är tidstypiskt. Växtanatomien befann sig vid denna tid i en hög
konjunktur, och bladanatomien omhuldades starkt av professorn vid det 
sydsvenska universitetet F. W. C. Areschoug.

I den nu levande floran representeras lycopodinéerna av blott två 
familjer, Selaginellaceae och Lycopodiaceae. Den förstnämnda har blott ett 
släkte, Selaginella. E. anger efter Baker artantalet till 334. Enligt en senare 
uppgift (Skottsberg 1940) skulle det vara ca 700. Av dessa har E. behandlat 
30, huvudsakligen efter växthusmaterial. Släktet Lycopodium omfattar enl. 
Ascherson & Graebner 1913 ca 100 (enl. Skottsberg 1940 ca 200) arter, 
de flesta tropiska. E. har avhandlat 34 av dessa; förutom 6 st. skandinaviska 
en hel del exotiska former ur Botaniska Institutionens i Lund herbarium.

Arbetet, som omfattar 56 kvartsidor och 2 pl. med 35 teckningar, är 
ingalunda —- vilket man av dess anspråkslösa titel möjligen skulle kunna 
tro — rent deskriptivt, utan författaren anlägger alltsomoftast fylogenetiska 
eller anpassnings-synpunkter. På s. 9 skriver han, efter att ha granskat de 
lägre kormofyternas vävnader i jämförelse med de högres: »Vid dessa jäm
förelser inställer sig ovilkorligen tanken på den embryologiska grundlagen, 
att högre organismer under sin utveckling genomlöpa stadier, som hos lägre 
former äro permanenta under hela lifvet», etc. Och på s. 10 om Selaginella: 
»Hela bladbyggnaden hos flertalet af dessa växter uttrycker, att de lefva 
under sådana förhållanden, att de i stället för att behöfva skydda sig mot för 
stark transpiration snarare måste sträfva att påskynda denna process. 
Klyföppningarna äro i allmänhet belägna på den mest lakunösa delen af 
bladet, under medelnerven», etc.

Jag nämnde att E:s avhandling kom till under en tid av livlig växt- 
anatomisk verksamhet bland botanisterna. Att detta även gällde E:s special
område framgår av att han i inledningen omtalar att G. Haberlandt 1888 
publicerat en uppsats, »Die Chlorophyllkörper der Selaginellen», vilket berö
vat hans skrift en del originalitet, ävensom därav att P. A. Dangeard 1889 
offentliggjort en avhandling, »Essai sur 1’anatomie des Cryptogames vascu- 
laires». Till omfånget är denna ungefär lika stor som E:s. D. behandlar här 
28 arter av släktet Selaginella, av vilka 10 återfinnes bland E:s arter. Som 
man kunde vänta, har därvid väsentligen samma resultat nåtts i avseende
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på bladens byggnad. E. anser sig dock kunna göra anspråk på en viss prio
ritet, då han våren 1889, redan innan D:s avhandling blev tryckt, redovisat 
sina resultat i Botaniska Föreningen i Lund, och f. ö. anser han »D:s analys 
temligen skematisk». Så måste ju också vara fallet, då D. på samma ut
rymme som E. har att behandla icke blott bladen utan också stam och rot, 
och icke blott lycopodinéerna utan kärlkryptogamerna över huvud. E:s 
framställning är sålunda den mest ingående som finns över detta ämne. 
Ehuru skriven på svenska utan sammanfattning på något av de stora kultur
språken, anföres den i Wettsteins handbok bland litteraturen över Lyco- 
podiaceae.

Det var emellertid ej bara växtanatomisk forskning, som blomstrade 
inom nordisk botanik mot slutet av förra århundradet. Såväl i Sverige som
1 Danmark ägnade man sig även åt morfologiska studier över skottbyggnad, 
övervintring o.d. Genom E. Warmings geni kom härur så småningom det 
nya begreppet livsform att framgå och en ny gren inom botaniken, eko
logien, att grundläggas. I denna utveckling tog Erikson del.

Hans första större arbete efter gradualavhandlingen var ett sådant 
ekologiskt arbete, även om termerna ståndort, livsform och ekologi ännu 
saknas och ersättes av ordet tillpassning. Dess titel är »Studier öfver 
sandfloran i östra Skåne» (1896). E. anknyter här till en liknande studie 
från Jylland av Warming. Efter en växtgeografisk översikt avhandlas 
följande ämnen: 1. Morfologiska tillpassningar i det överjordiska systemet 
(s. 10-16); 2. D:o i det underjord, systemet (16-19); 3. Groning och morfologi 
(19-31), vari 13 av sandens karaktärsväxter beskrivas; 4. Anatomiska till- 
passn. i det överjord. systemet (31-40); 5. D:o i det underj. systemet (40—50);
6. De underj. delarnas yttre betäckning (50-52); 7. Reservnäring etc. i de 
underj. delarna (52—53); 8. Speciell anatomi (53—72), vari 20 arter beskrivas. 
Arbetet avslutas med en Zusammenfassung och litteraturförteckning samt
2 tavlor.

Från denna xerofila vegetation var steget inte så långt till Ölands alvar. 
En studie över floran där på 22 s. finnes i Bot. Not. 1895. Han höll föredrag 
härom vid det 15:e skand. naturforskarmötet i Stockholm 1898, där han 
sammanfattade alvarväxternas viktigaste skyddsmedel mot det torra kli
matet på följande sätt: »Nanism, såväl med avseende på blad som stjälk, 
periodisk ytförminskning, bildning av luftförande hår, vaxbetäckning, 
spalierväxt, tunicabildning, knölbildning, stark utveckling av rotsystemet, 
rödbladighet.» — »Ranunculus illyricus’ morfologi, biologi och anatomi» 
(1898, 23 s.) är en annan studie från det öländska alvaret. Dess tyngdpunkt 
ligger i behandlingen av det underjordiska systemets biologi. Typen är 
tämligen enastående. Anknytningar finnas dock till Ranunculus bulbosus 
(skildrad av Hj. Nilsson 1885) och R. monspeliaeus L. (skildrad av G. Bon
nier 1889). Det synes mig som om E:s öländska arbeten kommit något 
i skuggan av E. Hemmendorffs ungefär samtidiga, utförligare men ur 
företrädesvis andra synpunkter framgångna dissertation »Om Ölands 
vegetation» (1897, 52 s.).

