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ÜBER DIE ALGENVEGETATION DES SANDIGEN
GEOLITORALS AM MEERE IN SCHWEDEN
UND IN FINNLAND.
VON

ERNST HÄYRÉN.
Im Jahre 1949 besuchte Verfasser zwecks algologischer Unter
suchungen zusammen mit Prof. Dr. Alvar Palmgren und auf seinen
Vorschlag hin einige Meeresufer in den Kirchspielen Jomala und
Lemland und in der Gegend von Mariehamn auf Åland. Ferner
hatte ich die Gelegenheit, im Juli 1950 an einigen von Lektor Vil
helm Gillner geleiteten Strandexkursionen an der schwedischen
Westküste (am 7. Juli nach der Insel Amundön unweit Göteborg
und am 8. Juli nach Halland, Kirchsp. Vallda, Landenge bei Sandö)
und der Ostküste (am 16. Juli nach der Insel Runmarö in den Schä
ren von Stockholm) teilzunehmen. Im Juli 1950 wurde auch die
Vegetation der Meeresufer im Dorf Storby, Kirchsp. Eckerö, Åland,
und am 29.-31. August die Ufer in Tvärminne in Nyland, Südfmnland, studiert. Meinen Begleitern auf den Exkursionen in Schwe
den und auf Åland sage ich hier meinen besten Dank.
Verfassers Aufmerksamkeit galt hauptsächlich der Mikroalgen
vegetation des sandigen Geolitorals (Du Rietz 1950), d.h. des
Landufers sensu Englund (1942), Du Rietz (1945) und Gillner
(1952). Stellenweise wurden auch Proben aus der Vegetation des
oberen Hydrolitorals genommen. Die Ufer befanden sich meistens
in wellengeschützter Lage, und der Sand war mehr oder weniger
gyttja- oder lehmgemengt. Die Ufer wiesen daher eine stellenweise
recht dichte Phanerogamenvegetation auf. Es gab jedoch auch
Flecken ohne höhere Pflanzen, oder auch standen die Gräser und
Kräuter licht, und hier war ein mehr oder weniger zusammenhän
gendes Lager von hauptsächlich blaugrünen und auch einigen grünen
17-563372
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Algen an der Oberfläche des Bodens zu sehen. Von dieser Algen
vegetation wurden Proben genommen und später im Laboratorium
in Helsingfors untersucht. Die eventuelle Mikrovegetation des reinen
Sandes wurde dagegen nicht untersucht.
Zur Reichlichkeitsangabe der Arten bediente man sich einer siebengradigen Skala: sehr reichlich (copiosissime, epp), reichlich
(copiose, cp), ziemlich reichlich (satis copiose, st cp), zerstreut
(sparsim, sp), ziemlich spärlich (satis parce, st pc), spärlich (parce,
pc), sehr spärlich (parcissime, pcc). Diese Grade sind in den Ta
bellen zu fünf Graden zusammengezogen: die Ziffer 5 in der Tabelle
entspricht den Graden epp und cp, 4 st cp, 3 sp, 2 st pc und 1 pc
und pcc.
An der Westküste Schwedens wurden nur zwei Soziationen be
obachtet: die Soziation von Microcoleus chthonoplastes (2mal, dazu
in Finnland 6mal) und die Soz. von Lynybya aestuarii (4mal, und
auch lmal auf Runmarö). An den Ufern der Ostsee sind besonders
die Aphanothece-Cliroococcus-Soziation und die Gloeothece fuscolutea Soziation kennzeichnend und wurden mehrmals gesehen. Sowohl
von Runmarö als auch aus Finnland wurde die Soz. von Rhizoclonium riparium aufgezeichnet, jedoch nur je einmal. Die übrigen
sechs Soziationen sind bis auf weiteres nur aus Finnland verzeich
net. Unter ihnen befinden sich vier, die am nächsten anderen Stand
orten zugehören und daher als mehr zufällig an den Sandufern
anzusehen sind: die Soz. von Dichothrix gypsophila (gewöhnlich an
Steinen im seichten Uferwasser), die Soz. von Phormidium corium
(in Felsspalten etc.), die Soz. von Rivularia nitida (an steinigen
Ufern weiter oben zwischen den Steinen) und die Soz. von Chlorococcalen (an nichtsalzigem Wasser). Die zwei anderen Soziationen
scheinen dagegen für die in Finnland untersuchten Ufer charakteri
stisch zu sein: die Soz. von Gloeocapsa montana an grasreichen feuch
ten Ufern mit nur wenig Salz und die Soz. von reichlichen Diato
meen, die an ruhigen Stellen beiderseits der Niedrigwassergrenze
ausgebildet ist.
Die Verschiedenheiten zwischen der Westküste Schwedens und
den Ostseeufern sind wohl auf mehrere Ursachen zurückzuführen.
Erstens ist der Salzgehalt des Meerwassers verschieden, an den be
suchten Stellen der Westküste 20-22 %0 (Gillner 1952, S. 396), im
Osten 4-6 %0, was das Vorkommen einiger Süsswasserarten an den
Ostseestränden ermöglicht. Im Westen bemerkt man die regelmäs
sigen, wenn auch kleinen Gezeiten, die sich an der Ostsee kaum
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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geltend machen. Vor allem war aber die Untersuchung im Westen
auf wenige Plätze beschränkt.
Nachstehend werden die beobachteten Soziationen näher erörtert.
1. Die Soziation von Microcoleus chthonoplastes (Tab. IV, Nr. 1—8)
wurde an folgenden Stellen gefunden: Tvärminne Lillnäs, zwischen
Agrostis stolonifera und Juncus Gerardi (Nr. 1); Åland, Kirchsp.
Lemland, Granholm, offenes Ufer mit Carex extensa, Odontites litoralis und Triglochin maritimum (Nr. 2); Kirchsp. Eckerö, Storby,
offene Flecken zw. Agr. stolonifera, Glaux, Plantago maritima, Scirpus uniglumis (Nr. 3-6); Amundön unweit Göteborg, in seichter
Vertiefung einer Puccinellia maritima - Wiese, zw. Salicornia und
Plantago maritima (Nr. 7); Vallda Sandö zw. Suaeda maritima
(Nr. 8).
Die Hauptart, Microcoleus chthonoplastes, kommt gewöhnlich
mehr oder weniger reichlich vor, nur einmal wurde sie zerstreut
gefunden (Nr. 5, Storby). Sie wächst sowohl auf der Bodenoberfläche als auch ein paar Zentimeter in den Boden hinein, hier dank
ihrer schleimigen Scheide die Sandkörner zusammenbindend. Die
wichtigsten Begleiter sind Gloeothece fuscolutea, Nostoc minutum,
Phormidium corium, Lgnghga-Arten usw.
Microcoleus chthonoplastes ist eine ökologisch interessante Pflanze. Hofbeschrieb sie im Jahre 1818 (S. 19) und hob dabei auch hervor,
dass sie die Sand- und Tonpartikelchen zusammenbindet und hierdurch
zur Bildung neuer Landareale an geschützten niedrigen Küsten hervor
ragend beiträgt (davon auch der Name chthonoplastes, d. h. Erdbildner).
Er hat zu gleicher Zeit (bei Hornemann in Flora Danica 1818, S. 6, Tab.
1485) über das reichliche Auftreten dieser Art bei der Stadt Odense und
über ihre Bedeutung bei der Zulandung berichtet. Und i. J. 1826 (S. 215)
schreibt er: „Denne Art forhoier aarligen Havets Bund paa det Sted hvor
den voxer; thi dens fine slimede Traade tilbageholde Sandet, som ved
Ebbe og Flod bringes hen over Grunden, og da Traadenes ovre EndeSpidser stedse forlsenges og voxe frem over det sidst tilsatte Sandlag, og
Planternes nederste Deel bliver til Dynd, fremkommer herved afvexlende
Lag af Dynd og Sand.“ Betreffs des Auftretens in Dänemark schreibt ferner
Jons. Schmidt (1899, S. 332): „Alm. udbredt ved sandede og lerede Kyster,
hvor den trseffes i Selskab med Lyngbya aesluarii, Spirulina subsalsa,
Anabaena torulosa et variabilis, Nodularia, Phormidium etc.“ — „Denne
Arts Traade voxe mellem saltholdigt, oversvommet, fugtigt Sand og Ler,
hvis Partikler herved bindes sammen. Saaledes udover den en vis jorddannende Virksomhed (Marskegnene ved Jyllands Vestkyst, Odensefjord;
jfr Hofman-Bang: De usu Confervarum, 1818).“ — Warming-Graebner
(1918, S. 390): „Die Alge erhöht alljährlich den Boden der Küste.“ Vgl.
man-Bang
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Tabelle I. Die Aphanothece-Chroococcus-Sozi&tion.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aphanothece Castagnei . .
A. microscopica.................
A. pallida..........................
A. saxicola..........................
Calothrix scopulorum ■ ■
Chroococcus minulus . ■
C. turgidus ..........................
C. varius ..........................
Gloeocapsa monlana . . .
Gloeothece confluens ■ ■ ■
G. fuscolutea .....................
Lyngbya aestuarii ....
Microcoleus chthonoplastes
M. sociatus.....................
Nostoc minutum ....
N. sphaericum.................
Oscillatoria limosa ■ ■ ■
Rivularia Biasolettiana
R. nitida ..........................
Schizothrix arenaria . . ■
Tolypothrix tenuis . . ■

3 3 2 3 2 2 1 3 3 3—— — 2— 2 3 ———
—
4— 1 — 3— 2 2— 3———— — 3 3—
3— 4— 4 3— 1 4——
3 3
3
3 4 3 3 5— 3 4 4———
3 2 2—— 1 1 3 1 2— 1
4 5
3
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

3
—
1
5
—

3
3
1
2
—

5 2—— 1 2
3——— 5 3
1 3 i 3 5 3
4

3 3
3— 1 2——— 1 — 3————— 1 1 ——
——— 3—— ——— 1 3 3
—————————— 3 3— 3————— —
3 1 2 2 1 — 1 2 1 3— 2 2 3 — 3 2 3——
3 1— 2 2 3 2 3 2 3— 2— 3— 3 2 3— 3
————————— 2 1 —— 1 — 1 ————
——— 4—— 4 —————— 1 — 4————

Chlorococcales................. — 2 — 2
Rhizoclonium riparium
—— 1 2 3

2 2 4 4

— 3

3———— 2 1 1

1-9. Südfinnland, Tvärminne, 29.-31. Aug. 1950: 1. W von der Sandziegelfabrik,
Uferwiese ausserhalb des .1 ///nn/-GebiiscIles, offener Fleck zwischen Calamagrostis
neglecta und Glaux maritima; 2. ebenda, offener Fleck in der Agroslis slolonifera - Wiese;
3. ebenda, offener Fleck zwischen Scirpus uniglumis, Triglochin maritimum, Glaux;
4. Insel Bönholmen, Nordufer, Ende der Bucht, offene Flecke in der Uferwiese (Agrostis stolonifera, Carex vulgaris, Glaux); 5. Lillnäs, Nordende vom Namnsholmssundet,
•offener Fleck in der Uferwiese (Agrostis stolonifera, Juncus Gerardi, Erythraea litoralis,
Glaux, Plantago maritima); 6. ebenda, Uferwiese mit Agrostis stolonifera, Juncus
Gerardi, Plantago maritima; 7. Hasselholmen, Nordufer, Strandwiese mit Carex vulgaris,
offene Viehspuren; 8. Björkkulla, offene Stellen in der Uferwiese (Agr. stolonifera,
Scirpus uniglumis, Triglochin maritimum); 9. ebenda, Uferwiese mit Scirpus rufus,
5. uniglumis, Plantago maritima. — 10-14. Åland, Mariehamn, Espholm-Beservat,
19. Juni 1949: 10. Scirpus uniglumis - Gürtel; 11 und 12. flache Vertiefung mit Salicornia hcrbacea; 13 und 14. desgl. — 15—17. Åland, Kirchspiel Lemland, Granholm,
2. Juni 1949: 15. am Hochwasserrand (Triglochin maritimum, Plantago maritima,
Glaux, in den Zwischenräumen ziemlich einheitlicher Algenbelag); 16. zwischen Scirpus
uniglumis; 17. Uferwiese mit Agr. stolonifera. — 18. Åland, Kirchspiel Jomala, Hammarudda, 23. Juni 1949: Ufer mit grossen Steinen und Festuca rubra, Algen zwischen
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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auch daselbst S. 399, Erklärung der Fig. 197: ,,Zwischen den Zostera
Pflanzen ist der Boden mit Microcoleus chlhonoplastes, Lyngbya u. a.
Schizophyceen gedeckt." Auch bei der Schilderung der Marschbildung
(S. 908) wird an die Tätigkeit dieser Alge erinnert. - STEEMANN NIELSEN
(1951, S. 84) schildert die Verhältnisse an der Miindung der Roskilde
Bucht. Die Alge bildet hier neben Lyngbya aestuarii zusammenhängende
Häute (,,coherent films").
Im Jahre 1897 (S. 148) gibt NoRDSTEDT eine Obersicht der skandina
vischen Funde. In Schweden war die Art damals aus Bohuslän, Skåne
und Öland bekannt. In den Jahren 1924 und 1929 teilt SKUJA einige Funde
aus Estland mit.
In Finnland ist die Art mehrenorts, obschon nicht reichlich, an den
Kiisten des Finnischen und Bottnischen Meerbusens gefunden worden:
Lovisa (HÄYREN 1944, S. 75, Nr. 12); Gegend von Ekenäs, Tvärminne
(siehe die Tabelle und HÄYREN 1924); Regio aboensis, Kirchspiel Tenala,
sowie Åland und Raumo (HÄYREN 1950, S. 9 und 11), Österbotten bei
Valsörarna.
Schon im Jahre 1885 teilt HAUCK (S. 510) mit, dass Microcoleus chthono
plastes an brackischen Orten der Nordsee, Ostsee und des Adriatischen
Meeres vorkommt. - GoMONT (1892, S. 354) erwähnt mehrere Fundorte
in Europa, desgleichen auf Ceylon und in Amerika; er schreibt u. a.: ,,Il
occupe aussi å lui seul de vastes etendues sur les cötes marecageuses ou
sablonneuses." - ,,Ce vegetal merite donc completement le nom de chtho
noplastes (constructeur du sol)." - Von den Britischen Inseln teilen REES
und CHAPMAN mit, dass Microcoleus chthonoplastes an mehreren Stellen
im Marschland der Kiiste vorkommt, stellenweise mit Lyngbya- und
Phormidium-Arten zusammen. - FREMY (S. 67) hebt gleichfalls die Be
deutung dieser Alge hervor. - GEITLER sagt im Jahre 1932 (S. 1233):
,,An den Meereskiisten, auch im Binnenland in Salzwasser, kosmopolitisch.
Bildet manchmal durch seine mächtigen Lager an austrocknenden Stellen
zusammenhängendes, nach dem Austrocknen weissliches sog. ,Meteor
papier'." - ,,Die Art wurde einmal auch in nichtsalzigem Donauwasser
Planlago maritima. - 19-20. Uppland, Kirchspiel Djurö, Runmarö, etwa 1 km N
von Nore, Uferwiese, 16. Juli 1950: 19. offener Fleck zwischen Glaux; 20. offener
Fleck in derselben Wiese.
Dazu: Aphanocapsa Grevi/lei in Nr. 14 (Reichlichkeit 1), Calolhrix Braunii Nr. 1
(2) und Nr. 9 (1), Chroococcus giganleus Nr. 7 (1) und Nr. 20 (1), C. minor Nr. 14 (1),
Coe/osphaerium Killzingianum Nr. 10 (1), Dicholhrix gypsophila Nr. 20 (3), Gompho
sphaeria compacla Nr. 20 (1), G. /acuslris Nr. 1 (1) und Nr. 10 (1), Lyngbya semiplena
Nr. 4 (2) und Nr. 8 (1), Microcoleus lenerrimus Nr. 15 (1), Oscil/aloria /ormosa Nr. 11
(2), 0. geminala Nr. 11 (2), 0. sancla Nr. 10 (1), Phormidium corium Nr. 4 (2) und Nr.
7 (2), Spirulina subsalsa Nr. 10 (1), Synechococcus aeruginosus Nr. 2 (1), Tolypolhrix
dislorla Nr. 6 (3) und Nr. 10 (2). - Ferner: Cladophora pachyderma in Nr. 1 (3), Dialo
maceae Nr. 15 (4), Haemalococcus pluvia/is Nr. 13 (2) und Nr. 14 (3), Ilea /ulvescens
Nr. 10 (2), Oedogonium (steril) Nr. 3 (2), Oocyslis gigas Nr. 3 (1), Percursaria percursa
Nr. 1 (2).
Sv. Bot. Tidskr., 50: 2
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Tabelle Il. Soz. von Gloeothece fuscolutea und von Lyngbya aestuarii.
Lyngbya

Gloeothece fuscolutea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 1 1 1
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aphanothece Castagnei
A. microscopica
Calolhrix parietina
C. scopulorum
Chroococcus minutus
C. turgidus
Dichothrix gypsophila
Gloeoca'psa montana
Gloeothece fusco/utea
Lyngbya aestuarii
L. semip/ena
M icroco/eus chthonop/astes
M. tenerrimus
Nostoc minulum
N. sphaericum
Phormidium corium
Rivularia nitida
Enteromorpha lorta
Vaucheria (steril) .

- - 2- 3- -3 3 3- - - - -2 3- - 2- - 4- -- - - - 2 33- 3- -- - - --- - - - - - 1- - 3- 4- --- -- -- 2---- 3 4 4 1- - 22- - 3 2 2- 1- 4- 3 3 3 1- - -3- - - - 2 3- --- 4- - - - - --- 3 3- 4 3- 2- 2- -- - 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 4- - - -- 1- -- - --- ---- 4 4 5 4 5
- --- -- -- - --- 4- 3 3
- -- - 3- 3- - 2 3- 31 3- - -- 2 3- -- 1- - -4- - 3 3 1- 5- 3 2- - - 2- - -- 2 4- 3 4 4- 4- 4- 4 3 3- - --- --- 3 3 5- - 3 2- - - -- 3- 5- - 2- - 3- - - 4- --- --

--

3-

-

--

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

----- -- - - - - ---- - 4- - - - - - - - -- - - - - - - 5- - -

1-14. Soziation von Gloeolhece fuscolutea. 1-3. SUdfinnland, Tvärminne, 29.-31.
Aug. 1950: 1. W von der Sandziegelfabrik, Uferwiese ausserhalb des Myrica-GebUsches,
offener Fleck zwischen Agrostis sto/onifera und Trig/ochin pa/ustre; 2. Tvärminneön ,
Möglo, zwischen Steinen des Meerufers; 3. Björkkulla, offene Flecke in der Uferwiese
(Scirpus uniglumis, Triglochin marilimum, G/aux). - 4-5. Åland, Kirchspiel Lemland,
Granholm, 21. Juni 1949: 4. offener Fleck in der Uferwiese (Carex pulchella, C. panicea);
5. steiniger Ufer mit Juncus Gerardi, P/anlago maritima, G/aux, etc. - 6-11. Åland,
Kirchspiel Eckerö, Storby, 26 .-28. Juli 1950: 6. Meeresuferwiese in der Nähe des
Post- und Zollhauses offene Flecke zwischen Erylhraea litoralis und P/antago maritima;
7 . ebenda, zwischen Erythraea; 8. Käringsund, in der Nähe des Kanals, offene Stellen
zwischen Agr. stolonifera; 9. ebenda, zuinnerst im Fischerhafen, zwischen G/aux und
Juncus lampocarpus; 10. ebenda, zwischen Carex pu/chella; 11. ebenda, in der Nähe
des Kanals, offene Stellen zwischen Agr. sto/onifera. - 12. Schären von Raumo,
Kaittaniemi, Uferwiese (HÄYREN 1950, S. 11, Nr. 6 e), 17. Juli 1949, offene Stenen.
- 13-14. Schweden, Uppland, Kirchspiel Djurö, Runmarö, etwa 1 km N von Nore,
Uferwiese, 16 . Juli 1950: 13. offener Fleck zwischen Juncus Gerardi und Plantago
maritima; 14. ebenda, bei Carex extensa.
15-19. Soziation von Lyngbya aestuarii. 15. Uppland, Djurö, Runmarö, 1 km N von
Nore, 16 . Juli 1950, offener Fleck zwischen Agr. stolonifera und Scirpus uniglumis. 16 -18. Schweden, Göteborg, Amundön, 7 . Juli 1950: 16. zwischen grossen Rasen von
Sv. Bot. Tidskr., 50: 2
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bei Wien als hauptsächlichster Bestandteil eines Meteorpapiers beobach
tet.”
Schmidle erwähnt (1900, S. 161) die Art aus Ostindien, Borge (1906,
S. 9) aus dem Inneren Argentiniens. Brunnthaler (1907, S. 214) fand
sie im Gebiet der Donau bei Wien.

2. Die soziation von Lyngbya aestuarii (Tab. II, Nr. 15—19) ist
für die schwedische Westküste kennzeichnend (Nr. 16-19) und ist
einmal auch an der Ostküste gefunden worden (Nr. 15, Runmarö).
Sie tritt auf Amundön bei Göteborg (Nr. 16-18) und auf der SandöLandenge (Nr. 19) meistens im niedrigeren Teil des Geolitorals auf,
auch auf Runmarö wurde sie im niedrigen Geolitoral gefunden. Die
dominierende Art ist Lyngbya aestuarii, dazu kommt oft auch
L. semiplena zerstreut oder ziemlich reichlich vor. Auch in den Diatomeensoziationen sind diese Lyngbya-Arten oft zu finden.
3. Die Aphanothece-Chroococcus-Soziation (Tab. I, Nr. 1—20)
scheint an den Ufern der Ostsee an feuchten Teilen des Geolitorals
häufig und kennzeichnend zu sein (9 Aufzeichnungen aus Tvärminne, 9 von Åland und 2 von Runmarö). Wir notieren 4 Aphanothece-Arten: A. Castagnei 13mal, A. microscopica 8mal, A. saxicola
6mal und A. pallida 3mal. An demselben Platz wurden 5mal drei
Aphanothece-Arten und ebenso 5mal zwei Arten gefunden.
Ferner sind drei Chroococcus-Arten zu verzeichnen: C. minutus
12mal (5mal reichl.), C. turgidus 17mal (jedoch nur einmal reichl.
und 5mal sp, llmal spärl.) und C. varius 4mal (3mal reichl.).
C. minutus und C. varius können leicht miteinander verwechselt
werden. Die Schichtung der Hülle ist bei C. varius oft undeutlich
und kann sogar fehlen (siehe auch Fig. 114 bei Geitler 1932,
S. 235). Wenn dann der Diameter des Zellumens um 4 p, schwankt
und die Hülle farblos ist, kann die Bestimmung schwierig sein. Ich
Puccinellia maritima, mit Salicornia herbacea £. strictissima und Spergularia marginata;
17. ebenso, Wiese von Puccinellia maritima, zw. Salicornia herbacea i. strictissima;
18. ebenso, weiter oben, zw. Salicornia herbacea l. ramosissima. — 19. Schweden,
Halland, Kirchspiel Vallda, Landenge bei Sandö, 8. Juli 1950, in niedriger Lage.
Dazu: Aphanothece saxicola in Nr. 1 (Reichlichkeit 3), Chroococcus giganteus Nr. 11
(1) und 14 (1), C. varius Nr. 4 (2), Gloeocapsa polydermatica Nr. 5 (2), Gloeothece confluens Nr. 3 (2), Lyngbya maiuscula Nr. 16 (1), Oscillatoria brevis Nr. 19 (1), 0. tenuis
Nr. 18 (1), Phormidium tenue Nr. 4 (2), Rivularia Biasoletliana Nr. 3 (3) und 5 (5),
Schizothrix arenaria Nr. 4 (2). — Ferner: Diatomaceae Nr. 2 und 3 (4), Oedogonium
(steril) Nr. 15 (1), Oocystis Nägelii Nr. 4 (1), Rhizoclonium riparium Nr. 2 (1) und 3
(3), Tetraspora gelatinosa Nr. 5 (4), Zygogonium ericetorum Nr. 8 (1).
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Tabelle III. Soziationen von Gloeocapsa montana, von Dichothrix
gypsophila, von Phormidium corium, von reichlichen Diatomeen und
von Rhizoclonium riparium.
3
5?
©©
o
3
1

Aphanothece Castagnei . .
Calothrix parietina . . .
Chroococcus giganteus . .
C. minulus.........................
C. turgidus.........................
Dichothrix gypsophila . .
Gloeocapsa montana . . .
Gloeothece fuscolutea . . .
Lyngbya aestuarii ....
L. semiplena.....................
Microcoleus chthonoplastes
Nostoc minutum.................
N. sphaericum.................
Phormidium corium . . .
Diatomaceae.....................
Chlorococcales.....................
Rhizoclonium riparium
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5
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4
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— 3
— —
— —
2
— 3
— —
—
1 —
4 5
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1-6. Soziation von Gloeocapsa montana. 1-3. Südfinnland, Tvärminne, 29.-30. Aug.
1950: 1. Wiese am Westufer der Meeresbucht Byfladan, im Norden vom Bysundet,
offene Flecke zwischen Carex vulgaris und Agrostis stolonifera; 2. ebenda; 3. Tvärminneön, Hasselholmen, in der Nähe von Mörsörn, Uferwiese mit Carex vulgaris und
niedrigem Phragmites, offene Flecke. — 4-6. Åland, Kirchspiel Eckerö, Storby, 27.28. Juli 1950: 4. Uferwiese beim Post- und Zollhaus, offene Stellen zw. Leontodon
autumnalis; 5. Käringsund, beim Kanal, Uferwiese mit Scirpus uniglumis; 6. Käringsund, in der Nähe des Kanals, seichte Vertiefung in der Uferwiese, zw. Carex pulchella.
7. Soziation von Dichotrix gypsophila. Åland, Eckerö, Storby, beim Fischerhafen,
26. Juli 1950, offene Flecke zw. Plantago maritima.
8-9. Soziation von Phormidium corium. 8. Tvärminne, 30. Aug. 1950, am Nordende
des Namnshoimssundet, Meeresufer, zwischen kleinen Steinen (Juncus Gerardi, Calamagrostis neglecta). ■—- 9. Åland, Eckerö, Storby, Käringsund, Felsenvertiefung in
der Nähe des Kanals, 27. Juli 1950.
10-12. Soziation von reichlichen Diatomeen. Südfinnland, Tvärminne, 20.-30. Aug.
1950: 10. Bönholmen, Nordufer, seichte Vertiefungen in der Scirpus uniglumis - Wiese,
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habe die Formen mit kleinerem Lumen zu C. varius, die mit grös
serem zu C. miniitus geführt. Vielleicht sind diese Formen zu einer
einzigen Art zusammenzuführen. Beide Formen können reichlich
oder nur in vereinzelten Exemplaren auftreten.
Unter den Begleitarten sind hervorzuheben: Nostoc minutum lömal
und N. sphaericum ebenso 15mal. Nr. 16 (Tab. I) ist ziemlich leich
an Rivularia und könnte vielleicht zur Rivularia-Soziation gerechnet
werden.
4. Die Soziation von Gloeothece fuscolutea (lab. II, Nr. 1—14)

findet man oft im oberen Geolitoral, zwischen Agrostis stolonifera,
Glaux, Juncus Gerardi, aber auch niedriger zw. Scirpus uniglumis.
Sie ist nur aus dem Ostseebereich bekannt (3 Aufzeichnungen aus
Tvärminne, 8 von Åland, 1 aus den Schären von Baumo, 2 von
Runmarö). Die dominierende Art, Gloeothece fuscolutea, ist gewöhn
lich mehr oder weniger reichlich zu finden (4—5, einmal sp). Ferner
bemerkt man u. a. Chroococcus turgidus (9mal, meist spärlich oder
zerstreut), Nostoc sphaericum (6mal st cp, 2mal sp, einmal st pc),
Nostoc minutum (7mal), Gloeocapsa montana (6mal), Aphanothece
microscopica (5mal), Microcoleus chthonoplastes (4mal zerstreut, lmal
spärlich), Phormidium corium (5mal), und in kleinerer Menge auch
andere Arten (siehe die Tabelle).
5. Die Soziation von Rhizoclonium riparium (Tab. III, Nr. 13-14).
Eckerö und Runmarö, Uferwiese zwischen Agrostis stolonifera, Scir
pus uniglumis, Triglochin maritimum. In Nr. 13 (Eckerö, Stoiby)
treten ausser der dominierenden Art nur Chlorococcalen spärlich
auf, in Nr. 14 (Runmarö) u.a. auch Chroococcus turgidus, Gloeocapsa
montana, Lyngbya aestuarii und Nostoc sphaericum zerstreut.

im Hydrolitoral; 11. Hasselholmen, in der Nähe von Mörsörn, offene Stellen zw. nied
rigem Phragmites', 12. ebenda, offene Flecke zw. Carex vulgaris.
13-14. Soziation von Rhizoclonium riparium. 13. Åland, Eckerö, Storby, Käringsund, in der Nähe des Kanals, zw. Scirpus uniglumis und Agrostis stolonifera, 27. Juli
1950. — 14. Schweden, Uppland, Djurö, Runmarö, 1 km N von Nore, Uferwiese,
offener Fleck zw. Agr. stolonifera und Triglochin maritimum.
Dazu: Anabaena (steril) in Nr. 1 (Reichlichkeit 1), Calothrix scopulorum Nr. 3 (2),
Gloeothece confluens Nr. 12 (4), Nostoc microscoptcum Nr. 13 (2), Phormidium tenue
Nr. 9 (5), Rivularia Biasolettiana Nr. 3 (4) und Nr. 7 (3), Symploca muscorum Nr. 4
(1), Tolypothrix tenuis Nr. 6 (1). — Ferner: Cylindrocystis Brébissonii Nr. 1 (1), Hormidium flaccidum Nr. 4 (2), Mesotaenium chlamydosporum Nr. 6 (2), Vlothrix Nr. 1 (3).
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Tabelle IV. Soziationen von Microcoleus chthonoplastes, von
Rivularia und von Chlorococcalen.
M icrocoleus
1

2

__

2
—
—
3
3
—
3
—
—
4
—
1
—

Aphanothece Castagnei ....
A. microscopica.........................
Calothrix parietina.....................
Chroococcus minutus.................
C. turgidus..................................
Gloeocapsa montana.................
Gloeothece fuscolutea.................
Lyngbya aestuarii.....................
L. semiplena ..............................
Microcoleus chthonoplastes . . .
Nostoc minutum.........................
N. sphaericum..............................
Phormidium corium.................
Rivularia Biasolettiana ....
R. nitida......................................
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1-8. Soziation von Microcoleus chthonoplastes. 1. Südlinnland, Tvärminne, Lillnäs,
Im Nordteil des Namnsholmssundet, Uferwiese (Agrostis stolonifera, Juncus Gerardi),
offener Fleck bei einem Kleinfelsen, 30. Aug. 1950. — 2. Aland, Kirchspiel Lemland,
Granholm, offenes Geolitoral (Carex extenso, Odontites litoralis, Triglochin maritimum,
1 araxacum balticum etc.), 21. Juni 1949. — 3—6. Aland, Eckerö, Storby, Käringsund,
26. -27. Juli 1950: 3. Fischerhafen, am Ende der Bucht, offene Flecke zw. Agr. stolonifera und Planlago maritima; 4. in der Nähe des Kanals, am Ufer der Insel Främstö;
5. Fischerhafen, offene Flecke zw. Glaux maritima', 6. ebenda, weiter nach innen,
flache Veitiefung, zw. Scirpus uniglumis. — 7. Schweden, Göteborg, Amundön, mehr
nach oben gelegene schwache Vertiefung mit Salicornia herbacea f. ramosissima und
Plantago maritima, 7. Juli 1950. — 8. Schweden, Halland, Kirchsp. Vallda, Landenge
bei Sandö, zw. Suaeda maritima, 8. Juli 1950.
9-11. Soziation von Rivularia. 9. Aland, Kirchspiel Lemland, Granholm, 21. Juni
1949. — 10-11. Aland, Kirchspiel Eckerö, Storby, Käringsund, in der Nähe des Kanals,
27. Juli 1950; 10. offene Flecke in der Uferwiese (Juncus Gerardi, Plantago maritima,
Triglochin maritimum); 11. Erosionsböschung.
12. Soziation von Chlorococcalen. Südfinnland, Tvärminne, westlich der Fabrik,
offener Fleck ln der Uferwiese (Scirpus rufus, Agr. stolonifera, Erythraea litoralis etc.),
Aug. 1950.
Dazu: Anabaena (steril) in Nr. 2 (Reichlichkeit 1), Aphanothece saxicola Nr. 3 (1),
Calothrix scopulorum Nr. 4 (3), Chroococcus varius Nr. 2 (4), Dichothrix gypsophila
Nr. 5 (1), Oscillatoria tenuis Nr. 6 (3), Phormidium ambiguum Nr. 5 und Nr. 6 (2),
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6. Die Soziation von Gloeocapsa montana (Tab. III, Nr. 1—6) ist
bis auf weiteres nur in Finnland gesehen. Man begegnet ihr weiter
oben am Ufer, auf offenen Flecken in der Carex-Wiese. Die domi
nierende Art, Gloeocapsa montana, wurde viermal reichlich und
zweimal zerstreut gefunden. Unter den Begleitarten bemerkt man
Calothrix parietina und Chlorococcales-Mgen.
7. Die Soziation von reichlichen Diatomeen (Tab. III, Nr. 10—
12) wurde in Tvärminne im unteren Teil des Geolitorals und im
Hydrolitoral, zw. Scirpus uniglumis und Phragmites, bisweilen auch
in der Carex-Wiese zw. Carex vulgaris verzeichnet. Die Diatomeen
sind reichlich, dazu findet man Lgngbya aestuarii und L. semiplena
zerstr., Gloeocapsa montana, Chlorococcales-Algen, etc.
8. Die Soziation von Dichothrix gypsophila (Tab. III, Nr. 7) wurde
nur einmal verzeichnet: Eckerö, Storby, am Fischerhafen, auf offe
nen Flecken zw. Plantago maritima. Dichothrix war hier zieml.
reichlich zu finden, und dazu kamen Chroococcus minutus, Gloeothece fuscolutea und Nostoc minutum zerstreut vor. Ihre beste Ausbil
dung erlangt die Soziation im Wellenschutz an Steinen in seichtem
Wasser.
9. Die Soziation von Phormidium corium (Tab. III, Nr. 8-9)
wurde in Tvärminne zwischen kleinen Steinen und in Eckerö in
einer flachen Felsenvertiefung beobachtet und ist an sandigen Ufern
als zufällig anzusehen. Sie ist vielmehr typisch für die Felsspalten
schwach verunreinigter Standorte.
10. Die Soziation von Rivularia nitida ( lab. I\, Nr. 9—11) wurde
auf Åland, Granholm (Nr. 9) und Storby (Nr. 10-11), verzeichnet,
jedoch nur gelegentlich an den untersuchten Ufern, sie ist eher für
kleinsteinige Ufer kennzeichnend. Die dominierende Art, Rivularia
nitida, war mehr oder weniger reichlich vorhanden. \ on Begleit
arten bemerkt man Aphanothece microscopica, Gloeocapsa montana,
Gloeothece fuscolutea, Nostoc minutum, etc., die gewöhnlich zer
streut auftreten (vgl. die Tabelle).
Ph. tenue Nr. 6 (2), Schizothrix arenaria Nr. 2 (3), Scytonema mirabile Nr. 2 (1), Tolypothrix lanata Nr. 9 (1), T. tcnuis Nr. 2 (1). — Ferner: Oocystis Nr. 12 (1), Rhizoclonium
riparium Nr. 11 (4) und Nr. 12 (1), Schizochlamys gelatinosa Nr. 12 (4), Tetraspora
gelatinosa Nr. 9 (4).
Sv. Bot. Tidskr., 50:2

ERNST IIÄYRÉN

268

11. Die Soziation von reichlichen Chlorococcalen (Tab. IV, Nr. 12)
wurde nur einmal verzeichnet: Tvärminne, offener Fleck in einer
Uferwiese. Sie ist an sandigen Ufern nur als zufällig zu betrachten
und dürfte durch Zufuhr von süssem Bachwasser begünstigt sein.
Die Chlorococcalen sind ziemlich reichlich; zerstreut kommen einige
gewöhnliche Uferalgen vor (siehe die Tabelle).
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SEED GERMINATION IN OROBANCHE CRENATA
FORSSK.
BY

ABD EL RAHMAN KADRY and HUSSEIN TEWFIC.
(Faculty of Agriculture, Ein Shams University, Quobbah Palace, Egypt.)

Introduction.
Orobanche crenata Forssk. is an annual, complete parasite on
the roots of different plants, mainly the legumes. It causes to Vicia
faba L., which is one of the main economic crops in Egypt, a very
serious damage and a great loss to its field crop every year (Figs.
1—3). Some authors tried to germinate Orobanche seeds using dif
ferent solutions such as ammonia, simple organic compounds and
extracts of ground host tissues. Unfortunately very limited success
has been achieved, and in a few of these trials only. None of the
earlier authors who worked on the members of Orobanchaceae, has
given any detailed study on the stages of germination of the seed.
The present authors have studied in detail the morphology and
anatomy of Orobanche crenata seed and its germination until it
gives the mature flowering plant. The present work is a general
survey of the morphological stages of Orobanche crenata seed ger
mination in relation to its host Vicia faba.
Material and Method.
Seeds of Orobanche crenata were collected from the parents in
fecting Vicia faba crop cultivated in the farm of the Faculty of
Agriculture, Shebin El Kom. As Orobanche seeds are very minute,
and since it is very difficult to distinguish them from the small
particles of the soil, the authors have designed Ihe following method
to perform this study. The seeds of Vicia faba are germinated in a
pot containing sandy soil. After three to four days, when the radicle
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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________
Fig. 1. Orobanche crenala parasite on its specific host Vicia faba, showing their aerial
parts.

length of the germinated seeds is about one inch, they are trans
ferred to certain boxes specially made for the experiment (Figs 46). Each box measures 26 x 20 x 3 inches. One of the broad sides
of the box is entirely fitted with transparent glass. This glass front
is hinged to the box and is used as a cover, so that it can be re
moved from time to time to take out any desired sample. Some
holes are made in the bottom of the box for drainage. The box is
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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Fig. 2. Underground parts of Orobanche crenata (0) attached to a lateral root (L) of
Vfcia Iaba (V).

completely tilled with sandy soil except two inches at its top which
are left empty for irrigation. The surface of the soil, which is close
to the glass front, is completely covered with a white sheet of blotSv. Bot. Tidskr., 50:2
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Fig. 3. General view of the farm after picking out the main crop of Vicia faba and
leaving behind the parasite Orobanche crenata in the soil.

ting paper provided with small holes through which the radicles of
Vicia faba are allowed to pass. The seeds of Orobanche crenata are
dispersed over the blotting paper in the way of the developing host
root system (Fig. 7). The outer surface of the glass front is covered
with a black cloth in order to keep the roots in darkness. The boxes are
placed in pairs, face to face in the garden in the open air (Fig. 4). Some
boxes are put in the laboratory with their glass faces towards the
window (Fig. 5). The boxes are kept inclined at an angle of neaily
t>0°. Such inclination causes the root system to grow downwards,
running between the glass face and the blotting paper. Every day
the black cloth covering each box is partially removed for a few
minutes to examine the seeds of the parasite during their germina
tion and developmental stages without opening the box (Fig. 6).
When a sample is to be taken out of the box, il is placed on its back
and the hinged glass front is opened very slowly so that nothing is
ruptured or removed from its place. The sample is gently picked up
with a fine forceps using a dissecting microscope.
18-563372
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Fig. 4. The boxes designed for the experiment in the farm (see text).

The Seed.
Orobanche seeds are produced in abundance. Long (1910) stated
that tlie number of the seeds weighing one gram is about ten mil
lions. Each plant produces about forty thousand seeds. The seed is
oval-shaped (Fig. 8 a). One of its ends is convex while the other is
more or less flat. The micropyle is present at this latter end and is
surrounded by the protruding testal cells. The seed is dark-brown
in colour. Its length is about 0.35 mm, its width about 0.26 mm.
The minute structure of the seed comprises the testa, endosperm
and embryo. The testa consists of an outer layer of dark-brown
dead cells. Its cells at the chalazal end, as well as those on the sides,
are larger in size than the cells at the micropylar end. Each cell is
hardened with a conspicuously pitted lignified thickening. The outer
surface of the testa has a honeycomb-like structure. It is composed
of upward elevated cell walls (Fig. 8 a).
Germination of the Seed.
Orobanche seeds are capable of remaining viable in the soil for
more than ten years. They germinate only in the presence of the
living host roots. This may be due to a specific stimulant secreted
So. Bot. Tidskr., 50:2
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Fig. 5. An experiment box in the laboratory.

from the host root. Koch (1883) was the first to succeed in raising
Orobanche seedlings from the seeds laid near a proper host root.
He assumed that for germination llic seeds require a chemical
stimulant from the host root. Kusano (1908) studied the seedling
of Aeginetin indica by germinating it on the root of a suitable host.
He failed to germinate the seeds by treating them with different
chemicals.
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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Fig. 6. An experiment box after removing the black cloth covering the glass front,
to examine the germination and parasitism of Orobanche seeds.
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Fig. 7. Main (m) and lateral (/) roots of Vicia /a&a with dispersed seeds of Orobanche
crenata, some of which are germinating (g) and infecting the host root and developing
tubercles (tb); the infected parts of the host roots are swollen (s). n = nodule bacteria.

The authors have made accurate recordings for the dates of
sowing and germination of Orobanche seeds in relation to the flow
ering date of the host plant. The following table shows the results
obtained, provided that Vicia faba seeds were first sown three days
before being transferred to the boxes of the experiment. It can be
deduced (Table I) that the first germinating Orobanche seed is ob
served about a week prior to the flowering date of the host plant.
When the seeds of Orobanche crenata were scattered on the root
So. Dot. Tidskr., 50:2
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Fig. 8. Three stages of germinated Orobanche seed, a, In a resting stage;
at the be
ginning of germinatfon; c, during the growth of the micropylar part of the embryo (i)
out of the seed, m — micropyle; t = testa.

system of an already flowering host plant of Vicin faba, they ger
minate after one week. This latter result shows that Orobanche seeds
germinate after a week of being stimulated by the host root. On
the other hand, in the former case, they germinate about one week
before the flowering date of the host. As a conclusion, the seeds of
tire parasite germinate naturally by a stimulant secreted from the
Table I. Dates of sowing and germination of Orobanche seeds in
relation to the flowering date of the host plant.
1
Date of sowing dry
Orobanche seeds in
close to Vicia faba
roots

2
Date of first
germinated
Orobanche seed

3
Date of flowering of
Vicia faba

27/11/53
5/12/53
15/12/53
26/12/53
5/1/53
24/2/53
3/3/53
6/4/53

9/1/53
11/1/53
1/2/53
12/2/53
22/2/53
12/4/53
15/5/53
16/5/53

15/1/53
18/1/53
8/2/53
20/2/53
29/2/53
19/4/53
21/5/53
22/6/53
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between columns
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7 „
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8 „
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S

Fig. 9. Orobanche seed during its germination and attacking the host root (hr), a,
Showing the germ tube-like organ (i); b, after infection and development of the tubercle;
c, the same, in an advanced stage, rh = remains of root hairs; s = testa; tb = tubercle.

roots of the host plant after maturation. During germination of the
seed the testa does not increase in size due to its hardness. rl lie
first sign of germination is the swelling of the elongated micropylar
region of the seed (Fig. <S b). This is due to the active growth of the
micropylar cells of the embryo during its growth out of the testa.
The active cells appear as a white convex cellular mass (Fig. 8c).
They continue their growth in a tubular organ which forms a long,
delicate, white yellowish, filamentous and multicellular structure.
Its apex is slightly swollen and consists of active meristematic cells
(Fig. 9 a). The tubular organ could not be considered as a radicle,
since there are great differences between their morphological and
anatomical structures. It bears some resemblance to the germinat
ing tube of a fungal spore. Both of them infect their host plants, but
differ in the number of their cells. The authors therefore consider
this growing tubular structure as a “germ tube-like” organ. It grows
out towards the host root at the expense of the food reserve present
in the endosperm of its seed. The maximum length attained by this
organ is about three mm. In rather remote seeds, this organ becomes
slightly thin and brown in colour, sooner or later dying away.
When the seed of the parasite is near its host root, the germ tube-like
organ grows until its tip comes in close contact with the outer pilife
rous layer of the host root. Then the parasite forms a primary hauSi>. Bot. Tidskr., 50:2
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Fig. 10. The same as Fig. 9, but the seed of Orobanche crenala is very close to the lateral
host root, showing the infecting germ tube-like organ, together with the part of the
embryo remaining inside the seed, co-operating in the formation of the tubercle (lb).
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storium which penetrates through the tissue of its host aiming to gain
contact with its inner conducting tissue. The tip of the germ tube-like
organ swells at the point of its attachment to the host root. By suc
cessive divisions and rapid multiplications, this increases in size
forming a tubercle. The main stem of the parasite is produced
from this tubercle (Figs. 9 and 10).
The authors have observed that Orobanche seeds can germinate
at a distance from the host root not exceeding 1 cm. Not all the
germinated seeds are able to induce infection. Orobanche seeds
present at a distance not more than 2 to 3 mm from the host root
succeed in developing seedlings. Seeds at a greater distance are not
successful in causing infection. This may be due to starvation and
weakness of the elongated germ tube-like organs.
Differences in distance between the Orobanche seed and its host
root give rise to variations in its mode of development and in the
formation of its seedling. The results observed may be summarised
as follows:
(a) In case of seeds present very close to the host root, at a dis
tance not more than 1 mm, the infecting germ tube-like organ together
with the part of the embryo remaining inside the seed co-operate
in the formation of the tubercle initial (Fig. 10). The testa is broken
into lobes by the internal pressure of the inner growing part of the
embryo.
(b) Seeds at a distance not more than 2.5 mm from the host root
are able to produce seedlings. Their tubercles are formed from the
swollen tips of the germ tube-like organs that come in contact with the
host root. The part of the embryo remaining inside each seed withers
and dies away without interfering with the formation of the tubercle
(Fig. 9).
(c) Seeds present near the host root but improperly placed (their
micropyles not being directed towards the host root) produce germ
tube-like organs and show the same sequence of development as
in b (Fig. 11).
(d) Seeds at a distance of 2.5-3 mm germinate but rarely succeed
in developing seedlings.
(e) Seeds at a distance more than 3 mm germinate without in
fecting the host root. The tips of their germ tube-like organs become
brownish, whereafter they wither and die away.
The authors have observed that the lateral roots of the host are
highly infected by the parasite while the main tap root is rarely
So. Bol. Tidslcr., 50:2
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big. 11. Orobcinche crenata seed (S) with its micropyle not directed towards the host
root, showing its germination, i = germ tube-like organ; hr = host root.

infected. Only one case, among one hundred plants studied, has
been found to carry two infections on the main tap root (Figs. 5 c,
12, 13).
The growth of the seedlings of Hie parasite is effected to a large
extent by its position on the host root system. The parasite infecting
an upper lateral root grows more vigorously than that infecting a
lower lateral root. Parasites infecting strong lateral roots become
more strongly developed than those infecting weak host roots. Ac
cordingly, a parasite connected to a main tap root grows more
vigorously than that parasitizing a lateral root. This may be due
to the difference in nutrient materials supplied by strong or weak,
main or lateral roots (Figs. 11 and 12).
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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Figs. 12-13. Seedlings of Orobanche crenala developing on the lateral host root (Fig.
12), and on the main host root (Fig. 13). a and b in each figure are of the same sample
but of different ages, showing the root-like organs and the shoot developing from the
tubercle.
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Fig. 14. Young shoots of Orolmnche crenala (0) in different stages of development,
parasitic on lateral roots of Vicia jaba (V).

The Root-like Organ.
The parasite produces from its tubercle numerous tubular organs
which grow in all directions searching for host roots. They send
more than one haustorium which infects other lateral roots. Each
individual is a delicate, more or less brittle yellowish structure. Its
diameter is about 2.5 mm. It may extend to a length of 5 cm (Fig.
13). Its origin is endogenous, as stated by Worsdell (1895) in
Christisonia and by Juliano (1935) in Aeginetia indica. These two
authors, and Boewig (1901) in Cassytha filiformis, reported that the
root cap was absent from these organs. Koch (1878) in Orobanche
spiciosa, 0. minor, 0. ramosa and in 0. hedera, and Smith (1901) in
Aphyllon uniflorum, stated that the root cap was present in the roots
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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of these plants. Worsdell (1895) in Christisonia and Ciiemin (1920)
in Lathraea, confirmed the absence of root hairs. As mentioned by
Worsdell (1895) in Christisonia, Cooke & Sciiively (1901) in
Epipliagus virginiana and Juliano (1935) in Aeginetia indica, lateral
roots are developed from these roots. The present authors have not
observed in Orobanche crcnata any lateral root, root hairs or root
cap developing from the root-like organs. However, it is not cor
rect to call them roots since their internal anatomical structures
show great differences. Hence the authors propose to call them
“root-like’ ’ organs.
Summary.
1. Orobanche crenata is an annual, complete parasite on the roots
of legumes and causes very serious damage to Vicia [aba.
2. Seeds of Orobanche crenata are microscopic. The testa is
hardened with lignified and suberized thickenings.
3. The seeds are capable of surviving in the soil in a living state
without germination for several years.
4. They germinate in the soil only when present near the roots of
their host plant.
5. Germination of the seeds is caused by a stimulant secreted from
the host root.
6. The seeds germinate one week after being stimulated by the
host root.
7. The host plant begins to secrete the stimulant substance from its
roots about one week before flowering.
8. The germinated seed produces a tubular or “germ tube-like”
organ which could not be considered as a radicle.
9. This organ can attack the host root if it is near to it, the distance
not exceeding 3 mm.
10. It penetrates the host root forming a primary haustorium.
11. The outer remaining part of the germ tube-like organ which
is in contact with the host root forms a tubercle.
12. The mode of development and formation of the tubercle
depends on the distance between the Orobanche seed and its host
root.
13. A single stem apex develops from the tubercle.
14. Numerous root-like organs are produced from the tubercle.
The maximum length of this organ may reach about 5 cm.
15. There is a great difference between the morphology, anatomy
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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and function of the root-like organ of Orobanche crenata and any
other normal dicotyledonous root.
16. The lateral roots of Vicici faba are more highly infected by
the parasite than the main tap root.
17. The root-like organ is of endogenous origin. It attacks other
host roots met in its way by developing secondary haustoria.
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FRUKTCHIMÄRER SÄRSKILT HOS ÅKERÖÄPPLEN.
AV

K. V. OSSIAN DAHLGREN.

Det händer ibland att ett äpple kan visa en knivskarpt avgränsad
sektor med en annan färg — eller någon gång också av en annan
beskaffenhet (Johansson 1955, b, s. 186) — än den för sorten ty
piska. År 1927 beskrev förf. ett sådant fall, särskilt frappant, då
det var ett vitgyllingäpple som hade fått en mörk, brunröd kvadrant.
En avbildning i färg av denna chimär har senare publicerats (Dahl
gren 1938 och 1954). Ibland kan den avvikande zonen upptaga
jämnt halva äpplet, men oftast har endast ett mer eller mindre smalt
parti mellan skaftet och blomfnaset blivit förändrat.
Ett ganska märkligt förhållande har studerats av Schmidt (1942).
Av 26 äpplen, som hade tillvaratagits från ett tolvårigt träd (upp
växt efter kärnsådd från sorten Kaiser Wilhelm), visade sig icke
mindre än 14 stycken vara dylika chimärfrukter. Även i fortsätt
ningen (Schmidt 1954) producerade trädet massvis med sådana
äpplen. År 1949 skördades 214 frukter, av vilka drygt hälften upp
visade chimärstrukturer.
Orsaken till att avvikande sektorer utbildas måste naturligtvis
vara en mutation, som har ägt rum på ett mycket tidigt stadium av
blommans utveckling. Om jämnt halva äpplet är förändrat, så är
det väl ganska rimligt att förmoda, att mutationen har inträffat i
den ena av de dotterceller, som bildats av blomknoppens, eller
riktigare dess dermatogens, ursprungscell (meriklinal chimär-typ);
och om, såsom hos vår vitgylling, precis en kvadrant avviker från
frukten i övrigt, bör mutationen ha försiggått under eller strax efter
delningen no 2. Ju mindre den avvikande sektorn är, desto senare
bör mutationen ha inträffat. Ibland kan hela äpplet avvika från
normen, ja, ett skott eller en hel gren kan bära förändrade frukter,
vilket tyder på att mutationen ligger ännu längre tillbaka i tiden.
Genom att ympa eller okulera med material från dylika muterade
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skott har man fått fram helröda handelssorter av t. ex. grawensteiner och sävstaholm, det s. k. P. J. Bergius-äpplet (C. och R. Flo
rin 1918).1 I Schmidts nyss omnämnda fall måste tydligen »die
Permanenz der gehäuften Chimärenbildung» bero på en i trädets
genotyp starkt förankrad benägenhet för detta slags mutationer.
Vid Balsgård började man kanske för första gången i världen att
söka åstadkomma nya frukttyper genom experimentellt utlösta mu
tationer. Förf. inskränker sig här till att hänvisa till en av Graniialls uppsatser (1953) vari meddelas, att man utom hos päron
även hos äpplen genom röntgenbestrålning har fått fram avvikande
färgsektorer.
Jätteäpplen

med

fördubblade,

ja,

pentaploida

kromosomtal

(Granhall & Oldén 1951, s. 59) ha framställts. Av den miniatyr-

äpplebärande Malus Sieboldii har Oldén (1953, s. 110) t. o. m. fått
fram två hexaploida (102 kromosomer) plantor (jämte flera mixoploider med samma tal). Under det sista decenniet ha också flera
cytochimärer (olika skikt av frukten, och det skott från vilket den
har utvecklats, ha olika kromosomtal) blivit uppdagade av Blaser,
Dermen, Einset, Barbara Imhofe o. a. Dessa »kromosomchimärer», som föllo i ögonen genom sin storlek, kunde vara av olika be
skaffenhet. Genom undersökning av skottspetsar och bladanlag hai
man konstaterat följande fall. 1) En diploid »hud» som omsluter
den tetraploida vävnaden (34 +68); 2) både dermatogen och det
subdermatogena cellagret äro diploida, men de djupare belägna
cellerna däremot tetraploida (34 +34 +68); och 3) tre diploida cella
ger täcka den tetraploida vävnaden (34 +34 +34 + 68)(Einset, Bla
ser, Imhofe 1947, s. 371). (Även fyra diploida skikt — Dermen
1951 _ kunna i skottspetsen täcka de tetratraploida cellerna, men
dessa komplexa chimärer övergå lätt till diploida skottbildningai.)
Hos angiospermerna stamma sexualcellerna ytterst Iran det subepidermala cellskiktet, och därför alstrar endast grupp 1 diploida,
men grupperna 2 och 3 haploida gameter. Vilka partier, som i
dessa chimärers blommor komma att uppbyggas genom de pri
mära skiktens delningar, har också analyserats av Blaser & Einsei
(1950, s. 297).
1 Åtminstone hos tre äppelsorter beror den röda färgen på förekomsten av idaein,
en glycosid, som hydrolyseras till cyanidin och galactos (Dustman & Duncan 1939,
s. 233). Genom besprutning av frukter med thiocyanater kunde »under certain con
ditions» också sådana sorter, som normalt sakna eller ha en obetydlig rodnad, bli en
smula mer rödfärgade.
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I en tidigare pomologisk uppsats har förf. (1945) behandlat
några andra anomalier hos äpplen. I samband med ett nytt fynd av
päronformade1 frukter uttalade han sig också en smula kritiskt
om en förmodad chimärbildning mellan äpple och päron (Hjelmqvist 1944 och 1945, s. 169).
A propos äpplen, som likna päron, kan det kanske vara av in
tresse att erinra om, att man för några år sedan verkligen har lyckats
att korsa Pyrus och Malus med varandra. Enligt 1952 och 1953 års
meddelanden från John iNNES-institutet (Mr'Crane’s report, s. 7
resp. Mr Brown’s, s. 10) erhöll man bastarden päron x äpple,
sedan stiftbasen behandlats med /Snaftoxyättiksyra. De frön som
utvecklades trodde man först hade ett apomiktiskt ursprung, men
groddplantorna visade sig vara tydliga hybrider, som kunde hål
las vid liv genom att ympas på äppelplantor. Bastarder uppstodo
efter pollination med såväl en diploid som en tetraploid äppelsort.
Några plantor ha icke erhållits, då äpple var moderväxten. Även
genom att hormonbehandla äppelblommornas pollen lyckades man
få bastarder (Brock 1954, s. 422).
Den framgångsrike ryske fruktförädlaren Mitschurin (1950, s.
150 och 230) har som så många andra sovjetbiologer påstått, att
han lyckats få fram »vegetativa hybrider». Trots den s. k. »bergamottrenetten» (bild 1 c., s. 310) torde väl dock hans utsaga om
vegetativa päron-äpple-bastarder icke behöva fattas alltför bokstav
ligt. Visserligen har Mitschurin, i likhet med sin amerikanske kol
lega Luther Burbank, som nämnts varit en sällsynt skicklig prak
tiker — och det är minsann vackert så! —, men han var en klen
teoretiker. Med naivt patos deklarerade han också (s. 480) sin över
tygelse om att »endast proletariatet är i stånd att konsekvent och ak
tivt inverka på och förändra naturen,------ så säger den lära, som
framställts av Marx, Engels, Lenin och Stalin, dessa andens oöver
träffade titaner». Den självlärde Mitschurin var dock en betydligt
mera sympatisk människa än den motbjudande och för den fria
forskningen så farlige Lysenko, som säges syssla med »ett djup
lodande av den moderna biologiens teoretiska frågor» (s. xix).
Denne charlatan12 förnekar ju mendelklyvningar och kromosomer1 På Högholmen utantör Västerås finnes också en tyvärr nu tynande vildapel, som

bär päronliknande äpplen (Walldén 1955, s. 98).
2 Enligt ett pressmeddelande från Moskva (Sv. D. 3 april 1956) har ryska veten
skapsakademien (tydligen som ett led i den påbörjade rengöringen efter Stalin) be
slutat att publicera valda verk av Lysenkos oskyldiga offer, den frejdade Vavilov,
19 — 563372
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nas betydelse för ärftligheten samt finner rågkärnor utvecklade i
veteax.
Beträffande de många påståendena av ryska biologer att en vege
tativ befruktning skulle kunna äga rum i samband med ympningar,
så kan en sådan möjlighet naturligtvis icke a priori alldeles förnekas.
Den geniale Winklers förmodade ymphybrid visade sig visserligen
vara — en chimär; men han var dock ända till sin död — i armod
och olycka i Östtyskland — benägen att tro på möjligheten att kunna
framställa en »burdon», d. v. s. ett skott framkommet efter ympning genom två somatiska cellers och deras kärnors förening. Något
verkligt bevis härpå har varken han eller någon annan lyckats att
prestera. Härom året har för övrigt Brobec (1954) undersökt bild
ningar av Winklers burdontyp (erhållna efter ympning mellan de
klassiska försöksväxterna Solanum och Lycopersicum) och funnit,
att de voro helt uppbyggda av tomatvävnader fast med abnorma
och polyploida kromosomtal.
Sedan gammalt är det visserligen känt, att en ymp kan influeras
av sitt underlag, och detta är kanske särskilt ofta angivet för frukt
träd. I regel är det då endast fråga om modifikativa inverkningar,
ehuru även mutationer någon gång kunna ha blivit utlösta. Sovjet
ryska forskare tolka tydligen gärna enligt högt föredöme dylika för
hållanden såsom bevis på »vegetativa befruktningar». (Lysenko
har ju deklarerat, att lika väl som på sexuell väg går det att överföra
varje egenskap genom ympning, ett i sanning revolutionerande på
stående och ganska betecknande för mannen i fråga.) På sista ti
den har Stubbe (1954) och hans lärjungar trots tusentals ympförsök med tomater icke lyckats att få några bevis på de ryska upp
gifterna. Senast har också Böhme (1954) publicerat sina tomat
försök; och fast han har använt liknande sorter och samma meto
dik som sovjetryssarna, har icke heller han kunnat påvisa något
regelbundet uppträdande av sådana specifika förändringar, som
skulle kunna häntyda på en eventuell vegetativ bastardering, men
väl konstaterat, att ibland genotypiska förändringar kunde upp
komma i samband med ympningen.
I fjol meddelade Johansson (1955 a, s. 184) ett lärorikt exempel
på hur försiktig man måste vara för att icke draga förhastade slutvilken deporterades till Sibirien på grund av sina »reaktionära teorier» rörande ärft
lighet och där dog (eller dödades). — Just nu (Sv. D. 10 april) telegraferas också från
Moskva att Lysenko »på egen begäran» har entledigats från sin post som president i
allryska jordbruksakademien.
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satser. En odlare i Tjörnarp i Skåne hade omympat ett sävstaholmsträd med åkerökvistar. Utom vanliga åkeröäpplen fick han senare
på en gren frukter, »som till utseende voro mest lika Sävstaholm
men dock måste anses vara en typ av Åkerö». Kanske ett indicium
på en »vegetativ befruktning»? Ingalunda! Den slående likheten
med sävstaholmsäpplena i såväl färgteckning som fruktform be
rodde på en mutation. Det visade sig nämligen att samma underliga
äpplen också förekommo på det åkeröträd, varifrån man hade
hämtat ympriset; och tydligen hade en kvist av mutanten råkat
komma med vid omympningen av sävstaholmsträdet.
På ett äppelträd kunna ibland utvecklas frukter, som beträffande
sin färg eller form bära mer eller mindre tydliga spår av den sort
som varit pollenleverantör. Detta är onekligen mycket anmärk
ningsvärt, ty det är ju endast äppelkärnornas innehåll (embryot
och det slutligen resorberade endospermet) som är ett direkt resul
tat av befruktningen. I övrigt är ju äpplet helt och hållet en produkt
av moderväxten. Om det trots detta i viss mån skulle likna frukten
på faderträdet, måste man tydligen föreställa sig, att kemiska (hormonala eller enzymatiska) inflytanden från embryot eller frövitan
ibland kunna påverka de maternella vävnaderna. I dylika fall
har man med den tyske läkaren och botanisten Focke talat om
xenie-bildningar. Men samma term begagnade denne också för
sådana fall, där endospermet, såsom t. ex. ofta hos majs, visar
faderliga karaktärer. Detta är dock en helt annan sak, ty liksom
embryot uppkommer ju även frövitan efter en befruktning. Wal
ler (1917, s. 282) har därför föreslagit, att termen xenier skall
reserveras för sådana endospermkaraktärer som bero på befrukt
ningen av (en polkärna eller) den sekundära embryosäckkärnan,
och att de nyssnämnda fruktförändringarna däremot skola hänföras
till vad han kallar ectogoni-företeelser. Sedan ha termerna meta- eller
paraxenier vunnit burskap.
Paraxenier hos äpplen äro icke så sällan omnämnda, särskilt i
arbeten som syssla med hortikultur, men uppgifterna äro ofta vaga
och icke experimentellt prövade. Här skall blott anföras ett exem
pel härpå, då det dels är rätt typiskt och dels har fått äran att in
flyta i Paris-akademiens Comptes rendus. Bredvid ett träd med röda
frukter växte ett annat, som hade grönvita äpplen. På det sistnämnda
fanns dock på en gren fyra frukter, som voro av en tämligen inter
mediär typ. Detta tolkar nu observatören Daniel (1938, s. 1360) så
som beroende på att fyra blommor skulle ha befruktats genom
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pollen från det rödfruktiga trädet. Ja, det är kanske riktigt — men
bevisat är det icke. Han har också beskrivit ett exempel på vad
han kallar »xenies sectoriales». Ett äpple uppges till 4/5 ha varit
normalt, men 1/5 var »du type paternel», vilket skulle bero på att
blott en av carpellerna hade blivit befruktad av ett sortfrämmande
faderträd. Detta är ju endast en gissning, som dessutom är ganska
osannolik. Hur vill meddelaren för övrigt förklara, att en avvikande
färgsektor är skarpt avgränsad mot omgivningen? På en mutation
har han icke haft en tanke. Det är just färgchimärer hos äpplen,
som allmänheten gärna föreställer sig skulle sammanhänga med en
pollination av främmande frömjöl, och dock äro våra äppelsorter,
kloner alltså, i regeln självsterila.
Bland de många säkra fallen av paraxenier kunna vi exempelvis
omnämna, att Nebel (1936) har visat, alt Mclntosh-äpplen — som
sutto på samma träd, voro ungefär lika placerade och hade lika
många kärnor — kunde avvika trån varandra genom sma men
distinkta skillnader beträffande storlek, pH-värde, sockerhalt och
hållbarhet, allt sammanhängande med vad slags pollen som hade
använts för att åstadkomma befruktning. Vackra exempel på att
också fruktformen kan influeras av faderträdet ha illustrerats av
Bacii (1929), men vi skola icke fördjupa oss i dessa förhållanden.
Efter denna summariska orientering övergå vi nu till våra åkeröäpplen. Moderträdet (fridlyst 1921) till den förnämliga och härdiga
fruktsorten står fortfarande kvar på Tessins gamla herresäte. Sor
ten beskrevs av Eneroth (1858) under namnet »Åkerö glasäpple»
och fanns då utom vid Åkerö endast vid några andra sörmländska
gods (PÅHLMAN 1950). Den gamla apeln förmodas ha upplevt ett
par århundraden. Följande citat ur en tidningsartikel (Körnå 1943)
kan förtjäna att återgivas:
»Före 1921 var trädet mycket skröpligt. Endast en enda gren visade
någorlunda livskraft, och av den metertjocka stammen återstod bara ett
tunnt skal. Ägaren till Åkerö, godsägare G. Enderlein, lät emellertid 1921
utföra en plombering av trädet, och denna lyckades så bra, att trädet åter
vunnit en betydande livskraft. Det bar 1939 inte mindre än 350 kg frukt.
Vid plomberingen göts en cementpelare en meter ner i marken under trä
det, för att grunden skulle bli stadig, samt därefter upp genom den om
sorgsfullt rengjorda håligheten i stammen, vilken var så stor, att en man
kunde komma in i den. Alla håligheter utfylldes omsorgsfullt i stammen,
och plomberingen, som uppges vara bland de första i sitt slag, blev som
nämnt synnerligen lyckad. Trädet fick snart ny livskraft och sköt nya
skott. Den till stor del torkade kronan började åter grönska. Nu har trädet
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Fig. 1. Ljust åkeröäpple med en mörkfärgad sektor.
Light-coloured Åkerö apple with dark sector.

hunnit med att skjuta armstjocka nya grenar, och de svåra stamskadorna
äro delvis övervallade. Utom god fruktskörd ger trådet åtskilligt förädlingsmaterial. Åtminstone ett 50-tal träd förädlas årligen direkt från det
gamla Åkerö-trädet, och plantskolans Åkeröträd av andra generationen
stå givetvis i särklass.
Det imponerande Åkeröträdet, som beredvilligt visas av trädgårdsmäs
tare Arthur Persson, bär, enligt fackmäns mening, intet som helst spår av
ympning, varför man har anledning antaga, att trädet är kärnsått. Som
bekant finns det dels röd Åkerö, dels ljus Åkerö. Båda dessa sorter gå
märkligt nog tillbaka till samma träd, då en gren av det gamla Akeröträdet bär ljus Åkerö.»