Bland E:s mindre uppsatser bör vi nämna en studie över den vegetativa 
förökningen av Calla palustris (Bot. Not. 1895), en av biologer och andra 
dittills försummad växt.
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Under sina exkursioner gjorde E. många intressanta växtfynd, särskilt i 
Blekinge, av vilka vi här vill nämna några. Främst bland dem står väl 
rönnoxeln (Sorbus scandica Fr. x aucuparia L.), Bot. Not. 1900. Den var 
då okänd för vetenskapen och omtalades av oss skolpojkar som »Lektor 
Johans hybrid». Fyndorten var belägen på Yämö nära Karlskrona, och jag 
hade turen att återfinna den där. Sedermera har den påträffats på flera 
ställen i vårt land. Även fann E. en för Sverige ny VzoZa-hybrid. Bland för 
Blekinge nya arter, som E. fann, bör vi nämna Deschampsia setacea (Bot. 
Not. 1915, s. 19) och Ligusticum scoticum (Svensk Bot. Tidskr. 1927, s. 
365).

Erikson hade mycket vidsträckta intressen. Förutom ytterligare en del 
små botaniska uppsatser eller notiser skrev han i naturskyddsfrågor, om 
människans inälvsmaskar, om sambandet mellan djurnamn och djurläten, 
biografier över Linné och Darwin. Han utgav en naturvetenskaplig läse
bok, »Bilder ur naturens tre riken», och det zoologiska praktverket »Djur
världen i ord och bild» (1913). I »Blekingeboken», årsskrift för Blekinge 
musei- och hembygdsförbund, där E. till sin död var styrelsemedlem, ägnas 
hans minne några rader i samband med hans bortgång: ». . . Hela staden 
kände den originelle mannen med de vittfamnande kunskaperna och varje 
läsare av Blekinge Läns Tidning har under en lång följd av år glatt sig åt
J. E:s skriftställarskap, om han sedan skrivit om väder och vind, svampar, 
resor eller litterära minnen.»

Erikson var även litterärt intresserad. I den sympatiska nekrolog, han 
i Svensk Bot. Tidskr. 1918 ägnat sin bortgångne kollega under två år i 
Örebro, lektor Ernst Adlerz, citerar han Jean Jacques Rousseau, 
»som först omtalar den ädla förströelse, som artkunskapen skänker mången 
åldring, som knappast bättre kan använda sina otiumsomrar än att åter
vända till Floras rike och åter uppfriska sin ungdoms sysselsättningar». 
Och Lindman omtalar i en av sina ovannämnda levnadsteckningar, att en 
uppsats av E. om Knut Hamsun kom denne att i ett brev hylla E. som en 
av sina upptäckare. Att E. själv kunde skriva svenska torde framgå av 
citatet ovan från hans besök på Stenshuvud.

Jag vill här också meddela några personliga intryck av E. som lärare 
och människa. Rektor Wadstein skriver i årsredogörelsen 1910-11 om 
hans »medryckande undervisning». Detta förefaller mig kanske vara någon 
överdrift, som i sådant sammanhang brukas. Men f. ö. var det visst inget 
fel på den, utan den sköttes samvetsgrant och korrekt enligt den tidens 
krav och metod. Han hade en del uttryck, som han gärna använde och som 
man ännu minns. När vi t. ex. i något sammanhang läste om ortoceratiter, 
inflickade han upplysningen: en bläckfisk, »som bekant». Nej, det var inte 
bekant för någon av oss. Men vi kom ihåg det sedan. Samma uttryck möter 
man stundom — och troligen lika omotiverat — i hans skrifter; så t. ex. läser 
man i hans ovannämnda avhandling av 1896 (s. 39): »Hos flera sandgräs, 
särskildt tydligt hos Fesluca rubra och Triticum acutum har Giltay iakt
tagit s.k. Gürtelcanäle. Som bekant funnos små, i krets kring pallisaderna 
gående intercellularer först af Tschirch hos Kingia, Hakea, Restio m.fl.»

Men framför allt visade E. uppskattning och vänlighet mot intresserade 
elever. Redan när jag kom till Karlskrona var jag mycket intresserad av
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växtkännedom. Och en gång tog jag mod till mig och gick i sådant ärende 
upp till honom på hans rum. Han måtte ha satt ett visst värde på mitt 
besök, ty innan jag gick därifrån, gick han bort till sin byrå, drog ut en 
låda, tog fram ett exemplar av sin doktorsavhandling, skrev på den »vän
skapligast från förf.» och överräckte den åt mig. Det är klart att jag kände 
mig oerhört glad och stolt över denna för en skolyngling sällsynta ut
märkelse.

Som i läroverkets ovan citerade redogörelse sägs, fick E. efter fem års 
tjänstledighet för sjukdom förtidspension 1910. Lindman har i Svenskt bio
grafiskt lexikon yttrat sig om E:s sjukdom. Han skriver: »Kommen ur små 
förhållanden nödgades han konditionera redan under gymnasieåren och 
under studietiden i Lund bedrev han en omfattande undervisning som ett 
slags privatakademisk lärare i botanik och zoologi . . . tills han 1905 såg 
sig nödsakad att begära tjänstledighet; den dubbla mödan med examens- 
plugg i Lund och flitig läsning med yngre kamrater torde ha överansträngt 
honom, och med angripna nerver fick han vid blott 48 års ålder begära 
avsked med förtidspension.»

Dessa E:s nervösa sjukdomssymptom yttrade sig, såvitt jag vet, på föl
jande sätt. Först och främst reagerade han synnerligen starkt för vissa ljud. 
Man fick inte skrapa eller släpa med fotterna mot marken eller golvet. Det 
kallade han att »tassa». Själv satte han först klacken i, när han gick. Vi 
försökte nog att göra honom till viljes i berörda hänseende, men när en klass 
står i korridoren och skall släppas in i klassrummet är det ju ogörligt att 
undvika att det nämnda ljudet uppkommer. Det värsta var emellertid, att 
han fick för sig att det gjordes med avsikt att förarga honom. Jag minns 
efter en lektion, då vi skulle gå, hur han yttrade: Hälsa anstiftarna för den 
där demonstrationen i går, att jag föraktar dem som bandhundar som 
skäller på månen. — Vi såg förvånade på honom och på varandra; ingen 
visste något. Troligen rörde det sig om »tassande».

Ibland kunde han också vara väl snabb i sina slutsatser och omdömen. 
Om han t. ex. ej kunde hitta en reagensflaska, som han under lektionen 
behövde, så kunde man få höra honom mumla: Nu har de uslingarna stulit 
den också. 1934 sände jag honom en liten uppsats om floran i trakten av 
sjön Kymmen i Värmland. På ett vykort fick jag följande svar: »Jag får 
tacka för den lilla intressanta avhandlingen, som tyvärr redan är bort
kommen på mitt rum. Karlskrona är det värsta tjuvläseri som [oläsligt 
ord] på jorden, där man icke generar sig för att gå in och knycka vilken bok 
som helst, och om man någonsin återfår dem äro de sönderlästa och ned
smutsade», etc. Alltså ungefär samma historia som med reagensflaskan 
30 år tidigare.

I ett brev daterat 11.XI.1912 skriver han angående gemensamma bota
niska exkursioner: »Jag hade till och med tänkt en gång att hemsöka Eder 
trakt med Ronneby som utgångspunkt och bedja att få Eder som ciceron, men 
så kom det hinder emellan. Möjligen reser jag upp till Tingsryd nästa som
mar, om Ni icke har något däremot. Det kunde bli roligt att se, om vi kunde 
exkurrera tillsammans utan att bli ovänner efteråt.» Tyvärr blev några 
gemensamma exkursioner aldrig av.

Erikson hade såvitt jag vet inga fiender. Både elever och kollegiet var
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vänligt inställda mot honom. Ett större stipendium för en längre utrikesresa 
(1901-1902) i pedagogiskt syfte tilldelades honom av det senare. Enligt 
vad jag av rektor W. hörde skedde det bl. a. med tanke på att han därigenom 
skulle komma ifrån sina tvångsföreställningar. Även minns jag att han med 
hänsyn till sin dåliga sömn fick sitt schema ändrat. Men ingenting hjälpte.

Till slut vill jag instämma i Lindmans omdöme: »Personligen var E. ett 
stort original och en god, anspråkslös och älskvärd människa, som bäst 
trivdes under strövtåg i naturen för att lyssna och se.»

Johan Eriksons botaniska skrifter.

Dessa äro t. o. m. 1920 förtecknade i Krok, Bibliotheca Botanica Suecana, 
1925, s. 163-165. Här kommer blott senare utkomna botaniska uppsatser 
och meddelanden att anföras.

Först dock en komplettering till Kroks lista, nr 16: Hallands Väderö, en 
geografisk och historisk beskrifning. Med 15 illustrationer. Stockholm 
1906. 69 p. — 2:a uppl. 1920. — Denna sistnämnda finns recenserad i 
Fauna och Flora 1920. Enligt denna har den ej blott fått en ny titel (»Hal
lands Väderö, Hovs hallar»), utan texten har därjämte utökats till 160 
sidor och illustrationsmaterialet till 63 bilder i texten.

Tilläggen efter 1920 äro:
1921. Karl Fredrik Dusén. Nekrolog med porträtt. — Sv. Bot. Tidskr. 15, 

p. 278-281.
1921. Karl Bernhard Nordström. Nekrolog med porträtt. — Ib., p. 282-284.
1922. Nils Axel Vinge. Nekrolog med porträtt. — Ib. 16, p. 128-129.
1924. Ekarna på Vämö. — Sveriges Natur, Årg. 15, p. 160-162.
1924. Vänersnäsboken. —■ Ib., p. 170-171.
1925. Två märkliga träd på Verkö. — Ib., Årg. 16, p. 147-148.
1926. Rödebyeken. Av J. En. — Ib., Årg. 17, p. 144.
1927. Ligusticum scoticum i Blekinge. — Sv. Bot. Tidskr. 21, p. 365-367.
1928. Stenshuvud. Några exkursionsminnen. — Sveriges Natur, Årg. 19, 

p. 76-84.
1930. Hanö. En biogeografisk skiss. — Ib., Årg. 21, p. 63-69.
1934. Albin Gottfrid Eliasson. Nekrolog med porträtt. — Sv. Bot. Tidskr. 

28, p. 152-154.
1934. Vita blåbär (Myrtillus nigra f. leucocarpa Dum.) i Blekinge. — Ib., p. 

470.
1934. Från Blekinge blomsterängar och blomgallerier. — Sydsvenska Djur

skyddet, Årg. 18, Nr 2, p. 8-9.
1935. Några sommarbilder från Sveriges trädgård. — Ib., Årg. 19, Nr 3, 

p. 1-3.

I idningsuppsatser har ej medtagits i denna förteckning. Jag vill blott 
nämna att i »Blekingeboken» 1936, p. 236, finnes — under rubriken »Ur 
Klipparkivet» — följande meddelande: »Naturparken på Wämö är i en 
kort uppsats i Blekinge Läns Tidning för den 1 juni [1935] föremål för 
doktor Johan Eriksons uppmärksamhet», då detta såvitt jag vet är bland 
det sista av E:s penna som kommit i tryck.
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Botaniska Föreningen i Göteborg.

Den 28 januari.
Lektor Y. Gillner, Göteborg, höll ett föredrag om »Från Nordnorges 

kust till Bretagnes. Jämförande studier av strändernas vegetation.»

Den 25 februari.
Amanuens T. Nitzelius, Göteborg, berättade om »En resa i Jugoslavien».

Den 25 mars.
Laborator G. Sandberg, Uppsala, talade om »Yäxtbiologiska strövtåg i 

Abiskofjällen».
Den 29 april.

Lektor H. Vallin, Ltälsingborg, berättade om »Floran och vegetationen 
på Hallands Väderö».

Den 27 maj.
Professor B. Lindquist demonstrerade Botaniska Trädgården.

Den 30 september.
Professor O. Stocker, Darmstadt, höll föredrag om »Das Bild der Wüste».

Den 10 oktober.
Mr. Frank Kingdon-Ward, London, berättade om »Forty-five years 

plant hunting in South East Asia».

Den 25 november.
Överlärare M. Ohlander, Göteborg, berättade om »Några intressanta 

växtfynd».
Lektor R. Sterner, Göteborg, visade »Några botaniska färgbilder från 

Österrike».
Den förutvarande styrelsen omvaldes, nämligen prof. B. Lindquist 

(ordf.), lektor S. Sunesson (v. ordf.), apotekare S. Holmdahl (sekr. och 
kassör), lektor R. Sterner och folkskollärare S. Nilsson.
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Exkursioner.
Den 13-15 maj företog föreningen sin vårexkursion per buss till Möns 

klint i Danmark med ett 40-tal deltagare och under ledning av professor 
B. Lindquist.