Enligt meddelande av f. d. länsträdgårdsmästare R. Granlund i
Eskilstuna har också senare konstaterats, att trädet bär »såväl ljusa
som röda frukter».
Fig. 1 återger en ljus frukt med ett avgränsat starkt rödfärgat
band; och på fig. 2 har 3/4 av ett äpple (från folkskoleseminariets
trädgård i Uppsala, 1954) den vanliga åkerösortens färg, medan
1/4 fått den ljusa typens. På sätt och vis skulle man därför nästan
kunna säga, att här föreligger ett slags negativ motsvarighet till det
förut omtalade vitgyllingäpplet, där 3/4 voro ljust färgade och den
återstående kvadranten var mycket mörk.
Ett ganska egendomligt åkeröäpple upptäcktes 1937 också i folk
skoleseminariets trädgård. Ungefär halva frukten hade en ljus kulör,
men den andra mörkare hälften var i sin tur uppdelad i två väl avSv. Bot. Tidskr., 50:2
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Fig. 2. Åkeröäpple av den mörka typen med en ljust färgad kvadrant.
Åkerö apple of the dark type with a light-coloured quadrant.

gränsade partier, det ena svagare och det andra mycket starkt rödfärgat (fig. 3). Jones (1937, s. 496) har reproducerat bilder av två
äpplen, där ett ljust och ett mörkt band uppträdde parvis; och han
påstår, liksom också senare (1941, s. 297), alt även förf. (1927)
skulle ha avbildat dylika »twin stripes» hos silt vitgyllingäpple.
Detta är dock oriktigt. Ljusreflexer från äpplet å fig. 2 i förf:s upp
sats torde ha feltolkats, fast en jämförelse med fig. 1 (där samma
frukt är fotograferad från skaftändan) borde ha omöjliggjort ett
misstag. Jones har särskilt undersökt de ofta mycket små och par
vis uppträdande fläckar (»twin spots») av olika färg eller beskaf
fenhet i övrigt, som kunna uppträda på majsendosperm. Dylika
tvillingfläckar, framhåller han, bero icke på genmutationer utan på
olika slags kromosomabberationer uppkomna i samband med en
»unequal» kärndelning.
Stundom kunna två äppelblommor vara sammanvuxna, så att
ett slags dubbelfrukt kan utvecklas. Ibland ha de båda äpplena en
dast ett gemensamt skaft; men sammanväxningen kan också gå
längre, ja, t. o. m. bli så intim, att det skenbart bildas en enhetlig
frukt fast då försedd med två stycken blomfnas. Vissa träd kunna
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Fig. 3. Åkeröäpple med ungefär ena halvan av den ljusa typen; den andra är uppdelad
i en mörkt och en intermediärt färgad sektor.
Åkerö apple of which one half is of the pale type; the other half is divided into a
dark and an intermediate sector.

tydligen ha en alldeles speciell benägenhet för att utbilda »tvillingäpplen», vilket måste sammanhänga med den genetiska konstitu
tionen. Liljewall (1900, s. 60) omtalar sålunda, att ett omkring
50 år gammalt uppländskt träd, sannolikt en kärnstam, alltid bai
ett stort antal mer eller mindre hopvuxna äpplen. Ibland kunde
nästan halva skörden bestå av sådana dubbelfrukter. I en notis i
en norsk pomologisk tidskrift (Anonymus 1946, s. 228) avbildas
ett par tvillingäpplen och meddelas, att (enl. vår 1). N., 7 okt.) man
i Edsviken hade skördat ett tjog dylika frukter på ett 13 år gammalt
Fullerö-träd.
År 1946 fick jag ett dubbelt och mycket anmärkningsvärt åkerö
äpple (fig. 4 och 5) av trädgårdslärare A. Hoström, som hade kom
mit över det i en gårdsplantering i Uppsala. Del ena av de båda
»congenitalt» sammanvuxna äpplena tillhörde tydligen den ljusa
sorten, medan den andra hade den varmt tegelröda färg, som typisk
åkeröfrukt får i soligt läge. Skillnaden mellan de båda komponen
terna framträdde tydligt, och den accentuerades dessutom genom
att själva gränslinjen delvis hade en något mörkare färgton (se
bilderna!). Även då frukten slutligen hade ruttnat, kunde fort
farande gränslinjen tydligt urskiljas. Av de båda sammanvuxna
äpplena hade det mörka utvecklat fyra och det ljusa endast tre
carpeller.
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Fig. 4. Två sammanvuxna åkeröäpplen, det ena av den ljusa och det andra av den
mörka, varmt tegelröda typen. Särskilt upptill accentueras skillnaden mellan de båda
komponenterna genom att själva gränslinjen på fotografiet ter sig något mörkare
markerad.
Two Åkerö apples grown together, one pale, the other dark, of a warm brick-red
colour. At the top in particular the difference between the two components is ac
centuated by the fact that on the photo the dividing-line itself looks darker.

Fig. 5. De båda sammanvuxna äpplena på fig. 4 sedda från sidan.
The two apples in Fig. 4 seen from the side.
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Den förste, som har beskrivit en fruktchimär hos äpple, tycks ha
varit Linnés vän Peter Collinson, låt vara att detta endast skett i
ett brev (Smith 1821, s. 7). I en följande uppsats skall redogöras
härför och behandlas ett av Linnés brev till Collinson.
Uppsala den 20 april 1956.
Summary.
Fruit chimaeras, especially in Åkerö apples.
After an introductory discussion of chimaera developments of
apples, hybrids with pears, so-called vegetative fertilization, paraxenia, etc., the author goes on to describe some colour chimaeras dis
covered in Uppsala in Åkerö apples, one of the best known kinds
of apple grown in the districts round Lake Mälar. One apple showed
three differently coloured sectors (Fig. 3). In one case two differently
coloured apples had grown together (Figs. 4 and 5). (The descrip
tions of the figures are also in English.)
Jones declares that the author (1927) demonstrated twin stripes
on a Vitgylling apple. This statement, however, is incorrect, cer
tainly owing to a misinterpretation of light reflections from the apple
skin.
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PETEK COLLINSON OM VEGETATIVA MUTATIONER
SAMT ETT BREV FRÅN LINNÉ MED
ANLEDNING HÄRAV.
AV

K. V. OSSIAN DAHLGREN.
I anslutning till föregående uppsats, »Fruktchimärer särskilt hos
åkeröäpplen» (Dahlgren 1956), kan det vara skäl att erinra om
Linnés beundrare och gynnare Peter Collinson (1694-1768) i
London. Denne tycks nämligen ha varit den förste, som har om
nämnt en sektorialchimär hos äpple — låt vara endast i ett brev
till vår princeps botanicorum.
Nästa år har det förflutit jämnt två och ett halft århundrade sedan
Linné föddes. Författaren finner det därför lämpligt att nu också
publicera ett brev från Linné till Collinson.
Linné hade gjort mannens bekantskap under sin Englands-resa
1736. Collinson, som till yrket var klädeshandlare, hyste ett livligt
intresse för naturvetenskap, i synnerhet för botanik, hortikultur
samt i viss mån också för fornforskning. En utförlig biografi över
honom har för ett par årtionden sedan författats av Brett-James
(1925). Många växter, särskilt från Nordamerika, ha genom Col
linson kommit i kultur. Hans trädgård vid Mill-Hill var en sevärd
het. Släktena Collinsia och Collinsonia hugfästa hans namn. (Han
tackade också Linné för att denne »botanically speaking» givit
honom »a species of eternity».) Collinson blev medlem av Sven
ska Vetenskapsakademien. Både Solander och Kalm fmgo röna
bevis på hans välvilja och profitera av hans vänskap med mästaren.
I ett brev till Linné, daterat den 3 april 1741 och publicerat av
Smith (1821, s. 7), talar Collinson om ett märkvärdigt äpple, som
plockats från ett träd med gröna frukter. Till drygt 2/3 hade näm
ligen detta äpple lått en brunröd (russet) färg, skarpt avsatt mot
det gröna (— »the colours not by degrees going into each other,
but there is a remarkable line where one fruit is divided from the
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other, as in the mixed orange and lemon»). Dylika chimärfrukter ha
gärna av allmänheten tanklöst tolkats såsom framkallade av be
fruktning genom främmande pollen; och det gjorde också Collinson, då ursäktligt nog. Ett träd med brunröda frukter stod bredvid
det med gröna, varför han menade att en »horisk intimitet» hade
råkat äga rum mellan bådas blommor (»adulterous intimacy with
each other’s blossoms»).
Vad Linné kan ha svarat känna vi tyvärr icke. I förbigående kan
omnämnas att också han (Dahlgren 1941), fast mera i förbigående,
har observerat och annoterat ett par vegetativa mutationer hos Polemonium och Aquilegia (hos den sistnämnda var det en sektorialchimär i blomman).
I nyssnämnda brev meddelar också Collinson, att ett persikoträd utom de vanliga frukterna även hade frambragt några nektariner. Långt senare återkommer han (25 sept. 1766 och 16 mars 1767;
Smith s. 70 och s. 75) till sina nektariner, en glatt fruktsort, som
han sålunda hade goda skäl att antaga hade uppkommit från per
sikan. (Sektorialchimärer mellan persiko- och nektarinfrukter har
man senare iakttagit.) Han omtalar också, att det från en utspottad
nektarinkärna skulle ha uppvuxit ett nektarinträd, vars frukter
även Solander hade fått kalasa på. Collinson ber ivrigt Linné om
en del upplysningar.
I Uppsala finnes, i Svenska Linné-sällskapets ägo, svaret på bre
vet av den 25 sept. Archiatern tycks ha skrivit tämligen omgående,
ty hans brev är daterat den 28 okt. 1766. Det förefaller att ha till
kommit i rätt stor hast. Fil. d:r Arvid H.i. Uggla, som är så väl för
trogen med Linnés ofta svårlästa stil, har godhetsfullt mödat sig
med att för författarens räkning göra den avskrift, som nu publi
ceras. Och icke nog med det: han har också lämnat värdefull hjälp,
då det gällt att tyda vissa av de linnéanska ordvändningarna.
Yiro de Botanica et Botanicis optime merito
Petro Collinsono

Amico suo amicissimo
S. pl. d.
Car: Linne
Heri tuas Vir Amicissime d. 1 junii exosculatus sum et gavisus quod
valeas meique amantissimus sis. Tu fere solus etiamnum superes e tam multis quondam amicis, quos setas devoravit. Faxit Deus ut diutissime f[r]uaris Tuo paradiso terrestri et Rem herbariam pro ut soles, promoveas.
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Quod non miserim Systematis Naturae editionem ultimam in caussa est,
quod non dum absoluta est plus quam prior pars Regni divini[V] animalis.
Novit D. Solander quam difficile sit upsaliensibus, Holmia longius remotis,
mittere per naves. 18 exemplaria accipio a Typographo, quae praesentes
amici brevi surripiunt. Tentabo hac vice mittere primum tomum prout
prodierit.
Non recordor quin rescripserim et gratias egerim pro Sarracen[i]a, c®terum haec aestas fuit mihi maxime difficilis. debui ob incendium upsaliense transferre omnia mea domestica in praedium tumultuarie, et ibi in
ordinem redigere; vocatus dein ad aulam regiam, longum tempus ibi
transegi nec potui vacare amicis, nec mihi ipsi.
Nectarinam Tuam Nucipersicam numquam vivam habui, adeoque mihi
impossibile judicare de ejus affinitate cum Persica. Persica[m] a Persiside
[!] quondam fuisse allatam, innuunt veteres. modo veterum Persica eadem
cum nostrate sit, quod vero similius quam Persea. Quando Botanicis
innotuerit, studebo extricare quam primum ubi fuerim redditus, qui etiamnum in prsedio meo hsereo, et post 14 dies in urbem migrabo.
Numquam habuimus autumnum hoc ipso amoeniorem, mitiorem; etiamnum in hortis stant Persica et Armeniaca sub dio viridia, at Yitis folia a
frigore fuere combusta primum ante triduum. Frumentum etiam nobis
hoc anno copiosissimum fuit.
Quajris de Hirundinibus, num habeant foramen ovale apertum, uti fertur de Phoca; ego hoc nescio; discessere ante 3 hebdomades Hirundines
apud nos. sed natura adeo copiosa inventis est, ut nullus earn a priore viderit. Anne Vespertilio mortuus sit per totam hyemem et vere reviviscit
uti Muse®; Quis potuerat a priore dicere Fungos esse Animalia et eorum
ova excludi in aquis, et more piscium ludere, dein transire in fungos; mihi
semper occurrit istud Plinii: mihi contuenti sese persuasit rerum natura
nil incredibile existimare de ea. delectatus fui hoc autumno, videre istos
vermes e quibus fungi prodeant et eorum stupendam metamorphosin ex
agilissimis vermibus in immobiles herbaceos Fungos.
Nunc omnes quasi sudant in Zoophytis, qu® procul dubio Tibi copiosissima esse possent; uti et Mollusca, in quibus ars maxime claudicat; utinam velles concedere Tua olea, si qu® supersunt, etiam hisce; nequeunt ab
alio rite indagari, quam a Curioso in ipso mari hospitanti; ubi paucissimi
noti exstitere.
Accepi insignem collectionem Insectorum ante aliquot annos a Gubernatore Cap. b. Spei. Pr®ter Papiliones pauca extra Europam Insecta innotuere. Quin Tu habeas plurima Insecta peregrina dubium esse nequit.
Saluta omnes communes nostros amicos et vive ter felix
datum upsali® 1766. d. 28 octobris
Adress å omslaget: To Mr
Mr Petter Collinson
London
frijbr.
Grace Church Street

Sigill rött lack.

Collinson har påtecknat: Pray Docr Solander consider this article of

Fungus & write to Sweden about them that we may know something more
certain about them.
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Fig. 1. Linnés enkla microscopium Cuffianum. — Efter Juel 1913.

I översättning kan brevet återges sålunda:
Till den om botaniken ocli vad därtill hörer högst förtjänte Peter
Collinson, sin synnerligen gode vän, sänder Carl Linné många
hälsningar.
I går kysste jag, käraste vän, ditt brev av den 1 juni1 och gladde
mig över att du mår väl och är mig högst bevågen. Du är nästan den
ende som ännu återstår av så många fordna vänner, vilka bort
ryckts av tiden. Måtte Gud tillstädja dig att ännu mycket länge få
glädja dig åt ditt jordiska paradis och, som du plägar, befrämja
den botaniska forskningen.
Orsaken till att jag icke har skickat dig sista upplagan av Systema
Naturae12 är att den ännu icke är avslutad utom vad beträffar första
1 Uppgiften om den 1 juni måste bero på ett misstag. Linnés brev är alldeles tyd
ligt ett svar på Collinsons av den 25 sept.
2 Collinson hade gång på gång bevekande erinrat Linné om dennes löfte att sända
honom Systema naturae, men om han verkligen hann att få mottaga 12:e upplagan
före sin död är väl mycket osäkert.
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delen av djurriket. Hr Solander vet hur svårt det är för oss upsaliensare, som l>o långt borta från Stockholm, att sända något sjöledes. Jag får 18 exemplar av boktryckaren, vilka mina vänner här
snart nog lägga beslag på. Denna gång skall jag dock försöka att
skicka första tomen så fort den utkommer.
Jag kommer icke ihåg om jag har skrivit och tackat för Sarracenia.1 För övrigt har denna sommar varit mycket besvärlig lör mig.
På grund av en eldsvåda12 3i Uppsala har jag i all hast måst föra
allt mitt bohag ut till landstället och där åter bringa det i ordning.
Därefter kallades jag till konungens hov, där jag har tillbragt lång
tid och icke kunnat göra mig ledig varken för mina vänner eller
för mig själv.
Jag har aldrig haft din nektarin i kultur, och därför är det mig
omöjligt att döma om dess samhörighet med persikan. Persikan
skall, enligt vad de gamle låtit förstå, fordom ha införts från Persien.8
Huruvida de gamles Persica kan vara identisk med vår [må vara
osagt], men det är dock sannolikare än att det skulle vara fråga
om Persen.4 *När
* * persikan först blev bekant för botanisterna skall
1 I sina brev talade Collinson flera gånger om Sarracenia, och han skickade också
ett par blad till Linné. Det kan förtjäna att framhållas, att Collinson iakttog, att
»many poor insects lose their lives by being drowned in these cisterns of water» (17
sept. 1765).
2 »År 1766, den sista April, lades nästan hela södra sidan om Stortorget i aska till
lika med Rådstugan, jämte en del af de tvänne quarteren på västra sidan om åen,
som ligga närmast in till Stockholms Tullen, nedan för Slottet» (Busser 1773, s. 54).
3 Linnés i hastigheten gjorda felskrivning, »Persiside», kom Collinson att tro,
att det skulle vara fråga om en person med namnet Persis.
4 Den mest bekanta Pez-sra-arten, P. gratissima (Lauraceae), lämnar s. k. advokatpäron (alligator pears). De äro en läcker ingress — ett slags vegetabilisk gåsleverpastej —
till en dinée.
Sedan Lindfors 1907 utgav Linnés Dietik, har man påträffat de partier av Lachesis-manuskriptet, som då icke voro tillgängliga. De handla om Cibus och Potus, mat
och dryck. Under tryckningen av denna uppsats har vännen Uggla just funnit föl
jande, som förtjänar att anföras:
»Persea Lauri species a veteribus con/usa cum Persica. Non a Perside venil, sed a
Perseo Memphi sala. Perperam dicunt venenatam in Perside, in Aegypto salutarern. Confuderunt dims diversas et ab hane [/] alienam.» (Persea, en Laurus-art, som av de gamle
hopblandades med persikan, har icke kommit från Persien utan planterades av Per
seus vid Memfis. I Persien påstår man, fast felaktigt, att den är giftig, men i Egypten
uppges den vara hälsosam. Man har sammanblandat två olika saker och icke hållit
det främmande [trädet] isär från det andra.)
Persea gratissima (Linnés Laurus Persea) stammar liksom släktets övriga arter från
Amerika. Det är icke så lätt att gissa sig till vad den där Perseus en gång skulle
ha kunnat plantera vid Memfis.
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jag söka utreda, så fort jag återkommit [till Uppsala], ty jag vistas
ännu på min lantgård men skall flytta in till staden om 14 dagar.
Vi ha aldrig haft en vackrare och mildare höst; i trädgårdarna stå
alltjämt persiko- och aprikosträd gröna ute i det fria, vinlövet
har svetts av frosten, men först för tre dagar sedan. Vår spann
målsskörd har också blivit synnerligen riklig i år.
Du frågar om svalorna1, om de ha en öppen foramen ovale12, som
det påstås om sälarna; Det känner jag icke till. Hos oss ha svalorna
försvunnit för tre veckor sedan. Men naturen är så rik på utvägar,
att ingen på förhand kan genomskåda hennes möjligheter. Månne
icke läderlappen är [som] död hela vintern igenom och på våren
vaknar till nytt liv igen liksom flugorna? Vem hade väl a priore
kunnat säga, att svamparna voro djur och att deras ägg utkläckas
i vatten och att de leka som fiskar för att därpå förvandlas till svam
par? För mig stå alltid de bekanta orden av Plinius: »Då jag skär
skådade naturens mångfald, övertygade hon mig om att man icke bör
anse något vara omöjligt för henne.» Jag har denna höst haft stort
nöje av att iakttaga dessa maskar, från vilka svampar uppkomma,
och deras förunderliga förvandling från livligt rörliga maskar till
orörliga växtartade svampar.3
1 Collinson hade i sina brev gång på gång gjort högst berättigade invändningar
mot Linnés befängda åsikt, att svalorna skulle övervintra på sjöbottnen. Det var en
gammal folktro, vilken som bekant Linné — och både förr och senare även andra —
okritiskt hade anammat.
Utom de teoretiska invändningar, som Collinson gjorde, föreslog han också Linné
att experimentellt pröva hur det hängde ihop. Han meddelade dessutom, att flyttande
svalor hade iakttagits utanför Senegals kust (brev 6 mars 1758); men Linné ville tyd
ligen icke låta sig övertygas.
2 I ett P. S., daterat 4 okt. 1766, meddelade Collinson, att han hade hört att sä
larna skulle ha ett foramen ovale. En så benämnd öppning mellan hjärtats båda för
mak finnes alltid hos däggdjuren under fosterstadiet. I normala fall försvinner den
alldeles men kan ibland kvarstå. I sin beskrivning av Sselhunden uppger Riegels
(1792, s. 148), att» paa en Aars Kalv er foramen ovale, som et lidet Hul og synligt------ ».
3 Samma dag, som Linné hade skrivit till Collinson, sände han även ett brev till
"Wargentin, Vet.-Akademiens sekreterare, ivrig som han var att också få meddela
honom sina märkliga rön: »Baron Münchhausen skref för 10 åhr sedan att fröen till
swamp ar äro lefwande; jag wet ingen, som giort där på reflexion. Desse dagar har
jag förnögt mig med att hafwa fröen af Brandax och Swampar i watn och sedt,
huru de lekt, som fiskar i fiskleken, innan de fäst sig och förwandlats till swampar, en
underlig och förunderlig metamorphosis. Quis nisi vidisset, crederet? [Vem skulle ha
kunnat tro något sådant, om han icke hade sett det?] Jag har wist dem lefwande för
alle mine disciplar som warit hos mig.» Sedan citeras ånyo nyssnämnda sentens av
Plinius (Bref och Skrifvelser 1908, s. 289).
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Nu arbeta alla så att säga i sitt anletes svett med zoofyterna, som
du utan tvivel har en överflödande tillgång på, likasom på mollusker om vilka vetenskapen är mycket bristfällig. Det vore väl
om du ville ägna dina krafter, om du har några kvar, även åt dem.
De kunna icke rätt utforskas av någon annan än av en vetgirig man,
som bor mitt i havet, där endast mycket få blivit kända.
För några år sedan fick jag en betydande samling insekter avI
I ett arbete av år 1765, »Der Hausvater», hade den nyssnämnde v. Münchhausen
(kansler för universitetet i Göttingen) påstått, att animalcula viva, levande smådjur,
skulle uppkomma ur diverse svampsporer, om dessa under några dagar finge ligga i
ljumt vatten (Fries 1906, s. 242). De rörliga smådjuren skulle sedan sätta sig fast
och övergå till en fin vävnad av svamptrådar. »Häraf uppstår den frågan», skriver
Linné i dissertationen Mundus invisibilis (Den osynliga världen, s. 226), »huruvida
svamparne böra hänföras till växterna eller måhända snarare till djuren. Eller ock om
de ej böra bilda ett nytt naturrike, som kunde kallas recjnum neutrum eller chaoticum».
Han var imponerad och upptänd av Münchhausens sensationella meddelande —•
man är nästan frestad att skriva miinclihausiad — och försummade som nämnt icke
att söka bekräfta uppgiften med ett microscopium Cujjianum. Enligt Juel (1913, s.
196) finnes med största sannolikhet detta Linnés instrument bevarat (se bilden!).
Det är icke ett sammansatt mikroskop utan ett enkelt sådant, d. v. s. har blott en
ensam starkt förstorande liten lins, som kan monteras på ett stativ. Trots den primi
tiva optiken kunde Linné tydligt se mängder av små, bleka avlånga djur, som sim
made omkring och ibland liksom genom ett skutt undveko att kollidera. Efter ytter
ligare någon tid (14 dagar enligt brev till Ellis) började de bilda en mögelliknande
massa på kärlets botten. Utan tvivel var det infusorier och hyfer, som Linné hade
sett i sitt enkla mikroskop. (Han talar visserligen om »maskar», men Vermes var en av
hans huvudavdelningar, till vilken hänfördes allehanda lägre djur.)
Den naturhistoriskt intresserade drottningen borde också förunnas att skåda
undret; och i ett brev till vännen Bäck (16 nov. 1766) skriver Linné: »Nu lärer farina
ustilaginis äller miölet af brandaxen wara hos Hennes Maj:t utkläckte; kiära, säg att
watnet skall wähl upspädas, att matskarne må med microscop synas, ty alt förmycket
miöl lades i litet watn.»
Linné korresponderade också i frågan med John Ellis (1719—1776), en rik köp
man och mångsidig naturforskare. Han har upptäckt och beskrivit Dionaea, den le
vande flugfällan, som naturligtvis i högsta grad fångade Linnés intresse. De båda
herrarnas brevväxling med varandra har Smith (1. c., s. 79-281) också utgivit. Collinson hade visat sitt LiNNÉ-brev för Ellis, som dock redan var underrättad om
svamparna »swimming about like fish». Ett tiotal brev växlades härom; och Linné
bad att Ellis med sina loögon skulle hjälpa honom att klara upp saken. Den kloke
och klarsynte Ellis framhåller, att det måste vara animalia infusoria vilka sjunka till
botten och ge näring åt mögelsvampar.
Fries (1. c., s. 243) har påpekat, att v. Münchhausen i tredje upplagan av »Der
Hausvater» har strukit hela stycket om svampsporerna och deras underliga utveck
ling. Linné har också i 1769 års upplaga av Amoenitates academicse satt till en not,
där han tydligt låter förstå, att hans gamla uppgifter nog icke kunna vara alldeles
riktiga.
;20-563372
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guvernören över Godahoppsudden. Om man undantager fjärilar,
äro högst få utomeuropeiska insekter kända. Otvivelaktigt har du
många främmande insekter.
Hälsa alla våra gemensamma vänner och lev trefalt lycklig!
Skrivet i Uppsala den 28 oktober 1766.
Collinson har påtecknat: »Jag ber dr Solander1 tänka på
detta stycke om svamparna och skriva till Sverige om dem, så vi
kunna få veta något mera säkert om dem.»

Det sista brev, som Collinson, den sympatiske kväkaren, skrev
till Linné, avslutade han sålunda: »I am, my dear friend, with my
sincere wishes for your health and preservation, your affectionate
friend, P. Collinson, now entered into my 73d year, in perfect
health and strength of body and mind; God Almighty be praised
and adored for the multitude of his mercies! March 16th, 1767.»__
Nästa års slut skulle han dock icke få uppleva.
Uppsala den 10 maj 1956.
Summary.

Peter Collinson on vegetative mutations, and a letter from Linnceus
owing to this subject.
Since next year will see the 250th anniversary of the birth of
Linn/eus, the author (in connection with a paper on apple chi-

maera, just now in the Press) draws attention to a letter written
by Peter Collinson, the English naturalist and businessman, to
Linnaeus (Smith 1821, p. 7), in which Collinson describes an
apple chimaera, supposed to have been produced by the “adulter
ous intimacy” of the flowers of two trees yielding differently coloured
fruits. Collinson also mentions nectarines which had grown on
peach trees. In two letters written later on (in 1766 and 1767) he
again refers to the nectarines and asks Linnaeus for some information.1
1 I sista brevet före sin död skrev Collinson (16 mars 1767), att han måste stilla
sin nyfikenhet tills detta fenomen blir närmare utrett och tillägger: »Dr. Solander isalso stranger to it.» Ellis, som flera gånger med negativt resultat hade upprepat
Linnés försök och låtit Solander följa dem, har meddelat, att också denne ansåg att
Linné hade feltokat sina observationer (Smith, s. 223).
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Linnaeus himself has mentioned, though casually, two vegetative
mutations—in Polemonium and Aquilegia (in the latter a sectorial
chimaera in a flower).

Among the collections of the Svenska Linné-Sällskapet in Upp
sala there is an answer from Linnaeus of the 28th of October, 1766,
now published for the first time. In this letter, evidently hastily
written, Linnaeus communicates, inter alia, that he cannot express
a definite opinion or give any information before his return, in a
fortnight, to Uppsala from Hammarby, his country seat. Elucidating
notes to miscellaneous communications in the letter are published.
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HEPATICAE COLLECTED BY DR. AND MRS. CARL
SKOTTSBERG ON CERRO TALINAY, PROV.
COOUIMBO, CHILE, 1955.
BY
SIGFRID ARNELL.