I Köpenhamn anslöto sig professorerna K. Jessen och Th. Sörensen.
Efter framkomsten gav prof. Jessen en skildring av klintens uppkomst 

och historia. Därefter företogs en promenad till Timmesöbjerg, som prof. 
Lindquist demonstrerade. Detta var ursprungligen en gammal fornborg 
och antagligen även kultplats, troligen mycket liknande de gamla vendiska 
borgarna. Numera var det helt bevuxet med gammal 250-årig ängsbokskog. 
Professorerna Jessen och Sörensen demonstrerade några speciellt danska 
Vegetationsproblem. Bland arter som antecknades kan nämnas Primula 
acaulis, P. elatior och P. veris samt hybrider mellan dem, Viola silvestris, 
Equisetum telmaleia, Ribes alpinum på dess enda fullt vilda lokal i Danmark, 
Dentaria bulbifera, Actaea spicata, Sanicula europaea, Corydalis cava m.fl.

Den andra dagen fortsattes exkursionen i strålande solsken. Fil. lic. 
A. Hässler demonstrerade mossfloran och prof. Jessen torrängsbackarna 
vid Jydelejet. Här antecknades bl. a. Vicia lathyroides, Saxifraga granulata, 
Orchis purpurea och Anacamplis pyramidalis (de två sista ej blommande).

På hemvägen gjordes ett uppehåll i Köpenhamn, varvid prof. Jessen 
hade vänligheten att demonstrera Botaniska Trädgården och dess växthus.

Den 5 juni företogs en exkursion till Dalsland. Ca 50 deltagare hade mött 
upp, och avsikten var att studera dalformationens flora. Ledare voro direk
tör och fru A. W^:rn.

En första anhalt gjordes på Ryrshalvön, där gullvivor och Orchis mascula 
förekom mycket rikligt. Bland mera anmärkningsvärda arter märktes 
Potentilla rupestris, Saxifraga adscendens, Geranium lucidum och Listera 
ovata.

Vid Stora Strand i Ånimskogs socken iakttogs bl. a. Sanicula europaea 
och Lathyrus silvestris.

Sikerud bjöd på vacker natur med idgran, murgröna och lindar.
På väg till Skärbo besöktes en lokal för Cladium mariscus. På Skärbo 

bjöd herrskapet W.ERN deltagarna på middag. Skärbo är känt som växt- 
platsen för den i dessa trakter ytterst sällsynta Cypripedium calceolus.

Söndagen den 4 september ägnade föreningen åt studiet av floran på 
Öckerö i Göteborgs skärgård under ledning av dr H. Fries.

På västsidan av Öckerö märktes en massförekomst av Dryopteris thelypte- 
ris. Här växte även Berula erecta, Glaucium flavum och ett vackert bestånd 
av Artemisia maritima samt Scirpus setaceus, som var ny för ön.

Limonium humile växte rikligt på strandängarna vid broförbindelsen till 
Hönö. Här förekom även Lotus tenuis och Obione pedunculata.

Hydrocotyle vulgaris var allmän på ön, och Galinsoga parviflora uppträdde 
rikligt som ogräs i åkrar och trädgårdar. Ny för Öckerö var också Amaran- 
thus albus, som växte i en hönsgård.
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Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet
i Uppsala.

Den 8 februari.
Fil. kand. Per Olof Nyman valdes till kassaförvaltare för år 1955.
Professor G. E. Du Rietz lämnade några glimtar från exkursionen till 

Bretagne i samband med Internationella botaniska kongressen i Paris 1954.
Docent Gunnar Lohammar berättade om exkursionen till Auvergne och 

Pyrenéerna.
Båda föredragen beledsagades av ett stort antal färgbilder.

Den 1 mars.
Laborator Gustaf Sandberg berättade om Abisko Naturvetenskapliga 

station och höll ett föredrag illustrerat med färgbilder: »Växtbiologiska ströv
tåg i Ab iskofjällen.»

Den 15 mars.
Professor J. A. Nannfeldt höll föredrag: »Släktet Salicornia i Sverige.»
Fil. lic. Olov FIedberg talade om »Taxonomiska problem inom den afro- 

alpina floran».
Den 29 mars.

Med anledning av Sektionens 90-årsjubileum den 28 mars gav ordf. fil. 
lic. B. Lövkvist en kort exposé över föreningens verksamhet. Dessutom 
hade en utställning av gamla protokollsböcker m.m. ordnats.

Dr Paul Gelting höll föredrag över ämnet: »Om skorpformiga lavars 
morfologi och inre struktur speciellt hos Rhizocarpon.»

Fil. lic. O. Rune höll föredrag med färgbilder: »Arenaria humifusa och 
skyddet av sällsynta växter.»

Den 26 april.
Ämnet för dagens sammanträde var: »Flybrider; demonstrationer och 

diskussioner.» Prof. J. A. Nannfeldt, doc. FI. Smith, laborator A. Nygren, 
fil. lic. B. Lövkvist, doc. FIedda Nordenskiöld och fil. lic. O. Rune de
monstrerade material och lämnade korta redogörelser.

Den 31 maj.
För läsåret 1955-56 valdes till ordförande fil. mag. Torbjörn Willén, 

till sekreterare fil. stud. Göran Rosén och till klubbmästarinna fil. stud. 
Ingrid Björklund.

Den 10 september.
Exkursion till Fiby urskog under ledning av professor G. E. Du Rietz.

Den 27 september.
Sammanträdet hölls i orangeriet, Linnéträdgården. Docent Magnus 

Fries lämnade en kort orientering om Linnéträdgårdens historia.
Landsantikvarie Nils Sundquist talade om »Linnés botaniska hus och 

orangeri».
Sv. Bot. Tidskr., 50: 1



SAMMANKOMSTER ÅR 1955 2 49

Trädgårdsmästare Rickard Ekbom demonstrerade märkligare växter 
ur Linnéträdgården.

Den 16 oktober.
Kryptogamexkursion till trakten kring Norredatorp under ledning av 

docent Rolf Santesson och lektor E. von Krusenstjerna.

Den 25 oktober.
Laborator Gösta Fåhr^sus höll föredrag:

Problem rörande infektion av leguminoser med Rhizobium.

Efter en inledande översikt över de kända typerna av kvävefixerande ' 
mikroorganismer, speciellt bakterierna av släktet Rhizobium, behandlades i 
detalj förloppet vid infektionen av leguminosernas rötter med dessa bak
terier.

För underlättande av det mikroskopiska studiet av infektionens första 
stadier hade följande odlingsmetod kommit till användning. Klöverfrön 
ytsteriliseras och får gro i sterilt vatten. Efter 2 dygn överförs grodd
plantorna till sterila objektglas (1-2 plantor per glas), några droppar 0,4 % 
agar gjuts över rötterna, och ett sterilt täckglas (24 x 40 mm) placeras 
däröver. Glasen flyttas till sterila rör med mineralisk näringslösning utan 
kväve (ca 3 cm högt skikt), vilka ympas med en suspension av Rhizobium 
trifolii.

Vid tillräcklig belysning är rottillväxten på glasen god, och infektionen 
av rothåren sker snabbt, ibland redan efter 2 dygn. Knölbildning kan ofta 
iakttas efter en vecka. En fördel med metoden synes vara, att man på ett 
enkelt sätt kan följa tillväxten av utvalda rothår och infektionstrådar i 
mikroskopet, utan att tillväxten störs. Efter varje mikroskopering placeras 
glasen åter i kulturrören.

Vid de gjorda undersökningarna hade faskontrastbelysning använts, 
varigenom bakterierna och rothårens innerstruktur lätt kunde studeras.

Mikrofotografier belysande begynnelsestadierna av infektionen demon
strerades, och i anslutning härtill diskuterades mekanismen vid bakteriernas 
inträngande i värdplantan. Bl. a. visades infektionstrådar, som växte »åt 
fel håll», dvs. mot hårens spets, och i detta sammanhang påpekades möjlig
heten, att cellkärnan kunde spela en roll för trådarnas tillväxtriktning.

Fil. lic. Lennart Holm demonstrerade några preparat av parasitsvampar.

Den 29 november.
Professor N. Svedelius höll föredrag med talrika ljusbilder: »Några ut- 

vecklingstyper bland floridéerna.»
Docent Rolf Santesson demonstrerade en för Sverige ny kalkalg, 

Lithoihamnion calcareum.
Den 9 december.

Fil. lic. Bengt Pettersson höll föredrag över ämnet: »Orkidéstudier.» 
En samling färgbilder illustrerade föredraget.
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Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Den 24 februari.
Amanuens Kuno Thomasson höll föredrag: »Vegetationsbilder från 

Peru.»
Den 3 maj.

Professor Erik Björkman redogjorde för Skogsbotaniska institutionens 
arbetsuppgifter. Institutionen och dess växthus demonstrerades.

Bibliotekarie fru Hellen Malmström visade det nya Skogsbiblioteket.

Den 22 maj.
Vårexkursion till Mörkö. (Se Sv. Bot. Tidskr. 1956, s. 254.)

Den 25 oktober.
Assistent Carl G. Alm höll föredrag om »Kebnekaisevägens flora».
Trädgårdsdirektör Ivar E. Ericson talade om »Grand Canyon — Ameri

kas märkligaste natursceneri och dess mest berömda nationalpark».

Den 6 december.
Fil. dr Bertil E. Halden höll föredrag: »Något om Sveriges nordligaste 

hasselförekomster.» (Se Sv. Bot. Tidskr. 1956, s. 212.)
Fil. lic. Måns Ryberg talade om »Kolsö, ett sörmländskt lövskogs

område». (Se Sv. Bot. Tidskr. 1956, s. 163.)
Styrelse och revisorer omvaldes.

Botanistklubben vid Stockholms Högskola.

Den 9 mars.
Docent Ivar Ekdahl höll ett föredrag om »Rothårens tillväxt och funk

tion».
Den 23 mars.

Fil. lic. Alf Liljefors gav ett autoreferat av sin avhandling »Studies on 
species formation in the genus Sorbus in Scandinavia».

Fil. mag. Jan Tengnér visade färgbilder: »Ett bildsvep från norra 
Öland.»

Den 12 maj.
Laborator Gustaf Sandberg talade om »Klimatfluktuationen och vege- 

tationsförändringarna i Abiskofj allen».

Den 3 oktober.
Professor Otto Stocker, Darmstadt, höll ett föredrag med titeln: »Das 

Bild der Wüsten», som illustrerades med färgbilder.
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Den 18 november.
Förrättades styrelseval, varvid ordförande, assistent L.-O. Lundkvist, 

och sekreterare, assistent A.-L. Jerbo, omvaldes. Till ny skattmästare 
valdes amanuens A. Holst efter amanuens N. Nykvist, som undanbett 
sig omval.

Laborator Hugo Sjörs höll ett föredrag med titeln: »Näringsbalans i en 
löväng.»

Den 15 december.
Docent Erik Rennerfelt gav några »Glimtar från en skogsmykologs 

verksamhet», illustrerade med färgbilder.

Societas pro Fauna et Flora Fennica.

Den 12 februari.
Professor I. Hustich höll ett föredrag: »Några glimtar av Indiens natur 

och folk.»
Doc. Hans Luther föreläde 13:de internationella limnologkongressens 

cirkulär nr 1. Kongressen öppnas i Helsingfors den 27 juli 1956.
Prof. E. Häyrén inlämnade till tryck: »Mossor från Lapponia petsamo- 

énsis.»
Dr Lars Fagerström meddelade, att han anträffat Alchemilla heptagona 

Juzepczuk, ny för Finlands flora, i Kuhmo socken i Ostrobottnia kaja- 
nensis.

På dr Rolf Grönblads vägnar inlämnades till tryck: »Dr. Phil. W. Krie
ger in memoriam.»

Den 24 februari.
Extra möte. Doc. Magnus Fries (Uppsala) höll ett föredrag: »Bilder ur 

flora och vegetation i Östafrika.»

Den 5 mars.
Prof. FIarry Waris föredrog om landskap och flora i Pyrenéerna.
Lärare Martin Ingo redogjorde för sina försök att korsa strandråg och 

vete. Försöken hade t. v. icke lett till positiva resultat.

Den 9 mars.
Extra möte. Forskningsresanden dr Sten Bergman höll ett föredrag: 

»Bland stenåldersfolk och urskogsdjur på Nya Guinea.»