Between Tongoi bay and Limarl river the Chilean coast range
rises very abruptly from the sea shore forming a narrow ridge
called “Los Altos de Talinay”. Its most southern part, known as
Loma Frai Jorge, rises to about 670 m. A humid and cool local
climate characterizes the very crest, where a peculiar fog-swept
rain forest of south Chilean type with Aextoxicum as the dominant
tree luxuriates, strikingly contrasting with the cactus chaparral of
the surrounding dry and sunny country. S. of the mouth of Liman
the coast range continues, rising to 700 m in Cerro Talinay (not to
be confused with Altos de Talinay). The summit bears the same
kind of forest as Frai Jorge. The Frai Jorge forest has been visited
by several naturalists, among them Dr. Skottsberg and his wife,
who collected there in 1917; a list of the Hepaticae was published
by Th. Herzog (Eine kleine Lebermoos-Sammlung aus Chile, Meddel. fr. Göteborgs Botan. Trädg. XV, 1943; see also C. Skottsberg,
Apuntes sobre la flora y vegetaciön de Frai Jorge, ibid. XVIII, 1950).
Cerro Talinay, on the other hand, has been little visited, and no
list of Hepaticae has been published; a single species, Porella chilensis, was reported by Munoz and Pisano (Agricult. Técn. VII: 2,
1948). Dr. and Mrs. Skottsberg, guided by Mr. C. Jiles, ascended
the mountain on April 30, 1955, in a rain-storm, but they did their
best to collect. Unfortunately they were unable to repeat their visit;
however, their survey should have yielded at least the common or
other conspicuous species. The tufts are very rich in small Lejeunea■ceae, some of which I have been unable to identify. A list follows
here. Under “Area” other known localities are given.
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The number of species identified is 28, almost twice as many as
those so far known from Frai Jorge. Twelve species arc common
to the two localities, among them the most abundant species of all
in the Frai Jorge forest, Plagiochila heterodonta (Tayl.) Hook f. et
Tayl. The majority of the species have a distribution from Central
Chile to the south of S. Chile. Dr. Skottsrerg got, he says, the im
pression that Cerro Talinay, in spite of the slight dilference in alti
tude, is more humid than Frai Jorge and the vegetation more
luxuriant.
Aphanolejeunea asperrima St.—Epiphyllous on Ilymenophyllum peltatum. Area: S. Chile; Juan Fernandez.
A. mamillata (Ångstr.) St.—Epiphyllous on Ilymenophyllum peltatum.
Area: S. Chile and Australia.
A. species.—Apart from the two previous species there is also a third
species growing on Ilymenophyllum. It seems to be very near A. diaphana
Herz., described from Juan Fernandez, and is possibly identical with this
species.
Cololejeunea chilensis Herz.—Some plants growing on Ilymenophyllum
agree with the description of this species. Area: S. Chile.
Drepanolejeunea Araucariae St. var. chilensis Herz.—The variety was
described from Loma Frai Jorge. Area of the main species: Brazil,
Puerto Rico.
Dr. lancifolia (G.) St. ?—A plant that agrees with the description and
drawing of this species is found growing on Frullania Reicheana. Area:
Peru.
Frullania Ecklonii Sprengel.—Area: Chile; Juan Fernandez; S. and
W. Africa.
Fr. fertilis de Not.—Only a few plants observed, determination un
certain. Area: Chile, south to Patagonia and Fuegia.
Fr. magellanica (Sprengel) Web. et Nees.—Area: S. Chile, south to
Fuegia; Juan Fernandez; Tristan da Cunha.
Ft. Reicheana St.—The commonest species, pendant from twigs and
trunks and matted on the soil. It is very near Fr. valdiviensis St., but
differs, inter alia, by having the median margin of the female bracts den
tate; in Fr. valdiviensis it is entire. Area: Endemic, described from Loma
Frai Jorge.
Fr. stipatiloba St.—Area: Chile, south to Patagonia; Juan Fernandez.
Ilarpalejeunea oxyola (Mont.) St.—Area: Central (Coquimbo, Frai
Jorge) and S. Chile to W. Patagonia; Juan Fernandez; Tristan da Cunha.
H. talinayi S. Arn. nov. spec.—Chile: Prov. Coquimbo, Cerro Talinay,
on bark, collected by Dr. and Mrs. C. Skottsberg, April 30, 1955. Type
specimen in Naturhistoriska Riksmuseum, Stockholm.
Monoica, pusilla, pallide flavoviridis, dense caespitosa, corticola. Caulis
ad 1 cm longus, ramosus. Folia caulina remota, subrecte patula-squarrosa,
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Fig. 1. Harpalejeunea talinayi S. Arn. (a) Perianth in ventral view, x 15. (6) Shoot
with female and male organs in dorsal view, x 15. (c) Perianth and bracts in dorsal
view, x 15. (d) Leaves, x 15. (e) Female bract, x 15. (/) Male bract, x 15. (g) Marginal
cells from a leaf, x 25. (h) Amphigastria, x 15.

concava, apice incurva, in plano ovato-lanceolata, subsymmetrica, subacuta,
marginibus crenulatis, breviter inserta. Cellulae 20-24 p, trigonis parvis
vel nullis. Lobulus majusculus, oblongus, inflatus. Amphigastria caule vix
latiora, transverse inserta, subrotunda, ad medium biloba, lobis ovatis.
Perianthia emersa, anguste pyriformia, apice 5-plicata plicis crenulatis.
Folia floralia caulinis aequimagna, obovato-lanceolata, lobulo magno.
Amphigastrium florale amphigastris caulinis simile. Androecea subcylindrica, bracteis 3-5 jugis.
Monoecious. Small, corticolous, pale green to pale brown, densely tufted.
Stem up to 1 cm long, up to 100,« in diameter, cortical cells about 24 x 50 p,
walls moderately thickened. Leaves distant to approximate, patent, lobe
long ovate, apex subacute, incurved. Margins almost symmetrically arched,
regularly papillose by projecting cells. Cells 20-24p, walls thin, trigones
absent or small. Oil bodies small, globose, homogeneous. Lobule of varying
shape, somewhat inflated, with a tooth two cells long. Amphigastria sub
rotund, bilobed to 1/3-1/2, lobes obtuse, sinus broad, rarely acute. Female
organ apical. Bracts resembling the leaves, but lobule larger and without
tooth. Bracteole of the same shape and size as the amphigastria. Perianth
pyriform, 5-plicate in the distal part, margins of the plicae crenulate by
projecting cells. Rostrum short. Male organs usually in a short branch
from just below the perianth. Bracts in 3-5 pairs, globose, apex of the
lobe incurved.
Near II. asprella Spr. from Colombia, Monte Guayraspurina, but dif
fers by the long, incurved lobes of the leaves, both margins arched almost
symmetrically, the small bracteoles with obtuse lobes, and the long collum
of the perianth.
Inflatolejeunea Mandoni (St.) H. Perss. var. chilensis nov. var.—Differt a typo colore flavovirido et limbo folii integro.
Differs from the Cape plant in being more shiny and yellowish green
and having the margin of the lobes generally straight, in the Cape plant
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Fig. 2. Plagiochila heterodonta H. et T. Young perianth ( x 15) and cells ( x 25) from
the middle of a leaf.

the margin is slightly crenulate by projecting cell-walls. In all other char
acters the two plants agree. The differences seems too small to separate
the two plants as different species; the rank of variety, it seems, more
correct. Area of the main species: Great Britain, Ireland, Madeira, Cameroons, South Africa (Cape Province).
Lepidozia Jaquemontii St.—Area: Central and S. Chile, Patagonia;
Juan Fernandez. Collected on Loma Frai Jorge.
Lophocolea divaricata Herz.—Very near L. Cunninghami St., differs by
the diverging lobes of the leaves and the deeper incised amphigastria.
Area: Central and S. Chile.—Collected on Loma Frai Jorge.
L. pallidevirens (Tayl.) St.—Area: Central (Coquimbo, Frai Jorge)
and S. Chile; Juan Fernandez.
Metzgeria decipiens (Mass.) Schiffner et Gottsche.—Area: Chile,
south to W. Patagonia; Juan Fernandez; New Zealand. Also known from
Frai Jorge.
M. violacea (Ach.) Dum.—Fine specimens collected on twigs and
branches. The gemmae are at first flat and nude; later they become concave
and develop rhizoids in the margin. Area: Chile to Magallanes; Juan Fer
nandez; New Zealand; West and South Africa.
Microlejeunea grandistipula St.—Area: S. Chile (Chiloé) to Fuegia.
M. ulicina Spr.—Sterile plants growing on Frullania Reicheana and
Plagiochila heterodonta. Area: Atlantic coast of Europe, Madeira, Tristan
da Cunha; N. America.
Mylia chiloscyphoides (Ldbg.) Herz.—Area: S. Chile, south to Fuegia;
known from Frai Jorge.
M. fuscovirens (Tayl.) Herz.—Collected with perianths. Area: Central
and S. Chile, Magallanes; Juan Fernandez.
Plagiochila heterodonta Hook. f. et Tayl.—Herzog’s description of PL
Hosseusii from Valdivia, Quitaluto, agrees in chief points with the descrip
tion of PL heterodonta and also with the plant from Talinay. Probably
they are identical. The Talinay plant has perianths with the mouth deeply
bilobed and the lobes rounded and crenulate-dentate. The cell walls have
intermediary nodules, frequently projecting as papillae on the leaf surface,
especially in the basal parts. Area: Central Chile (Frai Jorge); P'uegia;
Kerguelen.
PL rufescens St.—Area: Central Chile (Loma Frai Jorge), Patagonia.
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Fig. 3. Plagiochila ialinayi S. Arn. (a) Shoot in dorsal view, x 15. (6) Fragment of
a shoot in ventral view, x 15. (c) Leaves, x 15. (d) Female bract, x 15. (e) Perianth,
x 15. (/) Tooth from the margin of a leaf, x 25. (g) Cells from the middle of a leaf,
x 25.

PL talinayi S. Arn. nov. spec.—Chile: Prov. Coquimbo, Cerro Talinay,
collected by Dr. and Mrs. C. Skottsberg, April 30, 1955. Type specimen
in Naturhistoriska Riksmuseum, Stockholm.
Dioica, minor—mediocris. Caulis ad 3 cm longus, erectus, vage ramosus.
Folia approximata, erecto-patentia, concava, obovata, margine dorsali
longe decurrenti, remote ciliato-dentato, ventrali arcuato, spinoso-dentato,
apice rotundato. Cellulae marginales 10-14/*, cellulac basales ad 14 x 40/*,
trigonis nullis vel parvis. Cuticula laevis. Perianthia breviter ovata, ore
ciliato-dentato. Folia floralia caulinis conformia sed majora, dense spinoso-dentata.
Dioecious. Small to medium-sized, up to 3 cm long, dark green, as old
pale brown. Leaves approximate, erectopatent, asymmetrically ovate,
concave, base long decurrent, especially dorsally. Dorsal margin slightly
arched, strongly recurved, usually spinose-ciliate with a few long teeth,
formed by uniseriate, elongate cells; sometimes entire in the basal portion.
Ventral margin more arched, also with long teeth. Apex rounded. Margi
nal cells 10-14(i, cells in the centre of the leaf 14-18/1, basal cells slightly
larger, up to 20 x 40/*. Apical cells of the teeth up to 60/* long. Walls thin,
trigones absent or small, cuticle smooth. Perianth (only young ones ob
served) broadly ovate, mouth long ciliate. Bracts in one pair, larger than
the leaves, densely dentate.
Porella chilensis L. & L. f. fernandeziensis Herz. (Madotheca, Herz.
1. c.)—Very common on bark. Area: S. Chile. The form known from Loma
Frai Jorge and S. Chile; Juan Fernandez.
Radula decora G.—R. Dusenii St. and R. decora G. are probably modi
fications of the same species. Area: Central and S. Chile (Loma Frai Jorge
and Valdivia); Juan Fernandez (R. Dusenii); Venezuela.
R. flavifolia Tayl.—Area: Chile, south to Fuegia.
Riccardia conimitra (St.) Evans.—Area: S. Chile.
Sv. Dot. Tidskr., 50:2
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OCH FRANSKA GUINEA.
AV

BERTIL KULLENBERG.
I samband med den åttonde internationella botaniska kongressen
sommaren 1954 anordnade fransmännen etl stort antal exkursioner
av olika varaktighet. Dessa exkursioner förlädes både till moder
landet och till vissa områden i Franska Unionens afrikanska delar.
En av dessa färder till utomeuropeiskt område gick, sedan kongress
förhandlingarna avslutats, till Elfenbenskusten och berörde också
Franska Guineas territorium i bergmassivet Nimba.
I denna exkursion, som varade en månad (27/7—27/8), deltog 16
vetenskapsmän, av vilka hälften var fransmän och hälften kom
från följande länder: Belgien, Brasilien, Canada, Danmark, Eng
land (Guldkusten), Nya Zeeland och Sverige. Från Sverige deltog
docenten Rolf Santesson (Uppsala) och författaren till dessa rader.
Ledaren för forskningsfärden var professor Georges Mangenot,
professor vid Sorbonne och chef för Institut d’Enseignement et de
Recherches Tropicales (IDERT). Detta institut ligger nära byn
Adiopodoumé, 17 km väster om Elfenbenskustens huvudstad, Abi
djan, vid Ebrié-lagunen. Läget är tropiskt idylliskt i en av människan
tämligen opåverkad tropisk skog, närmast av typen »monsunskog».
Institutet lyder under Office de la Recherche Scientifique et Techni
que d’Outre Mer (ORSTOM).
Institut d’Enseignement et de Recherches Tropicales utgjorde ba
sen för våra resor och studier inom de båda länderna.
Denna forskningsfärd till detta av biologer och andra naturforskare
ännu föga studerade område hade till främsta uppgift att ge intres
serade forskare från olika delar av världen en introduktion i tro
pisk botanik och då främst i växtekologi. Man ser gärna på franskt
håll, att forskare, oberoende av nationalitet, arbetar i anslutning till
institutet. Under de talrika strövtågen i skogar och på savanner och
Sv. Bot. Tidskr., 50:2

314

BERTIL KULLENBERG
SOUDAN

TE VOLTA

Boundiah

Bouna*
Pare

National

de Id;
Comoe,

Bondoukou

Mankono
eourrn

onkui

Bouaké

#

nam

Nimba

Baba
bouékou

Oroumbo'
ka
/ss/a

Toulepleu
T'assa/t

Reserve

AßID

5

Dabou

8

Grd. Lahau

1 Lag. Fresco
Tadio

GOLFE DE GUINEE
Echelle:

Krinj

7 Eboinda
Assinie

5 Lag. Aguien, Potou
6 11 On o
7 " Aby

8

Tendo

» 30 km

Fig. 1. Karta över Elfenbenskusten. Efter U. Rahm. Färdrouten är markerad med
en grov svart linje.
........... Gräns mellan skog och savann.
--------- Gräns mellan subekvatoriell regnskog och monsunskog.
Laguner vid Guineabuktens kust.
1-8

under samtalen på kvällarna i expeditionens kvarter dryftades pro
blem i anslutning till gjorda iakttagelser, och man kunde snart märka,
att även till synes triviala konstateranden rörande trädens dimen
sioner och organografi, frekvenser av arter i olika skikt, insekters
blombesök, blomtyp och blomningstid osv. ofta kunde vara av stort
intresse i olika sammanhang eller rent av nyheter för vetenskapen.
Exkursionerna pågick varje dag. De var minutiöst väl förberedda
och genomfördes liksom resan i sin helhet absolut prickfritt. Pro
fessor Mangenot visade sig vara en mycket förnämlig ledarbegåv
ning och en synnerligen skicklig kännare av tropisk afrikansk flora.
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Fig. 2. Ekogeografisk karta över Elfenbenskusten. Underlag: U. Rahm och I.F.A.N.
Arabiska siffror vid ortsmarkeringar anger antalet »torra» månader för orten. Samma
skala som fig. 1. Kartan bör studeras tillsammans med diagrammet i fig. 3.

Vid sin sida hade han under förberedelserna till denna forsknings
färd, liksom under själva färden, dr Jacques Miége, en framstå
ende kännare av lloran i Elfenbenskustens savanner och skogar
och därtill skicklig organisatör.
Sd. Bot. Tidskr., 50: 2

316

BERTIL KULLENBERG

Innan jag börjar berätta om några av de intryck resan gav, skall
jag som inledning presentera landets naturgeografi i största korthet.
Elfenbenskusten är huvudsakligen ett slättland och lågland, som
sakta sänker sig från norr mot söder (Guineabukten). Det utbreder
sig mellan 5:e och 10:e breddgraden och gränsar i öster till Guld
kusten, i väster till Liberia och Franska Guinea. Nordgränsen vetter
mot Franska Sudan och Haut Volta. Landet upptager 315 000 km2
och ingår i Franska Västafrika (Afriquc Occidentale Fran^aise,
AOF). Slättlandet är ett peneplan, vilket alltså i stort sett behärskar
topografin och landskapsbilden inom Elfenbenskusten, men i nord
väst mot gränsen till Guinea och Liberia upptas området av de
östra utlöparna av bergmassivet Loma-Man, som i berget Tonkui
når ung. 1200 m ö. h. Elfenbenskusten har inga högre toppar, men
peneplanets av skogar och savanner klädda delar avbryts här och
där av låga platåberg — ofta tafelberg, rester av gamla bergskedjor —
eller isolerade kullar, mer eller mindre paraboliska, av eruptiva
bergarter. Den östra delen av kusten har sandiga avlagringar av
tertiiirt ursprung (se lig. 2), och landskapet präglas där av laguner
och täta mangroveskogar.
Klimatet i nordöst, i området gränsande till Haut Volta, är av den
»tropiska subhumida typen», dvs. förhållandevis torrt med en sam
manhängande torrtid på uppåt 5 månader (se fig. 2). Här präglas
landskapsbilden av savanner eller öppna skogar (»torrskogar»), I
två sektorer i sydväst och i sydöst är, som synes av kartan, nederbördsmängden stor. Man urskiljer närmast kusten 4 årstider, un
der vilka emellertid luftfuktigheten alltid är ganska hög. Två torr
perioder kännetecknar därvid den nu ifrågavarande klimattypen,
och vi kallar den ekvatoriell, eller i denna del av Afrika kanske
hellre subekvatoriell. Man brukar till torrtiden räkna de månader,
vilkas nederbörd ej överstiger 50 mm, och i det subekvatoriella
(ekvatoriella) klimatet blir det aldrig mer än två månaders sam
manhängande torrperiod. Men det är att märka, att ingen »torr»
månad är helt utan regn. I de båda sektorer av Elfenbenskusten,
där det subekvatoriella klimatet råder, växer huvudsakligen regn
skogar (»rain forest», »forét subéquatoriale», »forét hygrophile»).
Den centrala och största delen av Elfenbenskusten lyder under kli
mat av fuktig tropisk typ, som längst i söder småningom övergår i
den subekvatoriella typen och i norr i allt torrare »subhumid typ»
(klimat av sudanesisk övergångstyp kan man kanske också säga).
Detta centrala klimatområde bär i söder, inklämt mellan de båda
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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Fig. 3. Diagram över låglandets och platåernas viktigaste vegetationstyper och deras
inbördes frändskap. Sammanställt och generaliserat efter G. Mangenot och J. Miége.
I rutorna, som anger vissa kännetecken för vegetationstyperna, betyder a artantalet
per 10 m2, b årsnederbörd i mm, c torrtiders längd i månader, d relativ luftfuktighet i %
i års- eller periodmedeltal. — Punkterna med siffror inom cirklarna betecknar vissa
skogar, som är någorlunda studerade med hänsyn till florans sammansättning. 1
Yapo — La Mamba, 2 Banco, 3 Cosrou, 4 N’Dzida, 5 Tai, 6 Mudjika, 7 Dö, 8 Divo,
9 Zagoreta, 10 Dalao, 11 Baya, 12 Bamoro. De skogar, vilkas namn kursiverats, om
talas i denna uppsats. — Till de savanntyper, som finns vid kusten och i det längst
i söder i skogsområdet inbuktande baoulé-V:et, tas ingen hänsyn i detta diagram. —
Diagrammet bör studeras tillsammans med kartan i fig. 2.
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områdena med regnskogar, en vegetation, som vi kan kalla sluten
tropisk skog (»monsunskog», »deciduous forest», »forét dense
tropicale», »forét mésophile»).1 Norr om detta skogsområde, där
tropiskt klimat med en enda sammanhängande regnperiod av 3 må
nader eller mera alltmer gör sig gällande, präglas landskapsbilden
av savannerna, med slutna skogar endast längs vattendragen i form
av s. k. galleriskogar. Om man från en av granitkupolerna skådar ut
över de vidsträckta slätterna, får man intrycket, att savannerna är
jättars betesmarker, och de dekorativt slingrande galleriskogarna de
av jättarna kring fälten planterade häckarna.
Ja, det är klart, att Elfenbenskusten inte har sina landskapstyper
isolerade för sig inom sina gränser. Landet är ingen naturgeografiskt
avgränsad eller sluten del. Det har enbart delar av de breda paral
lella vegetationsbälten som ligger mellan centrala och västra Sahara
och Guineabukten i latitudernas riktning. Dessa vegetationszoner
bildar inga skarpa gränser, men de återspeglar väl den vackra latitudinella zoneringen i nederbördsmängd och regntidens längd, som
är så karakteristisk för det tropiska Västafrika.
I Elfenbenskustens norra del råder sålunda ett klimat med en
enda tämligen lång torrperiod, och där finns öppna tropiska skogar
eller savanner med högt gräs. Ju mera man går mot söder, ju mera
ökar fuktigheten och förkortas torrperioden. Vid kusten längst sö
derut har man, som redan sagts, ett ständigt starkt fuktigt klimat med
ekvatoriell årstidsrytm (två regnperioder och två torrperioder), som
gynnar trivseln av de slutna skogstyperna av ekvatorialafrikansk typ
med en djurvärld, som är för desamma säregen. Som synes av kar
tan (lig. 2), är emellertid just i Elfenbenskustens kustområde den
regelbundna, parallellt med latituderna löpande, zoneringen av isohyeter och linjer, som sammanbinder platser med samma antal
regnmånader, starkt störd. I skogsbältet är också skogstypernas ut
bredning ju icke heller latitudinellt zonerad, vilket dessutom kan
sättas i samband med olikheter i jordmån inom östra och västra de
larna av Elfenbenskustens tät-skogszon.
När man en dag i slutet av juli anländer med flyg till Abidjan
och sakta singlar ner över flygplatsen Port Bouet, belägen på ön
Grand Bassam, så är kanske det första som slår en, när man ser ut
genom fönstret i flygplanet: här är luften tydligt av annat slag än
1 Jag använder i fortsättningen för enkelhetens skull de svenska uttrycken »regn
skog» och »monsunskog» utan att diskutera lämpligheten av de olika beteckningar,
som finns för dessa tropiska vegetationstyper.
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den vi nordeuropéer är vana vid. Den varma luften med den myc
ket höga fukthalten sprider ett silvrigt disljus, som kommer den
skogbevuxna jordytan att tona av alltmera, ju längre mot horison
ten man blickar, i en pastellgråblå dager. När man stiger ur flyg
planet, står man så i ett beslöjat solljus och andas fuktig varmluft.
Just i slutet av juli börjar den s.k. lilla torrtiden vid kusten, och de
eljest under den långa regnperioden så täta och vulstiga molntäc
kena av ständigt, men vanligen i ganska milda skurar, regnande
nimbus-, stratocumulus och cumulonimbusmoln remnar då någon
gång under dagen. Man får då känslan av att sola i kvartslampljus
i en fuktbastu!
Utanför flyghamnen mötte vi representanter för den verkligt en
demiska västafrikanska högre civilisationen, nämligen en ståtlig
man, av det gamla och beryktade svarta härskarfolket malinké,
med sina tre såväl kroppsligen som till klädedräkten mycket prakt
fulla hustrur. Med påtaglig belåtenhet präglad i sitt behärskat my
sande anlete, övervakade han sina tre omkringsvepande, färg
sprakande, och av sällsamma parfymer doftande skönheter, medan
de ivrigt och till synes omedvetet försökte att vinna några tecken på
beundran från de nyanlända européerna. Var och en gungade en
svart naken liten baby på ena höften. Och över oss flög i hastig
flykt några hornfåglar utstötande sina långt bort nående skrän, me
dan ett par av den vackra fiskfångande, vithövdade skrikhavsörnen
(Haliaetus vocifer') elegant svävade under det ljusa disiga himlataket.
Ingenstädes torde väl introduktionen till ny miljö för en europé
vara så hastig och påtaglig, nästan brysk, som vid en flyghamn i ett
ekvatorialland. Elfenbenskusten presenterade sig verkligen från
första minuten på ett fullvärdigt sätt för oss deltagare i 1954 års
botanistkongress’ exkursion till ekvatorialafrikanska marker!
Trakten kring Abidjan vid Guineabuktens kust.