Den 2 april.
Dr Lars Brundin (Stockholm) höll ett föredrag: »Strövtåg i Perus hög

länder.»
Den 7 maj.

Prof. N. Söyrinki föredrog om en växtgeografisk exkursion till de 
franska Alperna.
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Prof. E. Häyrén inlämnade för publikation: 1. »En för Finland ny vatten
svamp, Leptolegnia caudata, från Helsingforstrakten»; 2. »Alger huvudsak
ligen från sandig geolitoral på havsstränder i Sverige och Finland»; 3. »Några 
mossor från Högland».

Den 13 maj.
Årsmöte. Förelädes 30:de tomen av Sällskapets Memoranda omfattande 

förhandlingarna för verksamhetsåret 1953—1954. lomen, som var tillägnad 
prof. Runar Collander, hade redigerats av lektor Holger Ahlqvist.

Ordföranden erinrade om Sällskapets försök att tillsammans med andra 
föreningar med samma målsättning rädda Kuusamo-forsarna fran att 
utbyggas.

På dr Rolf Grönblads vägnar inlämnades till tryck: »A Contribution to 
the Knowledge of the Algae of Brackish Water in some Ponds in the Woods 
Hole Region, U.S.A.»

Efter förrättat val konstaterades, att Sällskapets styrelse har följande 
sammansättning: ordförande prof. Alvar Palmgren, vice ordf. prof. 1. H. 
Järvi, sekr. doc. Lars v. Haartman, skattmästare dir. Sten Stockmann, 
bibliotekarie doc. K. O. Donner; övriga ledamöter professorerna R. Col
lander, A. Luther, P. Palmgren, E. Häyrén, Harald Lindberg, 
med prof. 1. Hustich och doc. C.-E. Sonck som suppleanter.

Den 1 oklober.
Prof. F. W. Klingstedt höll ett föredrag: »Om kemiskt inducerade 

mutationer.»
Prof. Alvar Palmgren gav en översikt av naturskyddsarbetet på Aland 

och meddelade, att han i egenskap av ordförande i Sällskapet sistlidne 
augusti hos Ålands Landskapsnämnd hemställt om fridlysning av en kalk
myr i Jomala socken. — Hade jämväl hos Landskapsnämnden hemställt 
om att Nämnden måtte tilldela hemmansägare Paul Olofsson i Yargata 
ett stipendium som erkännande för hans botaniska forskarverksamhet, 
varvid Nämnden tilldelat hr Olofsson 50000 mark.

Dr T. Brander, prof. P. Palmgren och doc. L. v. Haartman hade in
kommit med förslag om undersökning av det hittills utarrenderade Porkala- 
området i Nyland, vilket inom kort återlämnas. Efter diskussion överlämna
des ärendet till Styrelsen.

Dr L. F’agerström meddelade, att han funnit blommande Utricularia 
minor på torrmark, medan arten eljest ofta är steril. — Meddelade jämväl om 
fynd av Lathyrus montanus i Pyttis socken i östra Nyland.

Mag. A. F. Nordman meddelade iakttagelser om en ovanligt stor hassel på 
Högsar i Nagu socken, Regio aboénsis. — Delgav vidare nya iakttagelser 
om de rökskador i Pargas socken, som han observerat sedan 1932.

Doc. C.-O. Sonck meddelade, att han i Pielisjärvi i norra Karelen iakt
tagit Utricularia minor blommande i mängd på 1-2 cm djupt vatten. - 
Dr Holger Törnroth hade funnit samma art rikligt blommande på mossar 
i Eckerö, Åland.

På dr B. Lembergs vägnar inlämnades till tryck: »Vegetationen och dess 
utveckling i Terviksmaren.»
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Den 20 oktober.
Extra möte. Prof. Carl Skottsberg höll ett föredrag: »Resa till Juan 

Fernandez-öarna sydsommaren 1954-55.»

Den 12 november.
Doc. Hans Luther höll ett föredrag: »Nyare rön om växtspridning med 

sjöfart.»
Meddelades att Styrelsen på Sällskapets vägnar till Undervisnings

ministeriet inlämnat en anhållan om ett extra anslag för zoologisk-botanisk 
utforskning av Porkala-området så fort detta blir tillgängligt för forsk
ningen.

Dr E. J. Valovirta hade till tryck insänt en uppsats om sex för norra 
Tavastland nya växtarter.

Den 3 december.
Mag. A. F. Nordman visade utbredningskartor över några växt- och djur

arter (Lycopus europaeus, fjärilarter) i Finland och Skandinavien och disku
terade de slutsatser man kan draga beträffande klimatets inverkan på de 
ifrågavarande organismerna. — Doc. L. v. Haartman framhöll några paral
leller mellan Li/copus-kartan och flyttfåglarnas ankomstisepipteser, fördel
ningen av odlad jord och utbredningen av några fågelarter (svarthätta).

Svenska Växtgeografiska Sällskapet.

Den 31 mars.
Sällskapets årsmöte. Styrelseval. Den avgående styrelsen återvaldes i sin 

helhet.
Ordf. hyllade minnet av lektor S. G:son Blomqvist, Sundsvall, provin

sialläkare B. Egerström, Danderyd, och direktör Holger Jensen, Häl
singborg.

Föredrag av laborator Gustaf Sandberg: »Klimatfluktuationen och 
vegetationsförändringar i Lapplands-fjällen.»

Den 28 november.
Föredrag av fil. lic. Bengt Pettersson: »Observationer av vegetations

förändringar.»

Sällskapet har under året utgivit Acta Phytogeographica Suecica, band 
nr 35: S. Kilander, Kärlväxternas övre gränser på fjäll i sydvästra Jämt
land samt angränsande delar av Härjedalen och Norge [English Summary: 
Upper Limits of Vascular Plants on Mountains in Southwestern Jämtland 
and Adjacent Parts of Härjedalen (Sweden) and Norway] och band nr 
36: N. Quennerstedt, Diatoméerna i Långans sjövegetation (English 
Summary: Diatoms in the Lake Vegetation of the Långan Drainage Area, 
Jämtland, Sweden).
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Föreningens vårntflykt till Mörkö 1955.