De första dagarna användes till acklimatisering under exkursio
ner i närheten av Abidjan, då naturligtvis institutet i Adiopodoumé
var vår bas. Institutets olika byggnader ligger inbäddade i grön
tropisk skog, närmast av den typ vi kallar för monsunskog. Men det
är en skog som rönt en viss påverkan av människors odlingsflit,
det syns genast på artsammansättning och proportionerna av de
ingående arterna. Icke minst oljepalmens (Elaeis) rikliga förekomst
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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i en skog är ett gott tecken på att skogen är av s.k. sekundär typ
(»forét secondaire»). Men karaktärsväxten framför alla andra i
sekundärskogen är parasollträdet (.Musanga smithii, Moraceae).
Större delen av Elfenbenskustens skogar är närmast sekundärskogar,
som har påverkats av infödingarnas ålderdomliga jordbruksmetoder.
Man bränner skogen för att få jord till odlingar och anser t. ex. att
ris inte växer på annat än jungfrulig jord, vilket gör, att den infödde
odlaren ideligen bränner nya områden i de gamla skogarna. Sedan
planteringarna lämnats på en plats, vidtar en veritabel tävlan mel
lan urskogens alla växtarter att sätta sig fast i den öppna, solbelysta
marken, och man får först en ogenomtränglig, av allehanda lianer
och unga träd, bl. a. taggpalmer, genomvävd vegetation på ganska
kort tid. Det är den s.U. »brousse secondaire», som överallt för
övrigt bildar gräns mellan jungfrulig skog och nyupptagna hyggen
eller odlingarna. När avverkning och odling är slut på en plats,
spirar snabbt brousse secondaire upp kring de kvarlämnade träd
jättarna, som stått övergivna här och där, och deras baser lioljs i
ett snabbt växande grönt och snårigt täcke, småninom mognande
till en forét secondaire. I brousse secondaire har skogen en verkligt
ogenomtränglig skyddszon av taggiga och snärjande växter, och den
är liksom sekundärskogen svårgenomtränglig, till skillnad från den
orörda skogen, just på grund av den rika lågvetetationen. I sekun
därskogen, icke minst i dess bryn och luckor, är blomsterpi akten
stor i motsats till vad som är fallet inne i den jungfruliga skogen. Här
gläds ens ögon åt t. ex. praktfulla röda blommor av Canna genera
lis eller de röda eller vila förstorade foderbladen till blommorna av
två Mussaenda-arter (Rubiaceae). Studiet av sekundärskogen och
dess tillväxt är viktigt för planerandet av rationell skogsvård. Detta
studium har också sitt stora intresse, när det gäller att förstå savann
vegetationen och dess betingelser. Ett ofta diskuterat problem un
der hela vår färd var, huruvida savannen är serier av en natuilig
vegetationstyp eller om den för sin existens och uppkomst är bero
ende av människans verksamhet.
Alldeles inpå institutets knutar reser tät tropisk skog sina murar.
Skogen är icke »virginale», men dess gröna, höga mur av yppig
växtlighet, med den för ekvatorialområdet karakteristiska tunga
blåaktigt gröna tonen, gör från början ett djupt intryck Pa en ned'
rest europé. Man kan redan från instituthotellets balkong la en 's iss
uppfattning om den ofta omtalade etageringen av regnskogens blad
massa, som beror på att trädens bladbärande grenar äro samlade
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till relativt begränsade kronor. Etageringen är inte alltid så lätt att
se. Man brukar ibland urskilja 5 etager. Av dessa bildas de tre övre
av äldre och högre träd, medan det näst understa utgöres av höga
buskar, jätteörter och unga träd och det understa av små buskar,
låga örter samt de yngsta plantorna. Det översta etaget är glest och
bildas av de 40-50 m höga trädjättarna, det understa etaget är också
synnerligen glest i en ekvatoriell sluten skog. Det är dessa skikt,
strata eller etager, som Richards från Nigeria kallar A (ung. 42 m),
B (ung. 27 m), C (ung. 10 m) samt D och E (närmast marken).
Endast C bildar ett verkligt lövtak. Schnell urskiljer från Västafrika i ekvatorialskogen 4 skikt, och hans skikt nr 2 ovanifrån
räknat är det, som bildar det sammanhängande krontaket (20—30 m).
I närheten av Adiopodoumé finns ett naturreservat, Bancoskogen, som är en skog av monsunskogstyp. Jordmånen är sandig.
En del av denna skog är jungfrulig, en annan del är ordnad som
en studieskog (arboretum) för dem som skall sätta sig in i tropisk
botanik och skogsskötsel. I denna sistnämnda del är träden för
sedda med nummer, som hänvisar till en katalog. Den »mesofila»
typen av skogen kunde märkas redan av att örtskiktet var tämligen
rikt med bl. a. gräsarter, t. ex. Eragrostis. De stora träden, som
framför alla andra kännetecknar denna skogstyp, som icke fordrar
högsta möjliga fuktighetsgrad i luften och i marken, tillhör släktet
Celtis (Ulmaceae). I Bancoskogen kunde vi vidare se t. ex. det väl
diga mimosacé-trädet Parkia och ett träd av ochnacéernas familj,
Lophira procera (»azobé»). Det sistnämnda hör dock egentligen till
den typiska floran i regnskogen. Epifyter och kring stammarna
slingrande lianer är ej så talrika i monsunskogen som i den äkta
(»hygrofila») regnskogen. I Bancoskogen sågs emellertid Vanilla
klänga mellan träden och som epifyt en representant för Afrikas enda
inhemska kaktustyp, Rhipsalis cassutha.
I denna skog, som överallt annars, var den fruktade vandrarmyran Anamma nigricans talrik. Den kallas manian, och dess all
tid vältrafikerade gator eller rännor passeras ofta i de tropiska sko
garna av vandraren, som icke undgår att fascineras av dessa svagt
rasslande kolonner av pansrade små robotar. Man kan lätt se hur
arbetarna ivrigt ränner i tät kolonn, å ömse sidor vaktade av sol
dater med fruktansvärda käkar i högsta kampberedskap. Dessa
myror gör bon endast temporärt för själva äggläggningen. Sen
flyttar hela samhället ständigt. Om man får en sådan myra under
byxorna, vet man av att man lever! Under vandringarna inne i
21 -563372
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skogarna repeterades alltid bakåt i vår kolonn: »fourmis manians»,
när tätmannen stött på ett tåg av dessa rastlösa, nomadiserande
storrövare i insekternas värld.
Rikedomen på miljötyper just i Elfenbenskustens kusttrakter i
närheten av Abidjan belyses av att lättåtkomligt finnes också en
verklig, jungfrulig, regnskog på lerjord, Yaposkogen.
I Yaposkogen mötte vi många representanter för regnskogens
växter, där arter av släktet Mapania (Cyperaceae) bildar ett karak
teristiskt element. Det är stora örter med stora lancettformiga blad
med några få grova längsgående nerver och flera finare. Lianerna
— »monkey cables» — var i denna skog talrika. Vi konstaterade, hur
en del sände ner rötter mot jorden och därvid i rotspetsen hade rot
mössa — medan rothåren utvecklades först sedan rotändan tagit
mark.
Bland de karakteristiska träden i Yaposkogen kan nämnas Piptadenia africana (Mimosaceae) med sina väldiga plankstöd vid ba
sen (trädet finns dock i många olika skogstyper), Tarrietia utilis
(kallad »niangon», Sterculiaceae), som är exklusiv för den »pelohygrofila» skogstyp det nu är fråga om, vidare Strephonema pseudocola (Combretaceae) och Alstonia congensis. I Yaposkogen växer
ett exemplar av ett både botaniskt och etnografiskt märkligt träd,
Okoubaka aubrevillei, som är fetisch och ett jätteträd, som man en
dast känner ytterligare ett exemplar av i området, och 5 å 6 i hela
Afrika. 1 denna skog var mark- och luftfuktigheten högre än i de
tidigare besökta. Det täta lövtaket spärrar ljusflödet ovanifrån, och
vid mätningar konstaterar man mycket låga ljusstyrkor. Dunklet i
blågrönt och brunt brytes liksom av smala strålkastarljuskäglor,
där luckor i de gröna valven släpper igenom det sporadiskt i moln
sprickor frigivna solljuset. Man känner sig nedtryckt i regnskogen.
Det är få djur i rörelse under dagen, och cikadornas miljonkörer i
lövvalven verkar sövande — de får en ibland att känna sig som
om man gick i ett rus! Men man bör akta sig för att låta sig nedsövas
under vandring i en regnskog, ty det är säkrast att vara observant
mot alla smala gröna lianer, som dinglar framför en på vägen —
en sådan späd lian kan vara en grön mamba (Dendroaspis viridis).
Markens svartbruna våta och leriga yta är svagt mönstrad av stora
vissna och vissnande blad; ett fallförnatäcke av någorlunda mäk
tighet finns inte, men de tropiska trädens ständigt fallande blad ger
en gles förnamatta, där bladen snabbt går förgängelsen till mötes.
Nedbrytningen i detta mikroorganismernas paradis går så snabbt,
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att t. ex. en fallen trädjätte icke lämnar en stubbe efter sig som
mjnne__utan ett hål i marken. Humusbildningen är mycket svag.
Rikedomen på svamp och mikroorganismer av olika slag i marken
ger sig till känna även genom doften i regnskogen. Överallt ligger
en dunst av exkrementer och assvamp, endast sällan neddämpad
eller förkvävd av sällsamma och starka parfymer från blommande
träd och lianer. Av ljuden, som bidrager att skapa den speciella
stämningen i en tropisk eller subekvatoriell tät skog, förtjänar att
omnämnas å ena sidan de starka enkla kontaktlockropen och varningslätena från olika fåglar och apor i trädkronorna, och å andra —
smattret från regnskurarna mot de hårda bladen. Men kanske
mest påträngande för hörselsinnet är ändå ljudet från enstaka
nedrasande små vattensamlingar, som efter en regnskur förr eller
senare pöser över och studsar ner under ljudeliga, ekande smällar
genom bladetagerna.
När man konsulterar kännare av faunan får man höra, att det
beträffande ryggradsdjuren icke tycks vara någon egentlig skillnad
mellan regnskogarna och monsunskogarna. Hygrofila och mesofila
skogar bebos sålunda av samma arter. Redan alldeles inpå institu
tet i Adiopodoumé vimlar det av en del aparter. Stundom uppträ
der till och med Schimpansen, Elfenbenskustens enda människoapa,
nära institutet. Eljest dväljs i de omgivande skogarna markattor,
t. ex. Cercopithecus nicticans och C. mona, vidare den vackra Colobus
polycomos vellerosus.
Schimpanserna är mycket skygga men kan icke sägas vara säll
synta. Deras nyfikenhet är stor, och när man genomströvar en regn
skog, hör man ofta efter sig deras varningsläten och skällsljud i
ryggen, men då är det redan för sent att få syn på dem. Ungarna
för ett förskräckligt liv i trädkronorna och ställer synbarligen till
mycken oreda för de äldre under det obligatoriska byggandet av
nattbona varje eftermiddag, vid 15—16-tiden. Nya bon på nya stäl
len byggs varje dag, men aporna tar god tid på sig. Ungarnas gälla
röster, som liknar barnaröster, avbrytes under dessa arbetstimmar
då och då av en störd målmedveten mammas eller pappas åthu
tande rytande. Tidigt på morgonen, vid 4- eller 5-tiden, vaknar så
familjegruppen, medan ännu mörkret ligger tätt. Under dessa mor
gonstunder är nyfikenheten hos dem stegrad och skyggheten tycks
vara mindre, ty då händer det ofta att de smyger sig fram i träd
kronorna för att se på en by eller ett tillfälligt läger. Sedan så de
intressanta spåren av nya människor studerats och upplevts med
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alla sinnen på helspänn ett tag, brukar en hastig vrålkonsert utgöra
en avskedshälsning, innan den ludna spejartruppen glider bort i
grenverket, åstadkommande ännu på ganska långt håll hörbart
rassel i bladverket. En sådan revelj, som gör den mest morgonsöm
nige med ens klarvaken, glömmer man icke i första taget. Den in
går som viktig detalj i minnesbilden av den säregna stämningen i
regnskogar och monsunskogar, likaväl som den svaga doften av
förruttnelse och ljudet av mellan blad studsande vattendroppar.
Leoparden är överallt i landet ganska vanlig, den lever i såväl
de tätaste regnskogar som i de öppna savannerna. Möjligen är Ser
valen ännu talrikare i sina olika former. Likaledes alldeles injiå
knutarna redan i Adiopodoumé har man trädhyrax, Dendrohyrax
dorsalis, vilkens avgrundsvrål, förbluffande starka i förhållande till
djurets tämligen obetydliga kroppshydda, med ganska stor regel
bundenhet avfyrades i nattmörkret vid 20-21-tiden på kvällen och
5-tiden på morgonen.
Medan vi ännu håller oss kvar i skogarna kring Abidjan, måste
vi med några ord beröra ännu en djurtyp, kongenial med livsplanen
i de mörka, fuktiga skogarna, där sikten snart är skymd: skogsantiloperna (Cephalophus, Philantomba, Neotragus'). Arterna är
flera, något olika stora, men mankhöjden håller sig mellan \ till
i meter. Utsökt vackra med pälsar i svart—grått—röd—brunt alltefter
arten, med ljusa signalmärken, företer dessa små gracila skogsdjur
med sina från sidorna plattade kroppar, förmåga att löpa snabbt
och göra hastiga vändningar, högt utvecklade doft- och hörselsin
nen, både till kroppsbyggnad och organfunktioner en typ, som
skvallrar om långvarig anpassning till livet på marken i de ljusfat
tiga med väldiga, skrymmande och skymmande trädbaser möble
rade slutna skogarna. Maxwells antilop torde vara den vanligaste
arten av dessa skogsantiloper i den trakt vi nu talar om. »Biche»
är den gängse benämningen på dem, och de utgör ett viktigt byte i
afrikanernas fällor; onekligen smakar deras kött gott.
Många andra däggdjur vore värda att omnämnas och kan likaså
studeras i Abidjan-området. Men låt mig säga några ord också om
fåglarna.
Ehuru man icke ser mycket fåglar i en sluten tropisk skog, så
undgår man icke att lägga märke till dem på grund av deras läten.
Många av urskogens fågelarter är nämligen utrustade med minst
sagt imponerande röstresurser. Till de allra högljuddaste hör bucerotiderna, näshornfåglarna, eller calaos, som de heter i landet. Redan
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omkring Adiopodoumé kan 7 arter näshornfåglar observeras mer
eller mindre ofta. Vanliga är två: Ceratogymna atrata, en stor art,
har ett läte, som liknar det man åstadkommer med de från våra
marknader kända piporna med gummiballonger. Fågelns vingslag
är mera melodiska — som när en knölsvan flyger. Ceratogymna
data åter är övervägande svart, med stjärten vit. Av de övriga bucerotiderna förtjänar att nämnas Bycanistes fistulator och Lophoceros
semifasdatus. Till skogarnas skränande gycklarhopar hör också
musofagiderna, bananätarna eller touracos. De har vackra färger
men läten, som man icke tycker alls hör samman med apparitio
nen. Jättetouracon, Corythaeola cristata, sågs och hördes mest:
kåårå — kåårå — kåårå — kå-kå-kå- i något fallande styrka är
artens signaturmelodi. Har man svårt att få korn på de stora fåg
larna, gäller detta ännu mer de små. Till de senare hör de lika
ledes sällskapliga nectariniderna, bland kolonisterna stundom be
nämnda »colibris» eller »sunbirds». De besöker trädens blommor
för att fånga insekter och dricka nektar. Man ser dem ofta yra som
små levande färggnistrande smycken även mellan de rödprunkande
blommorna av Hibiscus rosa-sinensis, som gärna odlas av europé
erna. Det är en vana hos flera tropiska fågelarter av skilda familjer
att vid tillfälle ta sig nektar drinkar. Även nectariniderna visar sig
ha ganska starka röster, som för vissa arter för tanken till pilfmkens
och gråsparvens olika slag av lock- och varningsläten.
Många andra fågelarter skulle vara värda att presentera; levnads
sättet är emellertid föga känt, även hos de vanligaste typerna. En
svårighet vid studier av de tropiska slutna skogarnas fåglar är att
de har tämligen individfattiga populationer, som dessutom lever på
ofta nog rätt stora avstånd från varandra. En annan är den redan
antydda: för de täta urskogarna är det typiska fågellivet huvudsak
ligen koncentrerat till den miljö, som bildas av det översta sam
manhängande kronetaget och de över detta glest stående uppskju
tande jätteträdens kronor. Denna miljö är mycket olika den under
det sammanhängande krontaket och har beträffande växlingarna i
temperatur, luftfuktighet och ljus vissa likheter med gläntorna, od
lingarna eller rent av savannerna, med dessa miljötypers utpräglade
rytmik i de olika fysikaliska faktorernas växlingar. En gles skog
utan mark, skulle man kunna kalla denna översta nivå i regnsko
gen.
Det ligger nära till hands att föreställa sig att populationsglesheten
hos däggdjur och fåglar, som utmärker de skilda biotoperna i de
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olika etagerna, kompenseras av individernas brokigt lysande färg
dräkter; hos fåglarna tillkommer dessutom vanan att exponera sig i
trädtopparna, varjämte deras läten ofta är starka och enkla. De
större fågelarternas konturer och rörelser är också ofta karakte
ristiska, bildande expressiva mönster mot bakgrunden, både när
de sitter i trädtopparna och när de flyger. Lysande signalytor
måste ju vara fördelaktigt för livet i sådan miljö, liksom lock
läten och varningsläten, som är mycket starka, enkla i diktio
nen och utan mera påtagliga nyanseringar i toner och rytm. Det
torde också vara fördelaktigt att lätena har stor räckvidd; här kan
långa näbbar och halsar tänkas ha betydelse. Som resonanslådor
torde de på håligheter rika, stora näbbarna hos vissa fågeltyper fun
gera. På detta sätt kan de geografiskt och i viss mån ekologiskt be
tingade kontaktsvårigheterna motverkas.
Av insekter och andra ryggradslösa djur finns i regnskogarna och
monsunskogarna många med intressant utseende och levnadssätt.
Jag återkommer till dem litet längre fram i min skildring.
Laguner och mangroveskogar.
Till regnskogarna må räknas den speciella typ av skogsvegeta
tion, som mangroveskogen utgör. Vi hade tillfälle att göra exkur
sioner i kustens laguner med en motorjakt tillhörande Oceanografiska institutet i Abidjan; institutet lyder under Institut Fran<jais
d’Afrique Noire (IFAN). Redan utmed stränder inom själva staden
finns små bestånd av Rhizophora racemosa (mangrove), men först
när man kommer ut till laguner med dy och gyttja, som står under
tidvattnets inflytande i högre grad, möter man de väldiga grågröna
mangroveskogarna, dunkla och stilla, som utåt liksom demonstre
rar sin otillgänglighet genom att visa en tät palissad av hängande
reprötter och styltrötter, som skjuter ner i dyn (fig. 4). Det är deko
rativt att se, men landskapet ser icke inbjudande ut. Man far mil
efter mil genom trånga sund, in i gröna vikar, alla begränsade av
samma palissad, dekorerad med de grågröna Rhizophora-bladen.
Här och där får ögat omväxling, när »hinderlinjen» pryds med
skruvpalm (Pandanus candelabrum) och i vattnet framför luftrotpalissaden rabatter av vit, storblommig Crinum natans. I dessa
vatten är nilkrokodilen (Crocodylus niloticus) vanlig, ja, man ser
den till och med ligga och slöa i det öppna vattnet utanför Abidjan.
Eljest finns ytterligare två krokodiler: Crocodylus catapliractus och
Osteolaemus tetraspis. Lamantinen (Trichecus senegalensis), ett djur,
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som är betydelsefullt i västafrikanernas religiösa föreställnings
värld (fig. 11), har, sedan en kanal genombrutits i närheten av
Abidjan, och salt vatten trängt in i Ebrié-lagunen, nästan försvun
nit från densamma. Det grumliga grå vattnet i lagunerna är fisk
rikt, och fisken går ofta högt upp mot ytan, vilket väl förklarar att
de talrika skrikhavsörnarna så lätt tycks klara fiskafänget. Männi
skorna i mangroveregionen lever av fiske och plantageodling (ba
nan, kokospalm). Det finns skickliga kanotister i dessa strandbyar.
Man ser också överallt deras väldiga ryssjor, som ofta är vil- och
utkiksplatser för deras konkurrenter i fisket, ormhalsfåglarna.
I dessa kustbyar, även om de tycks avlägsna från hamnar och kul
turella centra, har invånarna sedan länge haft kontakt med folk från
när och fjärran. Den kristna missionen, huvudsakligen protestantisk,
har gjort vissa landvinningar, numera i hård tävlan här som överallt i
Yästafrika med islam. Gränserna mellan kristendom, islam och den
gamla animismen är icke alltid fullt klara och synes vara under
utsuddning. Just i dessa kustbyar möter man exempel på samman
slagning mellan de tre religionstyperna i en sekt benämnd harrister
efter sin förste förkunnare i början av detta århundrade, Harris.
En annan i Elfenbenskusten förekommande likartad sekt benäm
nes, talande nog, dansistcr. Ett harristtempel ser ut som en isla
mitisk predikstol med en minaret, som står fritt ute. Menigheten
samlas runt predikstolen, kallad av de gamla trummorna. På mina
reten finns såväl halvmånen som korset som symboler i dekoren. I
Akandjé-byn (Ebrié-folket) fanns sida vid sida ett harristtempel och
ett romersk-katolskt tempel; den religiösa splittringen inverkade
inte på bysämjan, enligt vad som försäkrades.
För att ytterligare poängtera miljörikedomen alldeles inpå Adiopodoumé-institutet måste med några ord de s.k. kustsavannerna om
nämnas. Det egendomliga är, att inom subekvatoriellt klimatområde
och inom den subekvatoriella låglandsskogen (regnskogen) finns
isolerade »öar» av savann-natur. Artrikedomen är inte så stor, höga
gräs dominerar i fältskiktet, och det träd man mest lägger märke
till är glest stående Borassus aethiopum(B. flabellifer var.), en palm, som
ofta får släppa till sin sav, när afrikanerna vill ha palmvin. Ställvis
är dessa kustsavanner fuktiga med kärrvegetation. Man har funde
rat mycket över uppkomsten av denna vegetationstyp här i den
ständigt fuktiga klimatzonen. Tydligt är, att skogen numera håller
på att tränga in på vissa fläckar med kustsavann. Man kan nog inte
bortse från människans roll i skapandet av just denna savanntyp.
Sv. Bot. Tidskr., 50:2

328

BERTIL KULLENBERG

De slutna skogarna.
Den 1 augusti kunde vi starta på vår tre veckor långa färd ge
nom skogar och savanner, en vägsträcka på ung. 2000 km (se tig. 1).
Vi reste i åtta terränggående bilar, däribland två kraftiga höghjuliga
av märket Renault med typbeteckningen »Prairie». Vägen gick först
västerut genom vegetation av den nyss nämnda speciella savann
typen. Enstaka Elaeis guineensis och Borassus aethiopum stack upp
ur det höga gräset. Den sistnämnda palmen har han- och honträd
och ger med sin bladform och sin ovan mitten något ansvällda
stam ett säreget intryck. När vi nått in ett stycke i zonen med monsunskog (Divoskogen) — i detta första fall av ganska fuktig typ —
vidtog på allvar de dagliga exkursionerna, ytterst lärorika, men
med ganska ansträngande fotvandringar i mer eller mindre jung
fruliga marker. Nu kunde också de många gånger ivriga diskus
sionerna om de olika tropiska skogstypernas kännetecken och in
bördes avgränsning begynna, diskussioner, som berikades genom
inlägg från de olika expeditionsdeltagarna med deras rika erfaren
heter från jordens alla skogar. För att ge en uppfattning om de tro
piska huvudskogstyperna medtar jag här ett diagram, som grundar
sig på professor Mangenots uppfattning, och som tillsammans med
belysande uppgifter hämtats ur den för denna forskningsfärd spe
ciellt sammanställda guiden (fig. 3). Alla viktiga detaljer, som kän
netecknar den ena eller den andra vegetationstypen kan naturligt
vis inte medtagas här; den intresserade hänvisas till diagrammet
eller ännu bättre till Mangenots instruktiva arbete.
De monsunskogstyper, vilka vi först passerade på vår långfärd,
utmärktes till skillnad från regnskogarna, som vi småningom lärde
oss att se, av glesare lövtak och rikare lågvegetation. I Divoskogen
fanns tämligen rikligt ett gräs, typiskt för skogar av detta slag:
Leptaspis cochleata. Ett annat typiskt gräs i Divoskogen var Olyra
latifolia. Runt trädstammarna slingrade bredbladiga lianer, mest
aracéer, bl. a. av släktet Culcasia. Skogen genljöd av Colobus-apornas
vrål. Här i skogsområdet odlar infödingarna kaffe och kakao, men
den intensivaste odlingen av dessa växter sker ändock i östra delen
av Elfenbenskusten.
I vissa byar i denna del av monsunskogsområdet är infödingarna
ovanligt småvuxna och företer både till anletsdragen och kropps
byggnaden drag, som kommer en att tänka på pygméer. Det finns
en hypotes om att pygméer en gång utgjort befolkningen här och
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att sedan paleonegrider och sudannegrer inträngt och på olika sätt
bringat urbefolkningen till undergång. Den kristna missionen har
ännu så länge i skogsbyarna liera celler än den islamitiska.
De vidsträckta låglandsskogarna ger snart en känsla av tryckande
enformighet. Allteftersom vi nalkas regnskogsområdet, blir vegeta
tionen småningom mera hygrofil, vägen smalnar och vittnar om
allt mindre kontakt med biltrafik; lövvalvet börjar sluta sig över
den fårade vägbanan. Den topografiska enformigheten avbryts vid
Issia av en märklig granitkupol, en »boka», som har säregen ve
getation på sin i stora delar nakna klippyta. Här växer i sprickor
i hällen eller i de koncentrerade gräsplättarna t. ex. Coleus pebeguinii (Labiatae), Polystachya microbambusa (Orchidaceae) och
Sansevierin trifasciata (»bajonettlilja» eller »svärmors tunga»), vil
ken vi hade nöjet att se i full blomning. Många intressanta ekolo
giska problem knyts till utforskandet av dessa öar av granit, som
sticker upp ur det ändlösa gröna hav, som urskogen bildar.
I denna centrala del av det västra partiet av monsunskogen ligger
en liten stad, Daloa, där en liten fransk kolonisation fått fäste. Man
odlar där med framgång morötter, rädisor, chicorée, kålrot, purjo
lök, persilja, grönsallad, grönkål samt allehanda tropiska legymer,
och man får skördar nästan hela året om.
Från Daloa gick färden vidare mot allt tätare skogar, där nederbördsmängden blir allt större ju längre mot väster man når (se
lig. 2). På grund av landets lutning mot Guineabukten rinner flo
derna mot söder, och man måste, om man färdas i latitudens rikt
ning passera färjeställe på färjeställe över alla de pittoreska, av
djupgrön tät lummighet kantade floderna: Bandama, Boubo, Sassandra, Nzo och förgreningar av dessa vattendrag, vid vilka flod
hästen är talrik. Inom det västra skogsområdet finnes också dvärg
flodhästen.
Vid färjestället Guessabo över Sassandra fanns i en hydda, in
redd som värdshus för dem som väntar på färjan, ett Elektrolux
kylskåp!
Kakaoodlingen går icke så bra i dessa fuktiga delar av landet Guldkusten med sina torrare skogstyper och lämpligare jordmån
har mera givande kakaoodling. Kakaon skadas för övrigt mycket
av virus, men som skadegörare nummer två i Elfenbenskusten
kommer skinnbaggar av familjen Capsidae, vilka dels genom blotta
sugningen skadar ungplantorna, dels genom att överföra parasitiska
svampar även skadar de gamla träden. Emellertid är kaffe och
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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kakao grunden för landets ekonomi i våra dagar. De är de två
viktigaste exportvarorna.
Vid gränsen mot Liberia, utmed floden Cavally, ligger ett stort
regnskogsområde, som sträcker sig in i detta gränsland till Elfen
benskusten med sina väldiga och i stora delar av européer ej be
sökta vidder. Fransmännen har här skapat ett naturreservat (fig. 5)
nära byn Tai, som i framtiden väl skall tjäna utforskandet av den
del av det afrikanska regnskogsområdet, som ligger norr om Guineabukten. Skogstypen är rent hygrofil, och redan innan man når
in i den egentliga Tai-skogen, lägger man märke till att kärr är
ganska vanliga i området. En verklig prydnad för dessa regnskogs
kärr — »foréts marécageuses», säger fransmännen om skogskärren,
när de ha mera betydande ytvidd — är en manshög terrestrisk or
kidé, Eulophia horsfallii, i vars blommor små Trigona-bin (T. nebulata) ofta ses ivrigt tumla om.
I den mot väster allt regnigare delen av Elfenbenskusten märker
man, att människorna i sina hyddkonstruktioner måste anpassa sig
efter de speciella klimategenskaperna. Den del av hyddorna, som
är byggd av torkad lera, blir mindre omfattande, och taken av
gräs och palmblad når långt utanför väggarna och långt ner mot
marken. Själva byn Tai är gränsstation mot Liberia, och en av
afrikaner skött tullstation i en stor hydda kunde ge vår expedition
inkvartering för några dagar, så att vi i lugn och ro kunde ströva
i den jungfruliga Taiskogen. I denna by ser man en europé kanske
var tredje eller fjärde månad, och man hade troligen aldrig förut
sett så många européer på en gång som nu. Stämningen i denna
kulturellt sett ålderdomliga urskogsby var vänlig, och gästfriheten
mot oss var stor. Man odlar i byns utkanter här och i andra Taiskogsbyar ris, maniok, banan och Coffea robusta; kaffet säljes. Ut
från byn går smala stigar i olika riktningar, här har Taiborna sina
förbindelseleder till några små utägor och till jaktmarkerna. Inne i
skogen blir stigen samtidigt viltstig, och talrika fällor finns utmed
stigarna. Man får se upp, så att man inte fastnar i de försåt, som är
avsedda för skogsantilop och leopard. Många urskogsjägare, kanske
de flesta, använder pil och båge vid jakten. Skogens rikedom på
elefanter är säkerligen ganska betydelsefull för skogsfolkets hus
hållning. Elfenbenskusten skördar fortfarande en hel del elfenben:
officiellt dödas 1500 elefanter om året, men en verklig avskjutning
på omkring 2500 anses av en del vara sannolik.
När vi för första gången trängde in i Taiskogen, hade vi nog
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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mer än i någon annan av de besökta skogarna den där känslan av
»oppressiveness», som den engelske botanisten P. W. Richards
nämner såsom något typiskt i den europeiska människans upple
velse av stämningen i regnskogen. Ljuset var i Taiskogen svagare
än i de andra förut besökta, inte ett luftdrag tycktes förekomma,
och de enda ljud som förnams utom det ständiga sakta droppandet
från bladen och smaskandet av våra steg mot den våta lermarken
var vrål från schimpanser och Colobus-apor och fåglars lockrop
från högt över våra huvuden belägna lövsalar. I en sådan här gam
mal regnskog, som det nu är frågan om, står trädjättarna ganska
glest. Här och där tolererar det täta lövtaket att ungdomar sakta
spirar mot höjden och ljuset. Glest står också plantorna av Mapa
nia (Cyperaceae), skogtypens karaktärsväxter i det lägsta etaget.
Den allestädes i fuktigare skogar förekommande Piptadenia africana
(Mimosaceae) sträcker liksom i överväldigande ensamhetskänsla ut
sina våldsamt höga och långa plankstöd utmed marken radiärt —
de är ofta vackert patinerade av lysande gröna mossfläckar. Niangon, Tarrietia utilis, av sterculiacéernas familj möter vi på vand
ringen någon gång. Den har höga i ungefär 45° vinkel nedlöpande
sidostöd, som ofta är oregelbundna och genombrutna så att lämp
liga slinkhål uppstår för den jagande leoparden. Till denna skogstyps karaktärsträd hör Uapaca guineensis och U. esculenta (Euphorbiaceae), och vi såg dem också i Taiskogen. De har talrikt väldiga
stödrötter. Den förstnämndas virke (»rikio») duger både till snickeri
arbeten och till träkolframställning.
På den nakna, mörka, klibbiga marken ligger ruttnande blad
strödda till en trasig oregelbunden och av vätan nedtryckt matta,
ständigt i försvinnande och lika ständigt fläckvis i förnyelse. Den
bruna våta förnamattan utandas överallt förgängelsens parfymer.
Bland de örter, som man ser här och var tilldrar sig kanske dioncophyllacén Triphyophyllum peltatum särskilt uppmärksamheten.
Växten med sin heterofylli har i ett ungdomsstadium insektsfång
ande blad, lika dem hos Drosera, medan de äldre plantorna har
klängen i bladspetsarna.
Här i den nederbördsrika västra delen av Elfenbenskusten vitt
nar allt i naturen om fukt och åter fukt. Inte minst gör svampfloran
så. Det torde vara signifikativt att just i Taiskogen sågs de flesta
svampangripna, på någon växt fastnaglade insekterna. Stora
nattflyn (Agrotidae), helt överklädda med ett tätt vitt skikt av svamphyfer, fastnaglade i muntrakten vid en kvists spets eller ett blad,
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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gör ett makabert intryck. Överallt ser man fastnaglade kadaver
myror (Paltothyreus eller någon annan typ), där myrkroppen an
tingen är överdragen med en tuss miniatyrklubbor av Cordyceps, el
ler också skjuter det från de båda sidorna av thorax ut ett pai langskaftade runda fruktkroppar. Men det är inte bara insekterna,
som lider av svampangrepp i detta fungiernas paradis. Människans
hud blir utsatt för parasitering, och man får nästan undantagslöst
efter en tids vistelse i denna trakt röda fläckar på skinnet, som
växer koncentriskt utåt ungefär som lavar på en sten. Värre är det,
om svampangreppet träffar hörselgången, som skedde med en a\
kamraterna i expeditionen. Det tar lid, innan svampen uliotats i
örat, och infektionen får ofta nog smärtsamma inflammationer som
följd.
Det är väl känt, att i regnskogen stora olikheter råder mellan
temperatur-, fuktighets- och ljusförhållandena i de bada övre eta
gerna å ena sidan och de undre å andra. Det sammanhängande
kronetaget bildar en ganska ellektiv spärr för strålningen och luft
cirkulationen. Man skulle kunna kalla det sammanhängandet
kronetaget i en regnskog för »hängande mark», på grund av dess
funktion i de åsyftade fysikaliska sammanhangen. Den franske zoo
logen Renaud Paulian har gjort undersökningar över lokalklimatet
i den förut nämnda Bancoskogen under samma årstid som den,
under vilken jag kunde göra några mikroklimatologiska observa
tioner i Elfenbenskusten. Paulian studerade bl. a. temperatur
gången under dygnet i nivåerna 6 cm, 25 m och 45 m. Den mel
lersta mätpunkten låg under det sammanhängande lövetaget, me
dan den övre låg i höjd med de översta bladen av detsamma. Pau
lian fann, att dygnsvariationen ofta höll sig vid 1 å 2°C i lägsta
nivån, medan i de båda övre nivåerna skillnaden mellan maximum
och minimum blev 4 resp. 7°C. Men ännu i 45-m-nivån var varia
tionerna svagare än vid marken i hyggen. Som ett komplement till
dessa resultat vill jag nämna något om mina iakttagelser i Taiskogen, där jag gjorde två temperaturserier i luftmassan från 5 mm
till 1,5 m över marken, d. v. s. i den del av atmosfären där mikroklimatologen arbetar. Vid middagstid under en mulen och regnig
dag erhölls temperaturminima på 5-mm-nivån, vilket till en början
kanske förefaller egendomligt, men förklaras av den ringa instrål
ningen och den stora vattenhalten i mark och förna. Den relativa
luftfuktigheten höll sig konstant hela dagen vid nära 100% i alla
nivåer, och endast momentant kunde en matt svart kropps värmeSv. Bot. Tidslcr., 50:2
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absorption ge temperaturer, som avsevärt höjde sig över den om
givande luftens. Vid ett tillfälle den 5/8 1954, då en svag solglimt
trängde ner för några ögonblick, ernåddes på det totalabsorberande
och samtidigt fritt radierande mätinstrumentet 9° förhöjning i jäm
förelse med den omgivande skuggade luftens. Temperaturerna i
llygnivån för de under årstiden aktiva regnskogsinsekterna var icke
heller särdeles höga; jag erhöll temperaturer mellan +19,4 och +23,1°C.
Sådana kroppstemperaturer är för t. ex. markgräshoppor och en
del gaddsteklar under sydsvensk högsommar ofta ej särdeles stimu
lerande föi' flygaktivitet och annan aktivitet. Har luften sådana
temperaturer, ser man i Sverige, att de åsyftade insekterna ofta av
bryter sina flygturer, eller beträffande gräshoppor, spelstunder, för
att solbada. Bland de insekter, som trots allt ivrigt llög utmed mar
ken i Taiskogen under de rådande förhållandena, bör nämnas två
fjärilar, Cycligramma fluetuosa (Agrotidae) (engelska kolonisters
»whisky fly») och Planerna umbra (Acraeidae), samt det sociala
biet Trigona nebulata. Fjärilarna anses vara nattfjärilar, men i alla
av oss besökta skogar var de aktiva vid middagstid, något som väl
får sättas i samband med att förhållandena i de täta skogarna även
under dygnets ljusa del liknar dem som i de flesta andra landskaps
typer brukar råda under den mörka delen. Dessa insekter sågs
flyga även under ovanligt regniga dagar, när dropparna föll täm
ligen tätt mot marken.
Tr igon a - ar b et a r n a hade i skogen en vana, som säkerligen står i
samband med ett karakteristiskt drag i deras miljö: de samlade till
föda åt larverna på bakbenens korgar ofta material, i mer eller
mindre nedbrutet stadium, av svampar. På så sätt torde de få kvä
vebehovet tillgodosett i en miljö, som praktiskt taget är utan pollengivande blommor vid marken. Endast kolonier i närheten av skogsbryn tycktes komma åt pollen.
Blomfattigdomen under det täta krontaket är slående. Uppe i
höjden ser man blommande trädkronor här och var, men någon
skogens blomning upplevs aldrig i regnskog av de typer det här är
frågan om. Enstaka buskar, lianer och epifyter bär blommor av
ofta säregen apparition nära marken, och de blommande plantorna
står alltid praktiskt taget ensamma. Då många av dem kräva insektpollinering kunde man möjligen vänta sig särskilt intressanta
anordningar för insekters anlockning, inte minst på grund av att
insektspopulationerna i vissa fall är både individfattiga och glest
utspridda i det inre av skogarna. Det må vara hur som helst med
22 - 583372
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det naturliga urvalets medverkan vid utdanandet av fanerogamernas alla blomtyper och dessas oerhört varierande mekanismer för
pollineringens säkerställande, några få iakttagelser över blomegen
skaper, som synas ha med attraktion av insekter att göra, skall här
omtalas. Man slogs sålunda av att regnskogens blommor ofta hade
mycket starka dofter. En högt uppdriven doftämnesproduktion
tycks i många fall råda. På grund av vindstillheten bör då rätt ofta
en ganska god och varaktig doftgradient kunna upprätthållas kring
den blommande plantan, vilket bör vara till fördel i en miljö, där
insekttätheten icke är stor.
Dofter, sådana som vanilj, anis, hallon, jasmin, schersmin, citron
å ena sidan och sådana som svamp, däggdjurssperma, gammal
urin å andra, låter oss förmoda produktion i blommorna av vissa
bestämda kemiska föreningar. Det är därvid av intresse att konsta
tera, att t. ex. biet Trigona nebulata (arbetarna) är starkt attraherat
av metylamindoft. Av ännu större intresse är kanske, att honan av
nattflyet Cycligramma flucliiosa i genitaltraktens doftapparat av
söndrar en stark sillakedoft. Hannar av denna fjärilart torde un
der brunstflykten vara starkt attraherade just till sådana blommor
som dofta av aminer. Det torde vara så, att i naturen sillakedoft
knappast förekommer från andra ämnen än just aminer. I detta
fall torde alltså blommor kunna utnyttja fjärilhannarnas kopulationsinstinkt för att ernå besök och kanske pollinering. Man kan
vänta, att just i tropisk miljö naturens uppfinningsrikedom be
träffande doftanlockning av insekter och andra djur skall vara sär
deles stor — och kanske lättare att studera. Jag kan nämna, att vi
också lärde känna en Habenarin-art, som hade blommor med en
doft, som jag förut iakttagit hos en del solitära bin.
I detta sammanhang må nämnas, att savannernas baobabträd
har blommor, som doftar som fladdermöss, och fladdermössen an
länder också till de stora blommorna utförande hetsiga, men kort
variga, frotteringar mot dem — och blir nedsmorda med pollen.
Iakttagelserna på baobabträdet är gjorda av den franske botanis
ten Paul Jaeger.
Det syntes ganska karakteristiskt, att såväl steklar som fjärilar i
regnskogsområdet hade starka, lätt iakttagbara dofter. Man kunde
möjligen sätta det i samband med att de ofta företedde en föga
iögonenfallande färgdräkt. Emellertid är det ju inte säkert att homokromi med miljön, så som människan uppfattar den, gäller för in
sekterna själva — eller för deras naturliga fiender av olika slag.
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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Ett par prov på ultraviolettreflektionen från de båda nämnda urskogsfjärilarna ger vid handen, att ultravioletta färger finns på
vingar och kropp, så att färgdräkten för ultraviolettseende djur
(dit väl de flesta insekter hör) ändå icke är så monoton och lik den
hos det för vila ofta valda underlaget.
Här har nu talats om regnskogen —• dels om de intryck som
denna ger europén som miljö i allmänhet, dels om några drag som
synes vara karakteristiska för dess formrika levande innehåll. Men
om regnskogens människa har ännu intet sagts; den är också präg
lad av den speciella och tvingande miljö, som omger den.
Till skillnad från rasfränderna uppe i den sudanesiska savannen
är regnskogsafrikanen icke svart i hudfärgen. Han har som regel
en mörkt brun eller chokladbrun färg, men ibland är den bruna
tonen ovanligt ljus.
Västafrikas folk är stora vandrare; en del av dem, och då särskilt
de från öken- och savannområdena, har varit krigiska erövrarfolk.
Dessa conquistadorer av berberblod har i regel hejdats vid den
täta skogens länder, bl. a. på grund av att de och deras riddjur icke
stått emot ekvatorialområdets sjukdomar. Men här och var ser man
kroppstyper och ansikten, som skvallrar om inslag av medelhavsras, till och med i ett område så extremt fuktigt och avsides be
läget som Taiskogen.
I det väldiga skogsområde, som Tai tillhör, råder ännu gamla
seder och bruk. Den gamla animistiska religionen, där vid reli
gionsutövningar fetischer brukas som symboler, lever kvar. Riter,
med eller utan dans, där ansiktena dekorativt målas med kaolin
eller kalk, eller där konstfärdigt gjorda masker av trä användes,
är fortfarande regelbundet förekommande. Ungdomarna måste ge
nomgå en prövotid, samtidigt en utbildning till samhällsduglighet,
som är olika lång hos olika folk. I Tai skildes, som brukligt är litet
varstans, flickor och pojkar i vissa åldrar under ett år i isolerade
läger, där undervisning i stammens historia, seder och bruk gavs.
Andra stammar har längre skoltid. Denna viktiga period i skogsmänniskornas liv inleds med omskärelse, och under den sker också
den för stammen typiska ärrtatueringen.
Den nordeuropeiska människan upplever väl kanske aldrig
stämningen i en regnskogsby så intensivt, som när hon bevistar de
nattliga danserna i en dylik ungdomsgård. Vi fick tillfälle att besöka
en flickgård. Luften känns fuktig, både svalkande och varm, och
är alldeles stilla. Det enda luftdrag som förnimmes kommer från
Su. Bot. Tidskr., 50:2
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cle dansande. Fladdrande eldsken ger de bruna flickornas hud
varma kopparfärger. Trummorna hetsar och lugnar omväxlande
och ackompanjerar ljuden från frasande hastkjolar, pinglet från
dansdräkternas otaliga små klockor och det mjuka spänstiga stampet av de nakna fotterna. Hela det i beundransvärt precisionsmässig
rörelse varande kollektivet av de både dekorativt och groteskt prydda
och maskerade halvnakna figurerna omvälvs av dunster av svett
och ambra, som är så karakteristiska för doften från dessa unga
urskogskvinnor, här under dansen förstärkt på grund av uppvärm
ningen under det intensiva muskelarbetet.
Regnskogens människa i Elfenbenskusten sammanfattar och kon
kretiserar sina många, och väl ofta stridiga, intryck av den både
givmilda och hotande värld hon lever i, kanske aldrig så uttrycks
fullt som i vissa dansmasker, som komponerats av drag från flera
av skogens djur till verkliga skogsdjävulsmasker.
Vi förvånades till en början av alt alla skogsbyar, som vi pas
serade, i god tid i förväg var underrättade om vår ankomst. För
klaringen gavs småningom: trummorna, samma trummor som
ackompanjerar dansen, användes att sända meddelanden med mel
lan byarna. Trumtelegrafen är ett snabbare, och många gånger
också säkrare, kommunikationsmedel än budbärare i den på faror
rika skogen.
I regnskogsområdet får man den bästa inblicken på kort tid i
formrikedomen och den kvalitativa produktionsförmågan utmed
upphuggningarna för de smala skogsvägarna eller vid de små jord
brukens röjningar. På sådana platser uppstår nya kombinationer
av faktorer från varandra olikartade livsrum. Delvis har det på
dessa platser i skogen skett en nedflyttning till marken av den eljest
i det högsta skogsetaget förekommande kombinationen av miljö
faktorer. Biologen erfar resultatet av nykombinering av miljöfaktorer
i ökningen av art- och formrikedomen inom ett begränsat område,
ett fenomen, som brukar kallas »edge effect», vilket utom i nämnda
röjningar vid odlingar och vägar också förekommer vid floder och
lagunstränder. Även i det översta skogsetaget torde en dylik »edge
effect» existera.
Det bergiga området.