Svenska Botaniska Föreningen och Botaniska Sällskapet i Stockholm 
hade våren 1955 ställt sin gemensamma vårexkursion till Mörkö. Det var 
första gången sedan 1914 som en exkursion hade förlagts till dessa trakter 
(se Sv. Bot. Tidskr., Bd 8, 1914). Utflykten, som hade samlat 54 deltagare, 
ägde rum den 22 maj under ledning av fil. lic. M. Ryberg och läroverks
adjunkten 1. Fröman. För den bryologiska och lichenologiska sakkunskapen 
svarade lektor E. von Krusenstjerna, resp. docent S. Ahlner och fil. lic. 
T. E. Hasselrot. Resan företogs med abonnerad buss. Under färdens gång 
anslöt vidare flera deltagare med egna fordon. Följande medlemmar i de 
båda föreningarna deltog: fröken Greta Berggren, laborator C.-J. Cle- 
medson, stationsinspektor G. Dahlhielm, professor G. Erdtman, lektor 
I. Elvers, fil. mag. T. Flensburg, professor R. F'lorin, fil. mag. I. Gadd, 
lektor B. Grundström, docent G. Harling, lektor A. Hedelius, folk
skollärare A. Johansson, assistent Fl. Johansson, med. lic. R. Johnson, 
kammarskrivare J. Knöppel, sekreterare L. Lagerström, intendent 
Britta Lundblad, lektor G. Lundeqvist, professor E. Melin, assistent 
C.-U. Pilo, civilingenjör C. Pålsson, med. lic. W. Rasch, trädgårdsmästare 
O. Sandberg, civilingenjör B. Segring, fil. mag. Ingeborg Stierna-Pooth, 
tjänsteman K. W. Troselius, skogschef W. Zetterberg, fröken Marga
reta Ådin, läroverksadjunkt B. Åman.

Det första och samtidigt viktigaste exkursionsmålet var halvön Kolsö 
på södra Mörkö. Dess vegetation skildras mer ingående på annat ställe i 
detta häfte (s. 163). Besöket på Kolsö varade omkring tre timmar. Nästa 
anhalt var Skanssundet, där deltagarna kunde studera den sedan gammalt 
kända förekomsten av Pulsatilla pratensis och Androsace septentrionalis. 
Den osedvanligt sena våren hade tyvärr gjort att knappast några exemplar 
av Androsace hunnit i blom. Läroverksadj. Åman visade här några exemplar 
av ascomyceten Bulgaria globosa, som hade påträffats på Dåderölandet. 
Sedan ställdes färden till Hörningsholm. Flertalet deltagare föredrog att 
vandra omkring i parken och slottets närmaste omgivningar, men några 
passade på tillfället att gå ned till stranden vid gränsen mot Dåderö mitt 
emot Hölö socken. I en svagt kuperad hage med glesa alsnår växte bl. a. 
Adoxa moschatellina och Anemone ranunculoides, bägge tidigare uppgivna 
från denna plats. Vid fyratiden anträddes återfärden. Gemensam middag 
intogs på Södertälje stadshotell.

Måns Ryberg.
Sv. Bot. Tidskr., 50:1
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Revisionssammanträde.

Föreningen sammanträdde den 27 april 1955 å Stockholms Högskola 
under ordförandeskap av professor E. Melin.

Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående sammanträde 
genom döden förlorat en av sina medlemmar, läroverksadjunkten Gösta 
R. Cedergren. Ordföranden erinrade om den bortgångnes botaniska gär
ning och lyste frid över hans minne.

De nya medlemmar, som av styrelsen invalts i föreningen, anmäldes.
Revisionsberättelsen upplästes av fil. lic. L. Lundkvist, och på reviso

rernas hemställan beviljades styrelsen och skattmästaren full ansvarsfrihet.
Professor Åke Gustafsson höll ett med talrika ljusbilder beledsagat 

föredrag över ämnet »Mutationer och evolutionsforskning».
Sammanträdet bevistades av 76 personer.

Årsmötet 1955.

Föreningen sammanträdde den 22 november 1955 å Stockholms Hög
skola under ordförandeskap av professor E. Melin.

Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående sammanträde 
genom döden förlorat tre av sina medlemmar, nämligen disponent Sten 
Grapengiesser, direktör Govert Indebetou och intendenten fil. dr 
Gustaf Haglund. Ordföranden hyllade de bortgångna med några min
nesord och lyste frid över deras minne.

De nya medlemmar, som av styrelsen invalts i föreningen, anmäldes.
Yid det stadgeenliga valet av funktionärer för år 1956 utsågos: till ord

förande professor E. Melin, till vice ordförande professor R. Florin, till 
sekreterare docent G. Harling, till redaktör för tidskriften docent S. Ahl- 
ner, till skattmästare överste C.-A. Torén, till övriga ledamöter av 
styrelsen: lektor I. Holmgren samt professorerna E. Hultén, T. Lager
berg, C. Malmström, J. A. Nannfeldt, M. G. Stålfelt och H. Weimarck 
(efter professor C. Skottsberg, som undanbett sig återval).

Till medlemmar av redaktionskommittén valdes professorerna G. E. 
Du Rietz, E. Hultén, T. Lagerberg, C. Malmström, J. A. Nannfeldt 
och M. G. Stålfelt.

Till revisorer utsågos banktjänsteman A. Johansson och kamrer P. 
Olrog (efter överste J. O. Örtenblad, som på grund av sjukdom måst 
lämna sin befattning). Revisorssuppleanter blevo fil. lic. L. Lundkvist och 
jägmästare S. Nordenstam (efter fil. mag. I. Fröman, som undanbett sig 
återval).

Sedan valen företagits, meddelade ordföranden, att styrelsen beslutat 
till föreningens avgörande framlägga förslag om höjande av medlemsavgiften 
för årligen betalande skandinaviska medlemmar till 20 kronor och avgiften 
för nytillkommande ständiga medlemmar till 250 kronor. I överensstäm
melse med § 26 i stadgarna bordlädes detta ärende.

Professor J. A. Nannfeldt höll föredrag med titeln: »De skandinaviska 
ländernas mykologiska utforskning.» Med anledning av föredraget yttrade
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sig professor Lagerberg, professor Fries, disponent Rydberg och före
dragshållaren.

Sammanträdet bevistades av 42 personer.

Extra sammanträde.

Föreningen sammanträdde den 6 december 1955 å Stockholms Högskola 
under ordförandeskap av professor R. Florin. Sammanträdet ägde rum i 
anslutning till Botaniska Sällskapets i Stockholm sammanträde.