Så lämnade vi efter en tid den vilda Taiskogen med dess vilda
och vänliga människor och guppade vidare på fårade och blöta
vägar mot norr, genom småningom mera kuperad terräng med lö
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nande kaffeodling. Den ökade kuperingen ger upphov till stilla
stående vattensamlingar och kärr och därmed ökade risker för
malariainfektion. Regnpölarna på marken — och i på land liggande
kanoter (»piroger») — är viktiga kläckningslokaler för sjukdomsöverförande myggor. Färden gick över Danané, en viktig ort i Daneller Yakouba-folkets område mot Mont Nimba, en av de högsta
topparna av det beträffande höjd föga imponerande västafrikanska
bergsystemet (fig. 9).
Vi närmar oss nu alltmer den sydligaste savannzonen, och enstaka
åsnor eller hästar ses. Människorna ser också ut att ha flitigare för
bindelser norrut, ty beträffande både rastyper och dräkter ser man
nu oftare sudanesiska inslag.
Nimba ligger på gränsen till en annan klimatzon, där vid tiden
för vårt besök regntiden snarast kulminerade. Savannöar ligger
insprängda i skogsområdet. Nimba når sin högsta höjd, 1855 m,
inom Liberias område. Den högsta toppen i Guinea når ej mycket
över 1600 m. Vid foten av själva berget har Institut Francais d’Afrique Noire en naturvetenskaplig station, utomordentligt vackert be
lägen (i en schimpansrik skog), med ett litet laboratorium, sovhus och
mäss. Tillgång till bärare och stigfmnare finns från byar vid ber
gets fot; bergspartiet är eljest till största delen orört av människor
och numera naturskyddsområde. Vi gjorde några uppstigningar på
bergets nordsida, bl. a. en längre vandring upp till de högsta höj
derna. Ungefär upp till 800-1200 m är de branta och under regn
tiden såphala sluttningarna klädda med en bergsregnskog, som hy
ser rent tropiska växter. Men ungefär vid 1000-m-gränsen — om
sluttningen ej är för brant — övergår skogen att ställvis bestå enbart
av en enda trädart, nämligen rosacén Parinari excelsa, ett träd, som
dominerar i skogsvegetationen även på andra västafrikanska berg
ovan 1000-m-gränsen. Vi mötte en mycket praktfull Parinari-skog
med väldiga träd på Manbergen. På denna nivå är vädret mycket
dimmigt, och mossor och lavar är talrika på blad och grenar. Epifylla lavar i förbluffande täthet och artrikedom kan man se redan
i Nimbas bergsregnskog på betydligt lägre nivåer. De översta trä
den på Nimba bär fascinerande präktiga påhäng av några skägg
lavar (Usnea). I Nimbas bergskogar gjorde Rolf Santesson många
intressanta fynd av epifylla lavar.
Nimba ser nerifrån mycket snällt ut. Formerna är mjuka, krönet
eller rättare krönen buktar i lugna vågor, ilskna spetsar saknas,
som nästan alltid i detta mycket erosionsbefrämjande klimat. Men
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en närmare bekantskap med berget kommer en att ändra uppfatt
ning; Nimba är inte så tamt. Sluttningarna är överallt branta. Där
inte slipping lera bildar markytan, är den småknagglig breccia eller
konglomerat, som intensivt nöter alla fotsulor, som icke skyddas av
tillräckligt tjocka skor — och präktiga gummisulor måste det vara
för att man inte skall slinta på den ganska kaniga knagghällen. Den
uppsaliensiske biologen tycker sig vid vandringen uppför berget ha
att göra med väldiga Uppsala-högar staplade på varandra i all
oändlighet. När man just nått toppen på en väldig kulle, dyker på
ett falskt försynt sätt en ny med ljusgrönt knähögt gräs upp strax
bakom. Ibland är stigen — eller rättare den del av bergskammen,
som bör tagas som stig — behagligt bred, men ibland är den inte
bredare än att man ganska försiktigt måste sätta fotterna i rätt rikt
ning.
I den täta dimma, som större delen av året omvälver topparna
under dygnets llesta timmar — när inte storm med rykande regn
moln piskar dem, som när vi slagit läger på 1500 m höjd en kväll känner man sig vid middagstid som i en ångbastu. Dimman synes
vara tät nog att väsentligt hindra solens strålar att tränga ner till
marken, men en egendomlig värme känns igenom den, och dess
färg är inte som i Nordens länder slaskvattengrå utan lysande silv
rigt vit — man blir fort solbränd genom denna dimma även under
regnväder, och solbrännan är svedande och inte brynande på ett
nordeuropeiskt skinn.
Ovan skogsgränsen på Nimba finns härliga gräsängar, vilkas
uppkomst och betingelser är okända — kanske täta bränder under
torrtiden hindrar skogsgränsen att sluta sig kring de ju egentligen
ganska låga bergskammarna.
Från en topp på Nimba har man en underbar vy över ett land
skap, där skog och savann kämpar om herraväldet, och närmast
sig, i djärvt uppstigande, trånga dalgångar slingrar paradisiskt
vackra skogssträngar av trädormbunken Cyathea manniana. I det
höga gräset på ängen prunkar t. ex. orkidéen Disa subaequalis.
Till samma bergsystem som Nimba, något österut, hör också
Manbergen med toppen Tonkui nående ungefär 1200 m. Även här
(se fig. 2) råder under större delen av året regnet och dimmorna.
Högst uppe på den tämligen avplattade toppen av Tonkui har
fransmännen stora kinaplanteringar. Den praktfulla Parinari excelsa-skogen, som kläder Tonkui upptill, är i sin högst belägna del
till och med för fuktig för att lavar skall trivas. Epifyterna är här
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mossor och ormbunkar. Den oerhörda fuktighet och ljusfattigdo
men i Manbergens skogar illustreras också av de ymnigt förekom
mande diplopoderna av Polydesmus- och Julus-typ, som alltid höll
till öppet på trädstammarnas nedre delar.
Staden Man vid Tonkuis fot är ganska stor med tre stadsdelar,
lillhörande tre olika afrikanska »nationer» eller »folk»: Yakouba,
Dioula och Ouébé. Men Man är ett handelscentrum, och typer från
hela Västafrika ses där, däribland ganska många i indigoblå eller
vita långa skjortor klädda maurer, av blandad berber-arabhärstamning, från det avlägsna ökenlandet Mauritanien; de sysslar med
handel, läkekonst eller utbredandet av Profetens lära.
Savannerna och (le öppna skogarna.

I Man är man vid sydgränsen för det väldiga västafrikanska sa
vannområdet. Övergången från monsunskogen till savannen sker
förbluffande snabbt. Man förvarnas av en något glesare skog här
och där med yppig gräsvegetation, kanske den vegetationstyp, som
vore naturlig i dessa trakter, om inte människans skövling, odling
och bränning skedde — och som i ett trollslag rusar bilarna ut i en
praktfull savann med manshögt Andropogon-gräs. Ny natur med
mera ljus, nya djur, nya människotyper och ny mänsklig verksam
het träder in på skådebanan. Torrtiden är här längre, och man ser
att en viss grad av humus bildas i marken. Sedan vi passerat ett
färjeställe vid floden Sassandra, stötte vi vid en vägkant på den
första förvildade bomullsbusken, klädd i nyutslagna blommor —
och i en hydda mitt emot vid vägen satt en kvinna av Gourö-folket
och spann bomull. Så snabbt gick förvandlingen till den nya, öppna,
på något sätt för en nordeuropé, hemtrevliga landskapsbilden, att
det nästan kändes chockerande. Savannen, när den är som vack
rast, har ibland något av löväng över sig, ibland något av hage,
beroende på markfuktighet och andra faktorer. I vissa former lik
nar den åter en fruktträdsplantering. Men utmed sänkor och flod
dalar smyger den täta skogen efter med sina växter och djur i långa
slingrande strängar — »galleriskogarna» (fig. 6).
Inom savannen, som i den av oss besökta delen närmast är av
den typ man ibland kallar Guinea-savann, ägnade vi vår uppmärk
samhet bl. a. åt två specialtyper av vegetation: »bowal» och »boka».
Namnen är afrikanska men har vunnit burskap i botanistvärlden
som namn på två säregna miljö- och vegetationstyper inom den ty
piska savannvegetationen.
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Bowal är marker med flata, horisontella hällytor, där hällens yta
är lateritiserad. Vegetationen förekommer fläckvis, i stora plättar av
tätt tuvat gräs, som inte alltid är så högt. Bland gräsen märks
Loudetia-arter, och vid den tid då vi besökte trakten kring staden
Séguéla, blommade i bowalen talrikt en commelinacé av släktet
Cyanotis med ljusvioletta blommor. Under regntiden blir vatten
pussar stående överallt på den knaggliga laterithällen, och bowalen
har då icke så litet gemensamt i apparitionen med Ölands alvarhällmarker under våren (tig. 7).
Boka är vegetationen på de redan förut omtalade granitkupo
lerna — »les domes granitiques» — som, på grund av att de ofta
betraktas som heliga av afrikanerna, ofta bevarat ursprungliga
drag i floran. Vackra granitkupoler med intressanta varianter av
bokavegetation finns i trakten av städerna Séguéla och Mankono.
Som markanta profiler ur växtvärlden på dessa bokor, som ofta
har skogar av sluten typ, nämnes här den mastigt vuxna Euphorbia
unispina, med för ögonen farlig mjölksaft, och den suckulenta
slingrande Cissus quadrangulus, som här och var bildar grova sling
rande snaror med längsflänsar och leder på stammarna.
Savannen i denna del av Elfenbenskusten har en nästan hori
sontell topografi. Gräset är ofta mycket högt, till och med några
meter, när det bildas av elefantgräset Pennisetum purpureum. Andra
gräs finns, t. ex. av släktena Andropogon, Loudetia eller Imperata.
Gräsarterna är alltid tydligt tuvade, men i fuktigare miljö är av
ståndet mellan tuvorna mycket litet. Vid marken bildas aldrig
någon sammanhängande gräsmatta, men de översta bladen och
stråna sluter sig samman till ett täcke, om man så vill. I savannen
blir temperaturskiktningen vid middagstid olika över öppna, nakna
markfläckar och över tuvorna. På de förstnämnda lokalerna fås,
även vid mulet väder, de högsta temperaturerna i markytan och i
det lägsta luftskiktet. Om inga trädkronor finns över de nakna markfläckarna, får man i augusti vid middagstid intill markytan tem
peraturer som passerar + 30°C, även om himlen är täckt av låga
moln och regnet hänger i luften. I täta tuvor däremot kommer
middagsmaximum att ligga ett stycke upp i stråskiktet. Men de med
höga, storbladiga och fåstammiga Andropogon-tuvor bevuxna sa
vannerna har egentligen inga fritt uppåt exponerade markytor.
Hela det marknära luftskiktet blir därför inte mosaikartat beträf
fande temperaturskiktningen utan enhetligt över stora arealer, där
temperaturmaximum vid middagstid ligger uppe i bladetaget.
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Vid staden Mankono i savannområdet vände vi åter så sakta mot
söder på vår långa färd. Vid staden Bouaké togs riktningen defini
tivt mot söder. Savannen företer redan inom Elfenbenskusten ett
rätt varierande utseende i olika trakter, och diskussionerna om
denna vegetationstyps uppkomst och betingelser fick inte mindre
näring härigenom.
De delar av den västafrikanska savannen, som vi besökte, har
inte några större hjordar av antiloper och bufflar. Lejonet — ett av
savannernas och de öppna skogarnas karaktärsdjur — har sin syd
gräns i norra delen av Elfenbenskusten. Enstaka kringströvande
individer går ner till trakten av staden Bouaké.
Just i trakten av Bouaké har man startat stort upplagda experi
ment för att utröna savannens verkliga status i denna del av Västafrika. Man har tre stora ytor, som man sedan 1937 behandlar på
visst sätt (fig. 8a-c). Alla tre bar vid experimentens början infödingsodlingar, som samtliga fick ligga orörda i 6-7 år. Efter denna
tid företas regelbundna årliga bränningar av lågvegetationen i två
av dem, medan den tredje får sköta sig själv. Bränningarna utföres
vid olika tidpunkter på de båda ifrågavarande arealerna. I den ena
bränner man i torrtidens början vid mitten av november, i den andra
i torrtidens senare del vid mitten av mars. Den förstnämnda brända
arealen får tätare och artrikare vegetation av ganska sluten typ
(fig. 8b), medan den sistnämndas blir mindre artrik, mera av sa
vanntyp (fig. 8c). Den areal, som lämnats att sköta sig själv, börjar
vid det här laget bli en tät, ehuru ännu så länge lågvuxen »föret
secondaire» (fig. 8 a). Fig. 8 visar de tre experimentarealernas ut
seende i augusti 1954. Dessa experiment talar snarast för den upp
fattningen, som i savannen ser ett verk av människans ingrepp i
naturen, och som hävdar, att den naturliga vegetationen utanför det
fuktiga området med slutna skogar är en gles skog, som kanske
borde kallas tropisk gles (eller öppen) skog, eller möjligen tropisk
torrskog (»forét claire»).
Bortsett från människans roll vid uppkomsten och vidmakthål
landet av viss savannvegetation, som — särskilt vid gränsen till de
täta skogarna — synes vara svår att resonera bort, är det de klima
tiska faktorerna, nämligen torrtidens längd och luftens torrhets
grad, som bestämmer utbredningen av det nuvarande savannom
rådet.
Den ovannämnda staden Bouaké ligger i en savann något norr om
den som brukar kallas baoulésavannen efter det negerfolk, som
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Fig. 11. Naiv bild avlamantin på väggen av en hydda i byn Keibli, Gueré-folket, västra
Elfenbenskusten). Lamantinen anses i vissa områden av Västafrika svara för kvin
nornas befruktning, när de badar. Djuret är målat i svart, mörkblått och tegelrött på
vit bakgrund.

bebor den. Baouléerna tillhör egentligen ashantifolken och här
stammar från Guldkusten; de har i sen tid trängt in i Elfenbens
kusten. Den som är intresserad av afrikansk konst känner till baouléfolkets skicklighet i träsnideri: expressiva och med vackra,
jämna ytor försedda masker och statyetter är i mängder insamlade
från detta mot främmande kulturpåverkan hittills ganska motstånds
kraftiga folk.
Baoulésavannen skjuter i V-form ner i den täta skogens område
och ligger egentligen redan i subekvatoriellt klimatområde. Om
någon savann är grundad och upprätthållen av människan, så
borde det väl vara savannen i »baoulé-V:et».
Baouléerna har i sitt område vid den ganska ursprungliga byn
Assakra ett heligt berg, Oroumbo boka, som har en nästan vän
lövängsvegetation i vissa delar. Här har botanisterna redan gjort
många värdefulla upptäckter.
Resans slut.

Efter besöket i baoulélandet trängde vi så åter ner mot söder och
mot vår bas Adiopodoumé, vi susade in i regnskogen igen, som var
ligt slöt sig omkring oss, allteftersom vi närmade oss Guineabuktens
lagunkantade stränder.
Efter den långa och på intryck överväldigande färden genom
Elfenbenskusten stod vi snart i beredskap att resa till våra hem
länder. Vi lämnade Elfenbenskusten med saknad. Under den måSv. Bot. Tidskr., 50:2
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nad som förflutit hade vårt lag av forskare från olika delar av värl
den smitts ihop till ett verkligt kamratgäng.
Elfenbenskusten kvarstår i minnet som ett land, som är syn
nerligen lämpat för utforskandet av problem rörande tropiskt liv.
Detta beror dels på att där ännu finns ganska mycket jungfrulig
natur, dels på att några av de karakteristiska västafrikanska kli
mat- och vegetationszonerna där ligger sida vid sida inom ett ganska
begränsat område, lättåtkomliga, när man har tillgång till motor
fordon. Men synnerligen viktigt i detta sammanhang är att påpeka
att naturforskningen i denna del av Afrika har ett oskattbart stöd
och oerhört stora framtidsmöjligheter genom den franska natur
vetenskapliga stationen i Adiopodoumé på grund av dennas läge
och materiella resurser (fig. 10), vilka inriktats på att tillgodose alla
behov från det dagliga livets till sådana, som har med det veten
skapliga arbetet att göra.
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COASTAL WATERS IN THE REGION OF HAPARANDA.
BY

ERIK JULIN and SVANTE PEKKARI.
This paper is intended to be a guide for the visit to the region of
Haparanda planned for the post-Congress excursion of the XHIth
Congress of Limnology in 1956. It should be pointed out that no
field work has been undertaken especially for this purpose. We have
had to restrict ourselves to the compilation of material collected for
other purposes as far as it was already worked out. Thus some
inhomogeneity, e.g. in the treatment of different groups of organ
isms, has been unavoidable.
The excursion will be devoted to a couple of bays, Laivaviken
and Salmisviken, and the valley of the river Keräsjoki at the cross
ing of the main road (cp. the map, Fig. 1).
Laivaviken. The shallow Laivaviken covering about 14 hectares
is a good example of the rather uncommon category of bays which
are about to be cut off' from the sea. Here the emergence amounts
to about 84 cm per 100 years. In this shallow archipelago this means
a very rapid decrease of depth. The latter will perhaps be doubled
by the deposition of the silt carried by the water-courses. The emer
gence has reached here the stage when the bottom of the sea has ar
rived within reach of the pressure of the ice. A solid wall, pushed
up by the ice, now bars the mouth, and leaves only two narrow
passages.
The greatest depth of water, 1.4 m at mean water level, was
measured within a very limited area near the northern outlet. In
general the depth amounts to about 0.6 m. Of the two outlets of the
bay the northern is 2 m broad, and 1 m deep, while the southern is
broader, but shallower. As a result of its small depth, the whole of
Laivaviken freezes to the bottom in the winter, except the abovementioned small area with deep water, where the thickness of the
ice was found to be 1.2 m on April 10, 1956. The ice normally forms
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Fig. 1. Map of the area of the excursion. 1, Laivaviken; 2, Salmisviken; 3, The
Keräsjoki valley.
(Publication of this map approved by Rikets allmänna kartverk, May 26, 1956.)

in late October (in 1955 it formed on October 18), and breaks up
in late May.
The bottom of Laivaviken is formed by moraine, resting on the
Archaean rock (older granites), and covered with a layer of line
detrital mud (thickness 1—1.5 m) which is, however, thinning out
near the outlets. The bay is surrounded by pasture lands, fields, and
forests. A little brook, mostly dry in the summer, and some incon
siderable ditches fall out into the bay.
In the helophyte vegetation Eleocharis palustris, E. uniglumis var.
fennica, Equisetum fhiviatile, Arctophila fulva var. pendulina, LysiSv. Bol. Tidskr., 50:2
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Fig. 2. Laivaviken at low-water (-35 cm). View towards the southern outlet.
Photo Svante Pekkari, 13.7.1954.

machia thyrsiflora, Carex aqualilis, and Alisma plantago-aquatica
form stands, but scarcely zones. Among the nympheids Sagittaria
natans predominates. Besides Sagittaria sagittifolia, Sparganium
simplex (sterile) and Sparganium angustifolium x friesii (confirm.
G. Lohammar) are encountered. The following elodeids, of which
no species is predominating, occur: Ranunculus trichophyllus var.
eradicatus, Callitriche verna, C. hermaphroditica, Potamogeton gramineus, P. pusillus, P. perfoliatus, P. alpinus (in the outlet of the
brook), Myriophyllum alterniflorum, Nitella wahlbergiana (1953
S. Pekkari), N. flexilis, Chara braunii (Pekkari 1953), and Ch.
aspera. Along the shallow southern shore a beautiful vegetation of
the zone of inundation has formed in which, besides several of the
above-mentioned elodeids, the following isoétids are found: Eleocharis acicularis, Subularia aquatica, Ranunculus flammula var. reptans, Crassula aquatica, Limosella aquatica, Polygonum foliosum,
Isoetes echinosporum, Elatine triandra, and E. hydropiper. Over
large parts the bottom of the bay is covered with mats of Subularia
interspersed with Eleocharis acicularis and Isoetes echinosporum.
Su. Bot. Tidskr., 50:2
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I. lacustris has also been noted. In some places almost pure stands
of Elatine triandra and E. hydropiper occur. The predominating
water moss is Drepanocladus sendtneri, which here and there forms
loose accumulations between the bottom and the water-surface, a
result probably of the freezing to the bottom. Fontinalis antipyretica occurs sparsely in the northern outlet only.
Only a small part of the benthic algae has been determined speci
fically. Tufts of mostly sterile Zygnemales are, however, rather con
spicuous quantitatively. Nostoc foliaceum (det. H. Skuja) and Gloeotrichia intermedium are to be seen here and there. On boulders in
the northern outlet occur Batrachospermum moniliforme, Sirodotia
suecica (Pekkari 1955), and Tolypothrix tenuis sensu Schmidt 1899,
р. 413.
A quantative plankton sample at the surface was taken in Laivaviken on 18.8.1955. Another sample was collected with a plankton
net from a boat on 15.10. just outside the bay. Both samples have
been examined by mrs Ainikki Naulapaä, Limnological Institute
in Helsinki Helsingfors. In the first quantative sample the number
of individuals and the volume of the plankton per litre have
been calculated. In the volume of phytoplankton are Peridinium
inconspicuum and Tabellaria fenestrata conspicuous, among the
zooplankton rotifers are abundant. The frequency of the species
in the second sample is given after a scale of six degrees (ccc, cc,
с, r, rr, rrr). It is clear from the list that on 15.10. diatoms were
in complete dominance. Thus Fragilaria capucina accounted for
90% of the individuals, Melosira italica for 6%, and Asterionella
formosa for 3%. All other species together amounted to scarcely 1 %.
The list of species will be found below.

Sv. Bot. Tidskr., 50:2

352

ERIK JULIN AND SVANTE PEKKARI

In addition to the animals, enumerated in the list, the following
species have been recorded: Ophrydium versatile, Spongilla lacustris,
Glossosiphonia complanata, Herpobdella octoculata (det. T. Roos),
Asel I us aquations, Argulus foliaceus, Lgmnaea peregra, Sphaerium
corneum, Valvata sibirica (det. H. Walden), Paludicella articulaia,
Esox Indus, Perea fluviatilis, Lota lota, Leuciscus rutilus, Leuciscus
idus, Phoxinus phoxinus, and Gasterosteus pungitius.
Salmisviken is somewhat larger and more widely open toward
the sea than Laivaviken. Also the depth is greater, and increases
successively towards the mouth, the moraine not being covered here
bv the same thick layer of sediments as in Laivaviken. The shorescrub of Alnus incana is partly cleared away to give place to pasture
lands and sites for summer cottages. On the point situated to the
north-east of the inlet remains of the old harbour of Haparanda
are visible, e.g. in the form of discarded ballast. Ry the abovementioned emergence this harbour had gradually become too shal
low, so that, in the beginning of the thirties, it had to be abandoned
and to be replaced by a new harbour. On the opposite side the saw
mill of Salmis was situated, of which the vast quay constructions of
waste wood still bear witness. An area in the south-western part is
occupied by arrangements for the sorting of timber. In this part of
the bay the bottom is covered by a layer of bark which prevents
any kind of vegetation.
The helophyte zone is formed almost entirely by Eleocharis pa
lustris and E. uniglumis var. fennica. This poverty must be attributed
to the more exposed situation of Salmisviken. Nympheids occur
extremely sparsely, only Sagittaria natans, S. sagittifolia, and Sparganium angustifolium x friesii (confirm. G. Lohammar) having
been noted. The elodeids are more abundant being represented by
Potamogeton perfoliatus, P. gramineus, P. zosterifolius, P. pusillus,
P. friesii, Myriophyllum alterniftorum, Ranunculus trichophyllus var.
eradicatus, R. peltatus, Callitriche verna, C. hermapbroditica, Butomus umbellatus (sterile), and Nitella flexilis. The following isoétids
have been recorded: Isoetes echinosporum, I. lacustris, Eleocharis
acicularis, Subularia aquatica, Limosella aquatica, Elatine triandra,
E. hydropiper, and Ranunculus flammula var. reptans. Here also
Lemna trisulca occurs. Among the water mosses Drepanocladus
sendtneri predominates.
Outside Laivaviken and Salmisviken the sea is characterized by
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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Table I. Salmisviken. Surface-water. Salinity in %„.
Date

Within the bay

At the outlet

Outside the bay

14/7/54
17/10/54
14/10/55

0.43
0.821
0.30

0.19
0.61

<0.08
0.59 2

1 The sample taken under night-old ice-cover.
2 The sample taken in the straits between Vastinkari and the mainland (cp. the

map, Fig. 1).