Ordföranden uppläste ett tack från professor Carl Skottsberg, som er
hållit ett lyckönskningstelegram av föreningen på sin 75-årsdag. Det från 
föregående sammanträde bordlagda förslaget angående höjning av medlems
avgiften antogs enhälligt av föreningen.

Sammanträdet bevistades av 39 personer.

Nya medlemmar.

Yid styrelsesammanträdet den 18 mars 1955 invaldes såsom medlemmar 
i föreningen: på förslag av fil. lic. Bo Peterson: fil. mag. Nils Malmer, 
Lund, och hort. stud. Rolf Nessmar, Lund; på förslag av docent S. Ahlner: 
fil. stud. Inger Björnstedt, Uppsala.

Vid styrelsesammanträdet den 27 april 1955 invaldes: på förslag av lektor 
E. Almquist: komminister C. A. Fagerlund, Dunker; på förslag av docent
S. Ahlner: fil. mag. S. Johansson, Uppsala, och läroverksadjunkt Carl 
Landtmanson, Uddevalla; på förslag av konservator O. Gjserevoll: cand. 
real. Magne Kleiven, Trondheim; på förslag av konservator A. Zander: 
dr Bernhard Saarsoo, Växjö, The University, Edgbaston, Birmingham, 
fil. mag. Bengt Forsman, Uppsala, Centre du Documentation du C.N.R.S., 
Paris, Agricultural Library, The Pennsylvania State University College, 
Philadelphia, Pa., U.S.A., Stifts- och Landsbiblioteket, Västerås, Högre 
Allmänna Läroverket, Bollnäs, Istituto Botanico della Universitå, Milano, 
Systematisch-Geobotanisches Institut der Universität, Göttingen, fil. stud. 
Johan Söderström, Uppsala och herr Harry Andersson, Norrtälje.

Vid styrelsesammanträdet den 27 oktober 1955 invaldes: på förslag av 
överste C.-A. Torén: fröken Adelaide Stork, Djursholm; på förslag av 
fil. lic. Bo Peterson: fil. stud. Bertil Nordenstam, Lund, på förslag av 
apotekare C. O. Rydin: jur. kand. Nils Hakelier, Örebro; på förslag av 
konservator A. Zander: Institute of Microbiology, Rutgers University, 
New Brunswick, N.J., U.S.A.

Vid styrelsesammanträdet den 22 november 1955 invaldes: på förslag av 
docent S. Ahlner: amanuens Barbro Gustavsson, Hjorthagen; på förslag 
av docent G. Harling: amanuens Walter Liebendörfer, Djursholm; på 
förslag av konservator A. Zander: Mörby kommunala gymnasium, Stocksund.
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Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift.
Enligt styrelsens beslut (den 19 november 1948) får avhandling, för att intagas i 

tidskriften, i regel icke överskrida 3 ark ( = 48 trycksidor). Upptar den mer än 3 ark, 
kan tidskriften Icke åtaga sig omkostnaderna för den övcrskjutando dclon, såvida styrel
sen icke efter särskild prövning bestämmer annorlunda.

Korrigeringskostnad, som överstiger 10 % av sättningskostnaden, betalas av veder
börande författare, likaså extra kostnad för sättning av svårläsligt manuskript. 
Detta bör därför vara maskinskrivet. ,

Av stöne uppsatser och avhandlingar lämnas kostnadsfritt 100 separat med omslag 
utan tryck; för tryck på omslaget debiteras 12 kr. Extra separat kunna beställas 
mot särskild avgift. Av smärre uppsatser och meddelanden, liksom av recensioner, 
lämnas särtryck endast efter överenskommelse.

För utformning av text gäller följande:
Avhandlingar av mera allmänt vetenskapligt innehåll böra publiceras på engelska, 

franska eller tyska; i varje fall skola de förses med en sammanfattning på något 
av dessa språk. Manuskript på främmande språk skall vara granskat av sakkunnig 
språkman, vars namn meddelas redaktören.

Koncentration i utformningen av all text eftersträvas, och, där så kan ske utan 
olägenhet för läsaren, användas förkortningar (t. ex. frekvens- och lokaluppgifter 
i artlistor). Noter under texten torde undvikas.

Tabeller förses med kort rubrik och numreras med romerska siffror.
Erforderliga bibliografiska uppgifter om citerade arbeten sammanföras i en till 

avhandlingen bifogad litteraturförteckning, där de ordnas alfabetiskt efter författar- 
namn och uppställas enligt följande exempel:

Raunkmr, C., 1912: Measuring-apparatus for Statistical Investigations 
of Plant-formations. — Bot. Tidsskr., Bd 33, H. 1. Kobenhavn.

Citeras två eller flera avhandlingar av samma författare och med samma tryckår, 
betecknas de med a, b, c etc. Dessa beteckningar införas omedelbart efter tryckåret• 
i texten enligt exemplet: »(Raunkler 1912 a, s. 45)», i litteraturförteckningen: 
»Raunki*r, C., 1912 a:----------».

Med avseende på stilblandningar gäller:
1. Personnamn, även auktorsnamn, sättas med Kapitaler (understrykas i manu

skriptet med två streck).
2. Latinska växtnamn i text och figurförklaringar sättas med kursiv stil (under

strykas med ett streck).
Text, som skall spärras, understrykes med en bruten linje (--------- ).

Illustrationer bifogas manuskriptet I sådant skick, att de omedelbart kunna klicheras. 
Retusch betalas ej av tidskriften, ej heller montering av planscher eller samman
ställning av textfigurer, som omfatta flera smärre bilder.

För kiichering avsedda fotografier utföras i svart-vitt på blankt papper.
Figurer i texten numreras med arabiska siffror och förses med kort förklaring. Sam

manföras flera bilder under samma figurnummer, betecknas de enskilda bilderna med 
bokstäver, ej med siffror.

Planscher numreras med romerska siffror (en nummerföljd för varje uppsats) 
Omfatta de flera figurer, numreras dessa med arabiska siffror (en nummerföljd för 
varje uppsats, ej för varje plansch).

I tidskriftens ärenden träffas redaktören efter överenskommelse, måndagar och 
tisdagar kl. 14—15 på Riksmuseets Botaniska Avdelning (tel. 321219, växel).

Manuskript, korrektur och skrivelser angående uppsatser sändas till redaktören 
under adress: Riksmuseets Botaniska Avdelning, Stockholm 5 0.

Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får icke äga rum,

Redaktionen.
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