Table II. Laivaviken. Surface-water.
Date

Salinity in %„

10/7/54
18/8/55
14, 16/10/55
18/10/55

<0.08
<0.07
<0.07
0.301

1 The sample taken under night-old ice-cover.

its inconsiderable salinity, its ice-cover lasting for more than half
of the year, usually about 1 m thick, and by its small depth, the
result of intense sedimentation and of emergence. Tide is lacking,
but fluctuations of the water-level caused by the wind are consider
able. The water of Laivaviken, of Salmisviken, and of the sea im
mediately outside them can generally be designated as fresh water.
A series of samples showed, for instance, the following values of
salinity (Tables 1 and II). Only 30-40 km off the coast a salinity
of 2.79 %0 (the harbour of Malören on .Inly 14, 1954) is found. The
analyses are made by Havsforskningsinstitutet in Helsingfors. The
salinity has been calculated according to Knudsen’s tables, based
on chlorine titration with silver nitrate. Otherwise the salinity of the
Quark is about 4 %0, at Åland 5-6 %0, and in the very south of the
Baltic 7-8 %„. The chemistry of the water had been examined only
on one occasion (Table III). Since also the water from the river
Torne älv flowing out nearby influences the hydro-chemical condi
tions, the corresponding values from the river itself, immediately
south of the railway bridge between Torneå and Haparanda, are
given. From the chemical point of view, the water of Laivaviken
Sv. Dot. Tidskr., 50:2
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Table III. Analyses of surface-water.
Ions mg/1 (filtered water)
Locality

Laivaviken
Torne älv .

Date

14/10/55
14/10/55

PH *20 x 106

7.3
6.9

60.7
38.8

Ca

Na

K

Mg

Sr

Mn

Cl

so4

1.6
1.8

5.3

1.0
0.8

3.0
2.4

<0.05
<0.05

<0.01

6.6

0.01

1.5

8.5
5.6

2.1

The pH values contained in the table have been determined electrometrically by
at Haparanda after the field-work of the day. The specific conductivity of
the water was determined in the Institute of Plant Ecology, Uppsala (resistance bridge
made by Trüb, Täuber & Co., Zurich; pipette cell with platina (and platinized) elec
trodes). The determination of cations and anions was carried out by Centrala Analys
laboratoriet in Uppsala on samples of 3 litres. K, Na, Ca, and Sr have been determined
by flame-photometry, Mg with the titanium-yellow method, Mn colorimetrically as
permanganate, S04 colorimetrically as methylene blue after reduction to H2S (un
published method), and Cl has been titrated potentiometrically with silver nitrate.
Pekkari

evidently agrees more closely with that of lakes, richer in nutri
ment, than with the acid waters of the regions of Archaean rock.
In the lake Myllyjärvi, for instance, situated 5-6 km to the north,
Hie pH value is thus 6.6 and the conductivity (x20 xlO6) 31.8 (the
sample taken under night-old ice-cover), and in the brook, dis
charging into Laivaviken, the pH value is 6.2. The two last-men
tioned samples were taken on October 16 and 14, 1955, respectively.
As already mentioned the wind conditions are the cause of the
strong and rapid fluctuations of the water-level in the Bothnian Bay.
The difference between the highest and lowest water-levels that have
been measured during the period 1923—1952 increases towards the
north, and culminates in the farthest north, with extreme values of
about 3 m (Lisitzin 1954, p. 8 and 12).
It is not surprising that this unique “fresh water sea” can actually
he inhabited to a certain extent by marked fresh-water species,
such as Batrachospermum moniliforme and Butomus umbellatus (the
straits between Vastinkari and the mainland), Fontinalis antipyretica and Myxas glutinosa (det. N. Odhner), noted from southern
shore of Launinkari (cf. the map, Fig. 1), Leuciscus grislagine, Carassius carassius (Sandskär, near Malören). Limonite occurs abund
antly on the bottom of the sea all the way to Hanhinkari (5 km south
of Salmis). On the other hand, also halophile species find their
way into the archipelago, as e.g. Lithoderma subextensum (1953
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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S. Pekkari, confirm. M. Wtern), Ceramium tenuicorne (Sandskär),
and Gadus callarias (Salmisviken).
The professional fishing in the archipelago is of great economical
importance to the population in this part of the country. In our days
it is concentrated on salmon (Salmo salar), while formerly also
Baltic herring (Clupea harengus) played a certain part. Whitefish
(Coregonus lavaretus) are also the object of professional fishing, as
well as salmon-trout (Salmo trutta), and, to some extent, vendace
(Coregonus albula), perch (Perea ftuviatilis), pike (Esox lucius),
burbot (Lota lota), and grayling (Thymallus thymallus). Other kind
of fish, occurring more or less generally in the archipelago of Hapa
randa, are Acerina cernua, Cottus quadricornis, Cottus gobio, Gasterosteus aculeatus, G. pungitius, Anguilla anguilla, Carassius carassius,
Leudscus rutilus, L. grislagine, L. idus, Alburnus Indus, Phoxinus
phoxinus, Osmerus eperlanus, and Lampetra fluviatilis. On rare oc
casions the following species of fishes have been found: Cottus
scorpius, Zoarces viviparus, Ammodytes lancea (Julin and Pekkari
1954), A. lanceolatus (.Tulin 1956), Pleuronedes flesus, Nerophis
opbidion (Julin 1956), Gadus callarias, Abramis brama and Adpenser sturio. Two species of seal occur commonly in the archipelago:
Halichoerus grypus and the relict from Glacial times, Phoca hispida.
Moreover, the porpoise, Phocaena phocaena, occurs here during
the summer months.
The Keräsjoki valley is the most western of the alluvial river-val
leys, typical of Siberia and Northern Europe, the vegetation condi
tions of which have been treated monographically hy A. K. Cajander in his classic works on the Lena, Onega, and Torne—Kemi
valleys (Cajander 1903, 1905, 1909). From the new bridge, about
1 km north of the two mouths, one has a wide view towards north
and south. The flat alluvial mounds encompassed by the many arms
of the river are seen from this place. Most of the original vegetation
consisting of almost impenetrable thickets of willows, was cleared
away long ago. Thus the areas were turned into grasslands, a neces
sity for the form of farming with the stress laid on cattle-breeding
which, since centuries, has been the main occupation of that part
of the country. Here and there, as in the north-west, sporadic
shrubs of salices have been allowed to remain giving a parkmeadow-like look to these parts. The higher regions, lying on the
alluvial ranges, are occupied by sedge meadows. On lower levels
So. Bot. Tidskr., 50:2
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Fig. 3. When exploitation ceases, the meadow soon turns into thickets of willows
again. The Keräsioki vallev S. of the road embankment. Photo Svante Pekkari,
9.4. 1956.

vast areas are occupied by almost pure stands of Equisetum Jhwiatile.
The many barns exhibit proofs of ancient and modern ways of
building. The late social changes signifying among other things in
creased wages, have made haymaking on these meadows less
profitable economically, causing it to be abandoned in many places.
This must have the consequence that the original vegetation of the
alluvial grounds, the willows, reappear. The small willow-bushes,
since a few years back sprouting here and there in the region on the
formerly exploited grassland, provide an indication of this process.
Immediately south of the new main highway is the old road-em
bankment with its many beautiful gray-stone arches, now partly
demolished. Immediately below them the high water has excavated
pools competing in depth with the deepest spots in the river Torne
älv. These pits are lined with Scirpus lacustris edges. Another aquatic
plant, predominating in this part of the river Keräsjoki, is Menyanthes trifoliata.
Institute of Plant Ecology, University of Uppsala, April 1956.
Sv. Bot. Tidslcr., 50:2
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XEROMORPHOSE IN BEZIEHUNG ZU WASSER- UND
STICKSTOFFMANGEL.
VON

L. O. LUNDKVIST.
Einleitung.
Wie schon von Mothes gezeigt wurde, kann der xeromorphe
Blattcharakter u.a. durch Stickstoffmangel hervorgerufen werden.
Dieser Umstand, der an Hand der Ergebnisse von Kulturversuchen
mit Nicotianct rustica und Tradescantia (Motiies 1932) nachgewiesen
wurde, wurde in der Diskussion hinsichtlich der eigenartigen Struk
tur der Hochmoorpflanzen angeführt, wobei Mothes annahm, dass
die Xeromorphie auch in diesem Falle eine Folge von Stickstoffmangel im Substrat sei. Noch deutlicher wurde der Zusammenhang
zwischen dem Stickstoff-Faktor und der Blattstruktur, als MüllerStoll 1948 zeigte, dass die stark hervortretenden xeromorphen
Züge bei den Hochmoorpflanzen merkbar abgeschwächt wurden
durch das Düngen mit leichtlösligen Stickstoffverbindungen — ein
Besultat, welches somit Mothes’ Annahme bewahrheitete. In einer
vorangegangenen Arbeit (Lundkvist 1955), die hauptsächlich die
Einwirkung des superoptimalen Bodenwassers auf einige Meso
phyten umfasst, wurden auch Versuche mit dem Stickstoff-Faktor
in suboptimaler Stellung beschrieben. Bei Anzucht in Sand mit
Chenopodimn album traten hei Stickstoffmangel keine Kennzeichen
von gesteigerter Xeromorphie auf. Die Blattcharaktere unterlagen
stattdessen Veränderungen in Richtung zur gesteigerten Mesomorphie. Diese Erfahrungen hauen auf dem Studium über Verände
rungen von Dimensionsquotienten und Stomatafrequenzen des
Blattes. In der vorliegenden Arbeit wird der genannte Blattcharakter
von noch drei Mesophyten, die in mit Nährlösung gedüngtem Sand
gezüchtet wurden, präsentiert und diskutiert. Die Sfickstoffzufuhr
ist von normal bis unterdosiert verändert worden und dcrWasserfaktor
wie schon vorher in suboptimal, „optimal“ und superoptimal einSo. Bot. Tidskr., 50:2
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geteilt worden. Da die Bezeichnung „optimaler Wasservorrat“ in
gewisser Weise willkürlich gewählt ist, sind zu den übrigen Ver
suchsergebnissen auch Angaben über die in jedem Kulturgefäss
produzierte Pflanzensubstanz beigefügt worden.
Der experimentelle Teil der Untersuchungen wurde während des
Sommers t954 und 1955 an der Pflanzenökologischen Station der
Universität Stockholm in Tenö (Vaxholm) ausgeführt.

Versuchsergebnisse.
Dem Rechenschaftsbericht über die Methodik, die schon aus
führlich beschrieben wurde (Lundkvist 1955) soll hier nur folgende
Verdeutlichung beigefügt werden. Das Substrat in den Kulturgefässen bestand aus Moränensand, dessen Wasserkapazität bis zu
28% (auf das Trockengewicht berechnet) gemessen wurde. Der
Wassergehalt im Sand wurde bei 10-15% (suboptimal) bzw. 50%
(„optimal“) und 100—105 (superoptimal) der Wasserkapazität ge
halten. In den Tabellen und Diagrammen wurden die Bezeich
nungen T (trocken), O („optimal“) und V (schwedisch vcit = feucht)
angewandt. Der Zusatz von Nährsalzen bedeutet eine vollständige
Mineraldüngung, wobei jedoch der Stickstoff von vollständig (be
zeichnet mit N) bis 10% (in einem Falle bis 20%) des Vollständigen,
N
bezeichnet mit
verändert wurde. Auf Grund der Re
10
sultate, die in den Versuchen mit Chenopodium album erhalten
wurden, und die von Mothes’ und Müller-Stolls Erfahrungen
abweichen, lag es nahe, die Einwirkungen des Stickstoffmangels bei
noch einer Ruderatpflanze zu prüfen. Also ist als erstes Objekt einer
unserer gewöhnlichsten Nitrophilen, nämlich Urtica dioica, mit auf
genommen worden. Um später meine Analysenmethode mit der
von Motiies vergleichen zu können, ist unter den Versuchspflanzen
auch Nicotiana rustica mit aufgenommen worden. Als drittes Ver
suchsobjekt kommt Helianthus annuus dazu.

Urtica dioica.
(Diagramm 1. Tabelle I und II.)

Der erste Versuch wurde am 5.5.1954 auf die Weise begonnen,
dass gleichgrosse Stücke von ein und demselben Rhizom in zwei
Sv. Hot. Tidskr., 50:2
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Kulturkästen verteilt wurden, wonach der Sand mit Mineraldünger
gedüngt wurde. Die eine Kultur (iV) erhielt Stickstofl (Nitrat), die
andere nicht (-AT). Am 20.6. wurde ein sekundärer Zusatz von
Nährsalzen gegeben, wobei die Kultur N vollständige Stickstoff
düngung erhielt und die Kultur — N ein Zehntel der normalen
nach dem 1955 angegebenen Schema. Der Wassergehalt wurde in
beiden Fällen bei 50% der Wasserkapazität des Sandes gehalten.
Von den Blättern dieser Kulturen sind Dimensionsquotienten be, N .
rechnet worden, die man unter den Bezeichnungen N und
in
der Tabelle I wiederfinden kann. Am 27.7.1954 wurde die totale
Pflanzensubstanz gewogen, wobei von N 42.0 g und von —- 11.9 g
(Trockengewicht) erhalten wurden. In den übrigen Versuchen ist
Urtica dioica aus Samen gezogen worden. Bei der Serie ,,Urtica
28.5.1954“ (n und
dauerte die Kulturzeit nur während der
Sommermonate an, weshalb die Produktion der Pflanzensubstanz
(n und ^
gering war. Die Pflanzen der Serie ,,Urtica 19.7.1954“
konnten bis zum nächsten Jahr überwintert werden, wo die Blatt
analyse und Produktionsberechnung im Monat Juli gemacht wurden.
In dieser zweijährigen Versuchsserie überwinterten jedoch nicht die
(superoptimale Wasserzufuhr). Exempel von
Ertragswerten und Blattgrösse werden in Diagramm I gezeigt. Die
Dimensionsquotienten sowie die Angaben über die Stomatafrequenz
sind in Tabelle I bzw. in Tabelle II zusammengestellt worden.
Was vor allem das Verhältnis der Blattcharaktere zum Wasser
vorrat anbetrifft (Urtica 28.5., V-Reihe), so tritt Folgendes hervor:
der Wassergehalt/Trockengewicht sinkt und der Hartlaubcharakter
(Trockengewicht/Oberfläche) steigt mit ansteigendem Bodenwasser
gehalt. Sukkulenzgrad und Oberflächenentwicklung sind dagegen
unverändert. DenVerschiebungen folgt auch eine Steigerung der Stoma
taanzahl. Auch der Stickstoffmangel gibt einen Ausschlag in der
Blattstruktur, welches eine Steigerung des Wassergehaltes/Trocken
gewicht und eine Senkung des Hartlaubcharakters bedeutet. Wäh
rend die Veränderungen im Wassergehalt/Trockengewicht am
grössten bei suboptimalem Bodenwasservorrat (71) sind, zeigen sich
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ERTRAG

BLATT
OBERFLACHE

D iagramm 1. Ertrag von Urtica dioica in Gramm Trockengewicht pro Kulturkasten
(8 Pflanzen) und durchschnittliche Blattoberfläche (einseitig cm2). 7. Blatt vom

Grund. Kulturdauer 19.7.54 bis 27.7.55. Ungefüllte Kolumne =Volist. Mineral
düngung+Vollst. Stickstoffdüngung (N). Gefüllte Kolumne =Vollst. Mineraldün
gung + ein Fünftel Stickstoffdüngung

die Einwirkungen des Stickstoffmangels im Hartlaubcharakter aus
geprägter bei optimaler Bewässerung (0). Dieser Umstand scheint
mit einer Steigerung der relativen Blattoberfläche (Oberffächenentwicklung) zusammenzuhängen, die bei Stickstoffmangel bei O,
aber nicht bei T beobachtet werden kann. Diese Verschiedenheit
zwischen „optimaler“ und suboptimaler Kultur kann auch aus den
Veränderungen des Sukkulenzgrades ersehen werden.
Die Stomatafrequenz wird auch merkbar durch Stickstoffmangel
beeinflusst. Sowie für die T- als auch für die O-Kultur bedeutet
dieses eine Senkung der Anzahl der Spaltöffnungen/Flächeneinheit.
Die Grösse der Schliesszellen sowie die der übrigen Epidermiszellen scheint jedoch nicht verändert zu werden. In der Serie „Ur
tica 19.7.1954“ werden für das 9. Blatt (zur selben Gelegenheit
wie bei Frequenzmessungen Tabelle II) folgende Längen der
Schliesszellen (in //, 50 Bestimmungen) gemessen: T JV 20+0.7,
N
N
ON22 + 0.6, T — 21 + 0.7,0 — 22 +0.6. Da die Oberfläche des Blattes
So. Bot. Tidskr., 50:2
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Tabelle II. Stomata-Anzahl von Urtica dioica.
Anzahl pro mm2
(Unterseite)

Serie
(Versuchs
beginn)

Versuchs
dauer,
Tage

BlattNr.
vom
Grund

Stickstoffernährung

Urtica
28.5.54

83

5-6

N

166
±7,7

179
±8,4

N

125
±4,8

117
±5,3

N

289
±11,0

335
±12,8

N

215
±8,8

289
±11,9

1V

386
±16,7

410
±14,1

N

298
±20,7

331
±13,7

10

Urtica
19.7.54

Bis 18.7.55

7

5
Urtica
19.7.54

Bis 19.7.55

9

5

T

0

V

Anzahl der
Bestim
mungen

268
±12,1
35

25

25

(vergleiche Tabelle II) und die Stomataanzahl/Flächeneinheit bei
Stickstoffmangel abnimmt, gleichzeitig wie die Grösse der Zellen
unverändert bleibt, werden gewisse Blattelemente in ihrer Anzahl
stark reduziert.
Die Ergebnisse stimmten in den meisten Punkten mit den Resul
taten von gleichartigen Experimenten mit Chenopodium album siehe weiter unten — überein.
Nicotiana rustica.
(Diagramm 2, Tabelle III und IV.)

Superoptimaler Wasservorrat erhöht bei Nicotiana rustica genau
so wie bei Urtica den Hartlaubcharakter des Blattes und senkt den
Wassergehalt/Trockengewicht. Hierzu kommt bei Nicotiana eine
relative Steigerung der Oberfläche (Oberflächenentwicklung), sowie
eine Senkung des Sukkulenzgrades. Suboptimaler Wasservorrat
auf der anderen Seite ändert kaum den Blattwassergehalt/Trocken
gewicht, aber bewirkt dagegen eine relative Oberflächenvergrösserung, weshalb sowohl Hartlaubcharakter wie Sukkulenzgrad
kräftig gesenkt werden. Die Blätter der Optimalkulturen besitzen
trotz grosser Oberfläche (Diagramm 2) hohe Sukkulenz und weisen
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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Diagramm 2. Ertrag von Nicotiana rustica in Gramm Trockengewicht pro Kultur
kasten (8 Pflanzen) und durchschnittliche Blattoberfläche (einseitig, cm2). 4.-5. Blatt
vom Grund. Kulturdauer 58 Tage, Versuchsbeginn 29.5 1955. Ungefüllte Kolumne =
Vollst. Mineraldüngung + Vollst. Stickstoffdüngung (IV), gefüllte Kolumne = Vollst.
Mineraldüngung + ein Zehntel Stickstoffdüngung

weiterhin niedrige (in einer Versuchsserie sehr niedrige) Stomata
frequenz auf. (Tabelle IV.)
Mangel an Stickstoff ruft eine Senkung des Wassergehaltes des
Blattes, berechnet auf das Trockengewicht, sowie eine Steigerung
des Hartlaubcharakters hervor. Der Sukkulenzgrad sinkt und die
Oberflächenentwicklung scheint etwas zu steigen bei suboptimalem
und „optimalem“ Wasservorrat. Mothes, der Nicotiana rustica in
Nährlösungskulturen bei Stickstoffmangel studiert hatte, führte
nicht die Dimensionsquotienten mit an, aber aus seinen Versuchs
ergebnissen können diese berechnet werden. Aus ihnen geht hervor,
dass gerade der Hartlaubcharakter steigt und Blattwassergehalt/
Trockengewicht abnimmt. Sukkulenzgrad und Oberflächenent
wicklung scheinen keinen deutlichen Veränderungen zu unterliegen.
(Die Variationen im Material sind jedoch nicht mit angegeben.) In
sowohl Mothes’ sowie meinen Versuchen kann man ausserdem eine
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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Tabelle IV. Stomata-Anzahl von Nicotiana rustica.
Serie
(Versuchsbeginn)

Versuchs
dauer,
Tage

BlattNr.
vom
Grund

Stickstoffernährung

Nicotiana
29.5.55

61

6

N icoliana
5.7.55

43

5

Anzahl pro mm2
(Unterseite)
T

O

V

N

90
±3,2

82
+ 3,3

94
±2,8

N

112

110

10

+ 3,9

±3,3

130
±3,8

N

91
+ 5,8

30
+ 1,9

84
+ 5,4

N

100

110

10

±3,1

71
±4,2

Anzahl der
Bestim
mungen

25

20

±4,8

Steigerung der Stomatazahl/Flächeneinheit bei Stickstoffunternährung im Substrat beobachten. Die von Mothes vermutete, durch
Stickstoffmangel hervorgerufene Steigerung von xeromorphen Zügen
der Blätter müsste also nach meinen Versuchen u.a. aus geringerem
Wassergehalt/Trockengewicht, erhöhtem Hartlaubcharakter und erhöter Stomatafrequenz bestehen.
Die oben angeführten Veränderungen im Hartlaubcharakter und
in der Stomatafrequenz sind durch Stickstoffmangel deutlich zu
Tage getreten bei „optimalem“ und superoptimalem Bodenwasser
vorrat. Trockenheit im Substrat scheint dagegen die genannten
Strukturunterschiede auszugleichen.
Helianthus annuus.
(Diagramm 3 und 4, Tabelle V und VI.)

Die Versuchsergebnisse des Sommers 1954 (Serie Helianthus
16.7.1954) können mit Hinsicht auf die Einwirkung des Wasser
faktors zusammengefasst werden. Superoptimaler Wasservorrat ver
ursacht genau so wie bei den vorher behandelten Versuchspflanzen
ein Abnehmen des Wassergehaltes des Blattes pro Trockengewicht
und eine Steigerung des Hartlaubcharakters, wobei ausserdem der
Wassergehalt/Flächeneinheit (Sukkulenzgrad) abnimmt, ungefähr
gleichzeitig wie die Oberflächenentwicklung zuzunehmen scheint.
Die beiden erstgenannten Veränderungen treffen auch bei subopti24 — 563372

Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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Diagramm 3. Ertrag von Hetianthus anntuis in Gramm Trockengewicht pro Kultur
kasten (8 Pflanzen). Kulturdauer 16.7.54 bis 25.8.54. Durchsnittliche Blattoberfläche
(einseitig cm2). 2. Blatt vom Grund, 31 Tage nach Versuchsbeginn. Ungefüllte
Kolumne = Vollst. Mineraldüngung + Vollst. Stickstoffdüngung (N). Gefüllte Ko
lumne = Vollst. Mineraldüngung + ein Zehntel Stickstoffdüngung

malem Wasservorrat, aber in geringerem Grade ein. Die Stomata
frequenz steigt sowohl bei Überschuss wie auch bei Mangel an Bo
denwasser. Der Versuch mit Helianthus annuus wurde ungefähr
zu derselben Zeit im nächsten Jahre wiederholt (Serie Helianthus
22.7.1955). Die Dimensionsquotienten von dieser Serie weichen
von den entsprechenden Ergebnissen der Kulturversuche des Jahres
1954 insofern ab, als die Oberflächenentwicklung und der Sukkulenzgrad durchgehend niedrigere bzw. höhere Werte aufweisen. Der
Wassergehalt/Trockengewicht hat ab- und der Hartlaubcharakter
zugenommen. Die beim Vergleichen gefundenen Unterschiede in
den beiden letztgenannten Quotienten sind am wenigstens ausge
prägt bei den Superoptimalkulturen (VW 1954 und VN 1955). Das
selbe gilt auch für die Unterschiede in der Blattgrösse, welches aus
Diagramm 3 und 4 hervorgeht. Da der Bodenwassergehalt in beiden
Serien derselbe ist, liegt es nahe, den Unterschied in den Blatt
charakteren auf klimatische Unterschiede zwischen dem Sommer
1954 und dem Sommer 1955 zurückzuführen.
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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Diagramm 4. Helianthus annuus 22.7.55. Durchschnittliche Blattoberfläche (einseitig
cm2). 2. Blatt vom Grund, 31 Tage nach Versuchsbeginn. Ungefüllte Kolumne =
Vollst. Mineraldüngung + Vollst. Stickstoffdüngung (N). Gefüllte Kolumne =Vollst.
Mineraldüngung + ein Zehntel Stickstoffdüngung

Juli und August 1955 bilden zusammen eine Periode der Trocken
heit, die, was die Länge, Intensität und Umfassung anbetrifft, für
die Stockholmer Gegend ziemlich einmalig sein dürfte. In den Jahr
büchern des „Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institutes“
sind folgende Zahlen nachgeschlagen worden, die die Unterschiede
im Wetter für Stockholm zwischen Juli und August 1954 und Juli
und August 1955 veranschaulichen.
Totale
Feuchtig Niederschlag
Verdunstung
Mitteltemp. keitsprozent,
Einstrahlung
in mm,
in mm,
cal/cm2,
des Monats Mfttelwerte
Summe
Summe
700 1300 1900
Summe
1954
Juli
Aug.

16,5
15,6

82

. .

88

67
69

74
73

83,7
73,1

13 554
10 997

. .
. .

19,6
19,6

67
78

43
45

54
57

7,3
6,3

17 049
14 226

44,8

42,5

1955
Juli
Aug.

88,1

69,0

Abgesehen vom Niederschlag (Wasser wird bei Kulturversuchen
zugesetzt, so dass die Bodenfeuchtigkeit in den Kulturkästen, die
gegen Regen geschützt werden, konstant gehalten wird mit den oben
Si>. Bot. Tidskr., 50:2
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Tabelle VI. Stomata-Anzahl von Helianthus annuus.
Serie
(Versuchsbeginn)

Versuchs
dauer,
Tage

Helianthus
16.7.54

39

BlattNr.

Stick
stoff-

Anzahl pro mm2
(Unterseite)

Grund

rung

T

O

V

3

N

151
±5,5

114
±4,5

169
±6,9

N

204
±7,3

174
±5,7

209
±6,9

152
±5,6

99
±3,9

156
±5,6

10

Helianthus
12.7.54

31

2

N
N

Anzahl der
Bestimmungen

25

25

10

angegebenen Mengen), scheint die niedrige Luftfeuchtigkeit zusam
men mit der hohen Temperatur und Einstrahlung eine Veränderung
in der Blattstruktur bewirkt zu haben, die die durch den niedrigen
Bodenwassergehalt hervorgerufene übertrifft. Als Exempel kann Fol
gendes angegeben werden (siehe Tabelle V): während die Trocken
kultur (TN) unter normalen klimatischen Bedingungen (1954) nur zu
einem geringen Grade die „Optimalkultur“ (ON) mit Hinsicht auf
<1011 Hartlaubcharakter übertrifft, so erreicht dessen Dimensions
quotient weit höhere Werte in ON bei verschärfter klimatischer
Trockenheit (1955).
Die Reaktion von Helianthus bei reduzierter Stickstoffzufuhr ist
im Grossen und Ganzen dieselbe wie bei Nicotiana rustica. Die
Trockensubstanz des Blattes und die Anzahl der Stomata/Flächen
einheit steigt also stark. Die Variation im Material ist ausserdem
geringer als bei Nicotiana und eine Steigerung der Oberflächenent
wicklung und die dadurch bedingte Senkung des Sukkulenzgrades
sind statistisch nachweisbar für suboptimale und „optimale“ Boden
feuchtigkeit. Die höchste Steigerung des Hartlaubcharakters und
die gleichzeitig geringste Veränderung der Oberflächenentwicklung
trifft in der Feuchtkultur ein. Ein Vergleich zwischen den Serien
von 1954 und 1955 zeigt auch, dass der höchste Wert für den Hart
laubcharakter (0.217 g/dm2) bei Stickstoffmangel unter superopti
malem Bodenwassergehalt und Trockenperiode erreicht wird, wäh
rend der niedrigste Wert (0.113 g/2 dm2) bei „optimalem“ Nähr
stoff- und Wasservorrat und „normalem“ Sommerwetter liegt.
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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Eine andere Wirkung des Stickstoffmangels geht aus den Kolum
nen, die die Totalproduktion in Diagramm 3 angeben hervor. Wie
daraus ersehen wird, kann der mit 0 bezeichnete Wassergehalt
(50% der Wasserkapazität des Sandes) nicht länger als optimal
bezeichnet werden. Die Menge der produzierten Pflanzensubstanz
N
.
AT
in V ■ ---Kulturen übersteigt nämlich die Menge von 0^ -Kulturen
mit ca. 12%. Wie weit es sich hier um eine Verschiebung des Op
timumwertes zu höherem Bodenwassergehalt hin handelt oder um
eine Ausbreitung des Optimumgebietes, ist jedoch schwer festzu
stellen. Dass diese Tatsache kein Zufall ist, wird durch eine gleich
artige Ertragsbestimmung der Serie Helianthus 22.7.1955 bekräf
tigt, wo die Ernte schon nach 34 Tagen Kulturdauer vorgenommen
wurde und das Ergebnis daher nicht direkt vergleichbar mit dem
rN
Vorhergehenden ist. Das Gewicht der Trockensubstanz für V. ^Kulturen übertrifft jedoch auch in diesem Falle die entsprechenden
N
Werte der O j---Kulturen mit ca. 7%. Diagramm 3 und 4 zeigen aus
serdem, dass die durchschnittliche Blattoberfläche bei Stickstoffmangel eine Steigerung aufweist bei hohem Wassergehalt, vergli
chen mit „normaler“ Feuchtigkeit.

Besprechung.
Während der letzten Jahre ist die Beziehung der Blattstruktur zum
Wasser faktor bei einer Anzahl von Mesophyten studiert worden.
Vor allen Dingen ist ein Vergleich zwischen suboptimalem und „op
timalem“ Boden Wassergehalt aufgestellt worden. Ergebnisse über
den Blattwassergehalt sowie den Dimensionsquotienten liegen also
bei folgenden Arten vor: Trifolium incarnatum, Vicia faba und
Rorippa nasturtium-aquaticum (Simonis 1952), Lycopersicum esculentum (Farkas & Rajhåthy 1953, 1955), Vicia faba, Sinapis alba
und Chenopodium album (Lundkvist 1955). Dazu kommen die in
dieser Arbeit verzeichneten Ergebnisse für Urtica dioica, Nicotiana
rustica und Helianthus annum. Rorippa nasturtium-aquaticum,
welche eher als Helophvt als als Mesophyt (Warming) klassifiziert
werden müsste, ist auf Grund einer gewissen Ähnlichkeit mit Cheno
podium album und Urtica dioica in Hinsicht auf die Reaktionsweise,
in die Besprechung mit aufgenommen worden. Was die Einwirkung
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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der Bodentrockenheit auf den Blattwassergehalt anbetrill't (auf das
Blatttrockengewicht berechnet) erhält man eine deutliche Senkung bei
Trifolium, Vicin, Ly copersicum und Helianthus; weniger deutlich
ist der Ausschlag bei Sinapis und Nicotiana. Bei Rorippa, Chenopodium und Urtica ist die Reaktion eine Entgegengesetzte, d.h. der
Blattwassergehalt steigt. Die von Simonis bezeichnete Senkung der
Oberflächenentwicklung bei Blättern von Trockenkulturen ist in
meinen eigenen Versuchen nicht wiedergekehrt. Der genannte
Quotient hat in dem Masse, wie er eine Veränderung durchgemacht
hat, eine Steigerung erfahren. Bei zwei Objekten, Nicotiana und
Lycopersicum (Farkas & Rajhathy) ist diese relative Oberflächen
entwicklung besonders hervorgetreten, welches zur Folge hatte,
dass das Trockengewicht/Flächeneinheit (der Hartlaubcharakter)
trotz dem prozentuell höheren Trockensubstanzgehalt abgenom
men hat, anstatt zu steigen. Erhöhter Hartlaubcharakter zeichnet
im übrigen die Trockenkulturen aus, mit Ausnahme der Arten, die
eine in die Augen fallende, besonders stark abweichende Reaktions
weise gegen Bodentrockenheit besitzen, nämlich Rorippa, Chenopodium und Urtica.
Unter „desiccating conditions“ (Maximov 1931), z. B. niedrige
Bodenfeuchtigkeit, erhält man immer Veränderungen in Richtung
gesteigerter Xeromorphie, welche sich u. a. durch eine erhöhte An
zahl der Stomata/Flächeneinheit und durchgehend geringere Zellgrösse auszeichnet. Messungen der Stomatafrequenzen für alle oben
angegebenen Mesophyten liegen nicht vor, aber bei den von mir
untersuchten Arten ist eine Steigerung der Anzahl der Spaltöfinungen/Flächeneinheit in den Trockenkulturen, nämlich für Vicia,
Nicotiana, Helianthus und Sinapis (bei der letztgenannten Art je
doch nur mit Sicherheit in der Erdkultur) nachgewiesen worden.
Genau so haben Farkas & Rajhathy dieselbe Tendenz für Lyco
persicum gefunden. (Simonis gibt jedoch keine Angaben über die
Stomataanzahl für seine Versuchspflanzen an.) Chenopodium und
Urtica weichen auch in dieser Hinsicht von den übrigen ab. Cheno
podium weist keine gesicherten Unterschiede zwischen Trocken
kultur und ,,Optimal“kultur auf, und die Ergebnisse von Urtica
machen eher den Eindruck, als ob die Stomatafrequenzen aut
Grund von Wassermangel sinken.
Angaben über die Veränderungen des Dimensionsquotienten und
der Stomatafrequensen bei Wassermangel für die genannten Arten
sind unten gesammelt worden. (Steigerung ist mit + bezeichnet
Si>. Bot. Tidskr., 50:2
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worden, Senkung mit —, und eine nicht gesicherte Veränderung
mit 0).
Gesteigerte Stomataanzahl als xeromorphes Merkmal ist von
Farkas & Rajiiathy (1955) kritisch geprüft worden. Sie haben die
von Zalensky (siehe Maximov 1929) ursprünglich aufgestellten Ge
setze darüber, dass die Xeromorphie des Blattes mit ansteigender
Insertionshöhe ansteigt bekräftigt. Dieser Umstand bedeutet, dass
unabhängig von der Blattfläche — die Anzahl der Stomata an
steigt, und dass die Grösse der Epidermiszellen abnimmt. Weiter
hin wird ,,die echte xeromorphe Beschaffenheit“ für diesen Gra
dienten dadurch bewiesen, dass dessen Abhängigkeit von der
Wasserversorgung klargelegt wird. Die grösste Stomatafrequenz
und die geringste Grösse der Schliesszellen wird also beim obersten
Blatt der Pflanze, wo Wassermangel herrscht, erreicht. Der Gradient
der Stomatafrequenz für Urtica kann, als Vergleich mit den von
Farkas & Rajiiathy gefundenen Verhältnissen, mit den Werten, die
in Tabelle II widergegeben wurden, illustriert werden. Hieraus
geht hervor, dass die Stomataanzahl vom 7. bis zum 9. Blatt an
steigt, während dagegen ein Zusammenwirken zwischen Boden
trockenheit und Insertionshöhe nicht vorliegt. Hier handelt es sich
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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also nicht um einen (gemäss Farkas & Rajhåthy) „echt xeromorphischen Gradienten“. Das Reagieren von Urtica, dioica für Modi
fikationen der Umwelt weicht nicht alleine ab, wenn es sich um
suboptimalen Wasservorrat handelt, sondern auch bei reduzierter
Stickstoffzufuhr (siehe mehr darüber S. 382).
Mit Hilfe der Unterschiede im Rlattcharakter, die bei der An
zucht in Trockenkultur und Feuchtkultur zu Tage traten, führt
Simonis Vicia faba und Rorippa nasturtium-aquaticum als Repräsen
tanten für zwei verschiedene Reaktionstypen an. Rei Vicia faba
treten in der Trockenkultur xeromorphe Züge hervor, und dage
gen bei Rorippa pachymorphe bis sukkulente Züge. (Pachymorph
von pachys = dick, im Gegensatz zu leptos = dünn, gemäss Mothes
1932 S. 216.) Aus Simonis und meinen eigenen Arbeiten geht her
vor, dass gewisse Ähnlichkeiten in der Reaktionsweise bei Roden
trockenheit für Rorippa, Chenopodium und Urtica hautpsächlich in
dem gesteigerten Blattwassergehalt und dem gesenkten Hartlaub
charakter vorliegen. Eine Entwicklung in Richtung Pachymorphie
oder Sukkulenz scheint bei den beiden letztgenannten Arten nicht
vorhanden zu sein. Sonst könnten ja eine Verminderung der Ober
flächenentwicklung und eine Steigerung des Sukkulenzgrades nach
gewiesen werden. Das ist jedoch nicht der Fall. Schon früher wurde
darauf hingewiesen (Lundkvist 1955 S. 401-402), dass eine Ähn
lichkeit in der Veränderung des Sukkulenzgrades zwischen Rorippa
und Chenopodium vorliegt. Eine Erhöhung kann also für Cheno
podium (vergleiche auch Nicotiana) beim Übergang von superopti
malem zu „optimalem“ aber nicht von „optimalem“ zu „subopti
malem“ Wasservorrat verzeichnet werden. Es handelt sich hier
also nicht um eine Dürreeinwirkung.
Was im Allgemeinen die Unterschiede zwischen hygromorphen,
mesomorphen und xeromorphen Blättern mit Hinsicht auf den
Wassergehalt und Dimensionsquotienten anbetrifft, so werden diese
in den zahlreichen Angaben illustriert, die von Stocker (1931,
1935) zusammengestellt worden sind. Xeromorphe Blätter unter
scheiden sich von den mesomorphen (und mesomorphe von den
hygromorphen) durch geringeren Wassergehalt, höheren Hartlaub
charakter und niedrigere Oberflächenentwicklung, wozu oft ein
etwas erhöhter Sukkulenzgrad kommt.
Wie schon angedeutet wurde, konnte in meinen Versuchen bei
Wassermangel keine Senkung der Oberflächenentwicklung des
Blattes wie in den von Simonis angeführten Versuchen nachgewieSv. Bot. Tidskr.j 50:2
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sen werden (1952). Ebenso haben Farkas & Rajhåthy (1955), die
in ihrer Arbeit „Über die xeromorphischen Gradienten einiger
Kulturpflanzen“ auch die Veränderungen in der Oberflächenent
wicklung studiert haben, gefunden, dass der besagte Quotient aus
ser bei erhöhter Insertionshöhe auch bei Wassermangel für Lycopersicum ansteigt. „Dieser Umstand stellt uns den klaren Beweis
dar, dass von einer durch verminderte Wasserversorgung hervor
gerufenen Verminderung der Blattfläche nur im morphologischen
Sinne gesprochen werden darf, da die physiologische Oberflächen
entwicklung durch die Dürre sogar erhöht werden kann. (Zit.:
Farkas & Rajhåthy 1955, S. 543.)
Wenn man nun feststellt, dass xeromorphe Pflanzen sich von den
mesomorphen u.a. durch ihre geringere Oberflächenentwicklung
unterscheiden, so bedeutet das nicht, dass die modifiirenden Wir
kungen des Wassermangels bei Mesophyten in einer Senkung der
genannten Quotienten resultiert. Das Verhältnis kann, wie oben ge
sagt wurde, auch ein Umgekehrtes sein.
Zusammenfassend kann man nun sagen: Wassermangel im
Substrat bei im Übrigen balancierter Nahrungszufuhr
ergibt keine eindeutigen Ergebnisse mit Hinsicht auf die
Veränderung der Blattstruktur. Man mag das Vorkommen
von verschiedenen Reaktionstypen anführen, aber es ist auf der
anderen Seite schwer, immer die Wirkungen z.B. in xeromorphe,
pachymorphe oder sukkulente zu klassifizieren; es gibt ja solche
Fälle, wo man von gesteigerten mesomorphen (hygromorphen)
Zügen sprechen kann.
In diesem Zusammenhänge will ich auch die strukturellen Modi
fikationen, die bei Blättern von Mesophyten auftreten, die unter über
optimalen Bodenwasserbedingungen gezüchtet wurden, unterstrei
chen. Aus diesen Versuchen (mit Vicia faba, Sinapis alba, Chenopodium
album, Urtica dioica, Nicotiana rustica und Helianthus anmms) geht
hervor, dass bei einer Steigerung des Bodenwassergehaltes über
den optimalen Gehalt, der Trockensubstanzgehalt des Blattes durch
gehend ansteigt, welches in einem geringeren Wassergehalt/Trokkengewicht und einer gesteigerten Hartlaubigkeit (Trockengewicht/
Oberfläche) ausgedrückt wird. Diesen Veränderungen folgt eine
Steigerung der Stomatafrequenz zusammen mit einer Abnahme der
Grösse der Schliesszellen. Diese Blattcharaktere könnten also als
Veränderungen in Richtung gesteigerte Xeromorphie gedeutet wer
den.
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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Die Bedeutung des Stickstoffmangels für das Hervorrufen
von xeromorphen Modifikationen ist, wie ich anfangs betont habe, von
Mothes (1932) studiert worden. Seine Ergebnisse, welche sich zum
grössten Teil auf Nicotiana rustica beziehen deuten hauptsächlich
auf eine Erhöhung des Trockengewichtes des Blattes und einen ver
stärkten Hartlaubcharakter hin. Die Pflanzen mit Stickstoffmangel
werden auch durch eine erhöhte Stomatafrequenz charakterisiert.
Die von Mothes angedeutete Verminderung der relativen Blattoberfläche und Erhöhung des Sukkulenzgrades sind in meinen
eigenen Versuchen mit Nicotiana rustica nicht aufgetreten. Die von
Mothes und mir gemeinsam gefundenen (und auch am sichersten
bewiesenen) xeromorphen Stickstoffmangelreaktionen bestehen also
aus einem verminderten Blattwassergehalt/Trockengewicht, gestei
gertem Hartlaubcharakter und gesteigerter Stomatafrequenz. Falls
auf den Wasserfaktor Bücksicht genommen wird, so findet man,
dass diese Xeromorphie nicht ihren höchsten Grad bei Boden
trockenheit und Stickstoffmangel, sondern bei superoptimalem Was
servorrat und Stickstoffmangel hat. Dass diese letztgenannte Fak
torkombination

jedoch nicht den ausgeprägtesten Kümmer

wuchs und die geringste Blattfläche ergeben, muss hervorgehoben
werden. Sowohl Ertrag, sowie durchschnittliche Blattoberfläche
N 0 .
N
weisen in der V -Serie höhere Werte als in der T - -Serie aut.
Vergleicht man weiterhin die Blätter, die durch Bodentrockenheit
und Stickstoffmangel ( T—j geformt werden, mit denen, die unter
normalen Bedingungen (ON') entwickelt werden, treten auch l nterschiede mit Hinsicht auf Oberflächenentwicklung und Sukkulenzgrad auf. Ausgehend von den „normal“ entwickelten Blättern, die
bei Nicotiana rustica einen für Mesophyten hohen Sukkulenzgrad
(zusammen mit niedriger Oberflächenentwicklung, hohem Wasser
gehalt/Trockengewicht und niedriger Stomatafrequenz) haben, muss
nun hervorgehoben werden, dass Bodenwassermangel zugleich mit
Stickstoffmangel eine solche Strukturveränderung hervorrufen, die
in erster Linie keine zunehmende Xeromorphie sondern eher eine
Abschwächung der Sukkulenz bedeutet. Dieser Schlussfolgerung
widerspricht die von Mothes (1932 S. 222) angeführte Schluss
folgerung: „Da Stickstoffmangel die Salzaufnahme steigert, wird in
direkt durch N-Mangel auch die sukkulente Struktur gefördert.
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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Hier muss jedoch verdeutlicht werden, dass Mothes’ Ergebnisse
sich auf Kulturversuche in homogener Nährlösung beziehen, die
also nicht eine Variation des Wasserfaktors umfassen. In meinen
eigenen Versuchen liegt ein Fall vor, wo eine Senkung des Sukkulenzgrades durch Stickstoffmangel aushlieb. Dies gilt für einen Ver
gleich innerhalb des superoptimalen Wasservorrates. Wenn man
dagegen von optimalen Bodenwasserbedingungen ausgeht, was je
doch keine nicht durchlüftete homogene Nährlösung (Mothes) zu
bedeuten braucht, so gibt es also keine Belege für eine durch Stickstoffmangel induzierte Sukkulenz bei Nicotiana rustica.
Die Stickstoffmangelreaktionen bei Helianthus annuus stimmen in
gewisser Beziehung mit dem entsprechendem Verlauf bei Nicotiana
überein. Der Wassergehalt des Blattes (auf sowohl Trockengewicht
sowie Oberfläche berechnet) sinkt, der Hartlaubcharakter, die
Stomatafrequenz sowie die Oberflächenentwicklung steigen, der
letztgenannte Quotient jedoch in geringerem Grade. Mit „optima
lem“ Wassergehalt und vollständiger Düngung (ON) als Ausgangs
punkt steigt der Hartlaubcharakter beim Zusammenwirken von teils
/ N\
Wassermangel und Stickstoffmangel
und teils Wasserübero •
/ N\
schuss und Stickstoffmangel IVj^l. Diese Veränderungen spiegeln
sich im Wassergehalt/Trockengewicht und in der Stomatafrequenz
N
wider. Der Ausschlag ist am stärksten m Richtung
. Genau
so wie bei Nicotiana lässt sich ausserdem eine Senkung des Sukkulenzgrades auf Grund von Stickstoffmangel nachweisen. Wie
schon früher angedeutet wurde, geben die Versuche mit Helianthus
Gelegenheit zu einem Vergleich zwischen Kulturen von zwei ver
schiedenen Sommern, welche in klimatischer Hinsicht grosse Dif
ferenzen aufweisen. Alle Kulturreihen von 1955 („Trockensom
mer“) verglichen mit den entsprechenden Reihen von 1954 („Nor
malsommer“) zeigen einen niedrigeren Blattwassergehalt, höheren
Hartlaubcharakter, geringere Blattoberfläche und ausserdem eine
geringere Oberflächenentwicklung. Diese Tatsachen müssen als
gesteigerte Xeromorphie zusammengefasst werden. Will man beim
Studium über das Zusammenspiel von Wasserfaktor und Stickstoffaktor auch Rücksicht auf die Unterschiede zwischen einer
„normalen“ und „trockenen“ Vegetationsperiode nehmen, so findet
man mit Rücksicht auf den Hartlaubcharakter die grösste SteigeSv. Bot. Tidskr., 50:2
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rung (fast cine Verdoppelung) in Richtung von „optimalem“ Boden
wasservorrat + ausreichender Stickstoffversorgung + „normalem“
Sommerklima (ON 1954) zu „reichlichem“ Bodenwasservorrat +
Stickstoffmangel + trockenem Sommerklima IV— 19551. Dieser
Veränderung folgt eine Senkung der Oberflächenentwicklung, und
sie bedeutet wenigstens für das Blatt eine gesteigerte Xeromorphie.
Wie ich schon früher betont habe (Lundkvist 1955), erhalten die Wur
zeln von gewissen Mesophyten bei superoptimalem Wasservorrat hydromorphe Merkmale, welche u. a. in einem gesenkten Volumgewicht zum

iV

Ausdruck kommen. (Bei Helianthus sind also für die Kulturen O — und
10

N

V— die entsprechenden Volumgewichte 0,99 bzw. 0,90 g/cm3.) Da ein
ausserordentlich hoher Bodenwassergehalt bei einem gewissen Grade von
Stickstoffmangel nicht länger wachstumsbegrenzend bei Helianthus wirkt
(siehe Diagramm 3), so repräsentieren die Pflanzen in Kultur

eine

„unnatürliche“ Modifikation von helophytischem Typus, der mit einer
Blattstruktur ausgerüstet ist, die sich in gewissen xeromorphen Merkmalen
von denjenigen der mesophytischen Normaltypen unterscheidet.

Was die Senkung der Oberflächenentwicklung, dessen Wert als
xeromorphes Merkmal hier nicht angezweifelt werden kann, anbetrifft, kann jedoch Folgendes angeführt werden: Bei meinen seit
vier Jahren betriebenen Kulturversuchen mit Mesophyten, wobei
sowohl der Bodenwasserfaktor wie auch der Stickstoffaktor variiert
wurden, sind den aus dem einen oder anderen Grunde auftretenden
Strukturveränderungen (verminderter Blattwassergehalt, gesteiger
ter Hartlaubcharakter, gesteigerte Stomatafrequenz), deren Be
deutung zur Feststellung der xeromorphen Charaktere u. a. von
Müller-Stoll (1948) und Simonis (1952) betont wurde, in der
Regel keine verminderte Oberflächenentwicklungen gefolgt. Diese
Erfahrung macht sich auch geltend in den von Farkas & Rajhathy
gemachten Untersuchungen über die xeromorphen Gradienten bei
Lycopersicum esculentum. Es liegt jedoch nun nahe, mit Hilfe der
Vergleiche zwischen Kulturversuchen mit Helianthus animus unter
zwei in klimatischer Hinsicht verschiedenen Vegetationsperioden
hervorzuheben, dass die Ausgestaltung einer gewissen Oberflächen
entwicklung nicht nur von edaphischen Faktoren, sondern auch
höchstwahrscheinlich in höherem Masse von klimatischen Faktoren
abhängig ist. Die Versuchsergebnisse von Helianthus haben u.a. geSv. Bot. Tidskr., 50:2
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zeigt, dass Stickstoffmangel und verschärfte klimatische Trocken
heit gesteigerte Hartlaubigkeit hervorrufen. Dagegen wirken diese
beiden Faktoren in entgegengesetzter Richtung, wenn es sich um
eine Veränderung in der Oberflächenentwicklung handelt. Stick
stoffmangel ruft also nur gewisse xeromorphe Merkmale hervor.
Die Einwirkungen des trockenen Wetters sind dagegen eindeutig
xerisch. Da es sich in den vorliegenden Fällen um Variationen in
nerhalb eines grösseren Faktorkomplexes handelt (verschärfte kli
matische Trockenheit oder Trockensommerwetter umfassen niedrige
Luftfeuchtigkeit, erhöhte Einstrahlung und höhere Temperatur
usw.), sollen deren Einwirkungen nicht im Einzelnen diskutiert
werden.
Die Versuche mit Nicotiana rustica und Helianthus annuus zeigen,
dass Stickstoffmangel gewisse xeromorphe Merkmale
hervorrufen kann. Es gibt unter den Mesophyten aber
auch Beispiele von abweichender Reaktionsweise. So hat
Chenopodium album in den Kulturversuchen mit reduzierter Stick
stoffzufuhr solche Veränderungen gezeigt, die noch mehr die Blattmesomorphie hervorheben (Lundkvist 1955). Diese Ergebnisse
sind die Ursache für die Annahme, dass nitrophile Pflanzen im Be
sitz eines speziellen Reaktionsvermögens gegen Veränderungen des
Stickstoffaktors sind. Für diese Annahme sprechen auch die in
dieser Untersuchung gewonnenen Erfahrungen bei Kulturversuchen
mit Urtica dioica. Stickstoffmangel ruft also bei Urtica dioica (im
Gegensatz zu Nicotiana rustica und Helianthus annuus) einen ge
steigerten Blattwassergehalt, einen verminderten Hartlaubcharakter
und eine gesenkte Stomatafrequenz hervor. Ein Zusammenwirken
von Wassermangel und Stickstoffmangel kann, wenn es sich um
Veränderungen im Wassergehalt/Trockengewicht und im Hartlaub
charakter handelt — die höchsten bzw. niedrigsten Werte sind in
T — - (oder 7'‘T^-Kulturen zu suchen - nachgewiesen werden.
den
10 V
5/
Die grösste relative Oberflächenentwicklung und der geringste SukN /
N\
kulenzgrad treten jedoch in den Oyy (oder O y I-Kulturen auf. Die
Ergebnisse zeigen, dass Stickstoffmangel bei normaler (,,optimaler“)
Bodenfeuchtigkeit für Urtica dioica die Blattmesomorphie steigert
(eine Entwicklung in Richtung Hygromorphie). Bei Bodentrocken
heit bleibt jedoch bei Stickstoffmangel eine Steigerung der Ober
flächenentwicklung aus, wobei der Sukkulenzgrad ansteigt. Dieses
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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bedeutet jedoch kein Abstieg von Mesomorphie zu Xeromorphie,
sondern eher eine Entwicklung in pachymorpher oder sukkulenter
Richtung. Eine derartige Reaktionsweise scheint solchen Pflanzen
zuzukommen, die nicht die Voraussetzung haben, bei Bodentrokkenheit xeromorphe Eigenschaften auszubilden, was auch von Si
monis (1952) bei Rorippa nasturtium-aquaticum illustriert wird.
Folgende Übersicht soll die Stickstoffmangelreaktionen der hier
angewandten Versuchspflanzen zusammenfassend verdeutlichen:

Nicotiana
rustica

Helianthus
annuus

Urtica dioica

Xeromorphie Gesteigerte Mesomor
phic
Zunehmende Sukku
Abnehmende
Sukkulenz
lenz
„Optimaler” Bodemvasservorrat Xeromorphie Xeromorphie Gesteigerte Mesomor
phie
Wasserüberscliuss...................... Xeromorphie Xeromorphie
Wassermangel..........................

Summary.
Xeromorphisms in Relation to Water and Nitrogen Shortage.
1. Urtica dioica, Nicotiana rustica and Helianthus annuus were
grown in sand cultures in three different water proportions, sub
optimal, optimal and superoptimal. The nitrogen supply used was
normal as well as limited.
2. The plants have been examined with regard to dry substance
production and the following leaf characters: size, water content,
dimension quotients, and frequency of stomata.
3. Suboptimal water supply causes xeromorphie features in He
lianthus annuus, while in Urtica dioica it leads to increased mesomorphy.
4. An abstract has been made of the structural changes caused
by suboptimal water supply in a number of species. It was stated
that the effect of water shortage is divergent. Xeromorphie features
appear in certain species only.
5. Nitrogen shortage in Nicotiana rustica and Helianthus annuus
causes some xeromorphie characteristics consisting of decreased
leaf-water content, increased Hartlaubcharakter, and higher freSv. Bot. Tidslcr., 50:2
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quency of stomata. The relative surface of the leaves (Oberflächenentwicklung), however, increases at the same time.
6. For the development of a low Oberflächenentwicklung climatic
dryness seems to be of greater importance than nitrogen and soilwater shortage.
7. The leaves of Nicotiana rustica do not, as was claimed by
Mothes, develop into succulence owing to nitrogen shortage. Re
duced nitrogen supply and soil dryness instead produce a decrease
in the Sukkulenzgrad (leaf-water content/surface).
8. Limited nitrogen supply causes no xeromorphisms in Urtica
dioica. Changes in dimension quotients and stomata number are the
opposite (increased mesomorphy). Urtica dioica in this particular
respect shows resemblance with an earlier investigated species of
nitrophile type, Chenopodium album.
LITERATUR.
Farkas, G. L., & Rajhåthy, T., 1953: Die Methoden der Züchtung dür
reresistenter Pflanzensorten. — Növénytermelés 1, 5.
—»—, 1955: Untersuchungen über die xeromorphischen Gradienten einiger
Kulturpflanzen. — Planta 45, 535.
Lundkvist, L. O., 1955: Wasserüberschuss und Stickstoffmangel als Ur
sache gewisser Strukturveränderungen bei Mesophyten. — Svensk
Bot. Tidskrift 49, 387.
Maximov, N. A., 1929: The plant in Relation to Water. — London.
—»—, 1931: Signific ance ofxeromorphic structure. — J. of Ecol. 19, 272.
Mothes, R., 1932: Ernährung, Struktur und Transpiration. Ein Beitrag
zur kausalen Analyse der Xeromorphosen. — Biol. Z. 52, 193.
Müller-Stoll, W. R., 1948: Der Einfluss der Ernährung auf die Xeromorphie der Hochmoorpflanzen. — Planta 350, 225.
Simonis, W., 1952: Untersuchungen zum Dürreeffekt. I. Mitt.: Morpho
logische Struktur, Wasserhaushalt, Atmung und Photosynthese
feucht und trockengezogener Pflanzen. — Planta 40, 313.
Stocker, O., 1931: Transpiration und Wasserhaushalt in verschiedenen
Klimazonen. I.
Jahrb. f. wiss. Bot. LXXV, 494.
—»—, 1935: Transpiration und Wasserhaushalt in verschiedenen Klima
zonen. III. — Jahrb. f. wiss. Bot. LXXXI, 464.

Sv. Hot. Tidskr., 50:2

Svensk Botanisk Tidskrift. Bd 50, H. 2. 1956.

STUDIES ON A HOMOTHALLIC MYCELIUM DERIVED
FROM TWO MUTANTS OF COLLYBIA VELUTIPES.
BY

KABIN ASCHAN-ÅBERG.
Two biochemical mutants of Collybia velutipes, both of them re
quiring ornithine, and derived from different pairing groups have
given rise to a completely new clamp-forming type of mycelium
which deviates both morphologically and physiologically from
other clamp-forming Collybia velutipes strains. The vegetative
growth behaviour of this strain indicates that it is a homothallic
type though it does not form any fruit bodies. This paper deals
with the origin of the strain (Mi 460), its special characters and some
experiments made in order to test its relationship to normal Col
lybia velutipes strains.
Origin and Characters of Mi 460.

Collybia velutipes is a heterothallic, tetrapolar species (see Aschan
1954) known to produce monocaryotic oidia on monocaryotic as
well as dicaryotic mycelia (Brodie 1936). Biochemical mutants
have been produced by treating oidia from monocaryotic strains
with nitrogen mustard or ultraviolet radiation (Aschan 1952). Among
the mutants derived in this manner were two ornithine-less mutants
(described in 1952 as “arginine-less” mutants): F29/157 derived
from wildtype LI, and F28/42 derived from wildtype Lll. The
wildtypes LI and Lll do not easily form clamps with each other
(Aschan 1952, 1954). In spite of this, experiments were made to
pair the two ornithine-less mutants. In the pairing between F28/42
and F29/157 no clamps were to be seen after two weeks while they
usually occur within one week in pairings between normally compati
ble strains. The Petri dishes with the pairings then happened to
be left in a refrigerator at +4°C for about two months. A reexamina
tion of the plates now showed clamps in the contact zone between
25 - 563372
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the two mutants. This clamp-forming mycelium was easily isolated
in a pure state on cellophane sheets in an oil-chamber of Fonbrune
type (Aschan 1952).
The new clamp-forming strain, Mi 460, was tested on “minimum
solution”, without ornithine (Asciian 1952), on which the mycelium
grew well. The question then arose if this fact was due to a backmutation or if different loci were concerned with the ornithine-less
character of the two parent strains so that they could compensate
each other in the dicaryotic state. A simple way to test these assump
tions is to isolate monocaryotic oidia from the dicaryotic strain and
to cultivate the monocaryotic mycelia on minimum solution. In
the case of Mi 460 this test gave a most surprising and unexpected
result. About 20 cultures were isolated, all of them very similar to
Mi 460, and all also turned out to be clamp-forming. The isolations
of oidia were made in the simplest way by plating out on malt agar
different dilutions of an oidial suspension filtered through sterile
cotton to get rid of mycelial fragments. This method has been much
used and the cases where dicaryotic isolations appear are very rare.
Even if they sometimes appear to an extraordinarily high degree
(Oddoux 1953; Aschan unpublished) the monocaryotic mycelia
never totally fail to occur.
A microscopic study of the oidium formation of Mi 460 showed
that the oidia deviated from the normal ones, being much larger
and of a more spherical form (see PI. I:lc).
When the efforts to get oidial neohaplonts (for definition see
Fries et al. 1952; Asciian 1952) failed, the possibility to get operation-neohaplonts remained (see Asciian 1952). The operations are
made on the mycelium during clamp formation at the moment
when the penultimate cell has only one nucleus. The ultimate cell,
the clamp cell and the antepenultimate cell are killed and the
penultimate cell is allowed to regenerate a mycelium. In heterothallic species like Collybia velutipes this new mycelium, the neohaplont, does not form any clamps. In homothallic species, however,
the operation-mycelium will sooner or later form clamps.
When made on Mi 460, such operations gave rise to mycelia
which at first formed no clamps. As long as the neohaplont myce
lium was cultivated on the cellophane sheet in the oil-chamber
clamps could never be observed. After transferring the cellophane
sheet to a malt agar plate the mycelium began to grow more rapidly,
however, and clamps were formed. This behaviour is in agreement
Su. Bot. Tidskr., 50:2
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mg. dry
weight

- -

o Harvested after 24 days
47
------ Mi 460
-----L1xL7
Fig. 1. Growth of Mi 460 and L 1 x L 7 at different temperatures.

with the observations made on a homothallic species by Harder

(1926).
Mi 460 has a much more vigorous growth than normal Collybia
velutipes mycelia. The temperature optimum and the limiting tem
peratures are in agreement with those of a normal clamp-forming
mycelium (see Fig. 1). The production of cellulolytic enzymes is
extremely high (Aschan & Norkrans 1953), which is rather aston
ishing since neither F28/42 nor F29/157 form any measurable
amounts with the method used. All efforts to get Mi 460 to produce
fruit bodies have so far failed. The mycelium has been cultivated
under the conditions known to be most suitable for fruit body produc
tion in normal strains and also under rather different, more extreme
conditions, but all in vain.
The failure of the mycelium to produce fruit bodies is not so
astonishing when the following two observations are taken into
account. Firstly, the mycelium is colourless at least when it grows
without producing oidia, and so far no colourless mycelia have
ever been observed to produce fruit bodies in Collybia velutipes. No
So. Bot. Tidskr., 50:2
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fruil bodies were obtained from Mi 460 in mixed cultures with
coloured monocaryotic Collybia velutipes strains. Secondly, the
failure to produce fruit bodies may be connected with the pairing
difficulties found for the mutants as well as for the original wildtype strains. From new studies it appears that Lit has the incompa
tibility factors a2bj, whereas earlier investigations have shown LI to
have ajbp Accordingly the pairing between LI and LI 1 forms clamps
in the contact zone between the mycelia only (see Asciian 1954). As
shown in the cited paper pairings with dicaryotization confined to the
contact zone only form rudimentary fruit bodies. The pairing LI x
Lit is the first exception, since it forms normal fruit bodies. Whether
this fact can be explained by mutation or contamination must be
ascertained by further experiments.
Upon closer microscopic examination the mycelia of the original
mutant strains were also found to show a rather abnormal mor
phology as compared with the wildtypes. Especially the F28/42
hyphac are often extremely swollen and distended, sometimes ap
pearing more or less like a string of pearls. Such hyphae greatly
resemble the initial swellings on Mi 460 before the walls arc formed
and the oidia enlarged to their final size (PI. 1:3).
'1 he morphological differences between a normal dicaryotic Collijbia velutipes strain and Mi 460 are so pronounced that from a
purely morphological point of view it might be doubted that they
belong to the same species. The homothallic growth behaviour also
points to the possibility of classifying Mi 460 as a new, artificially
produced species.
Experiments on the Relationship of Mi 460 with Normal Collybia
velutipes.
1. Efforts to obtain Mi 460 by renewed pairings.
During the last years a large number of pairings between F28/42
and F29/157 has been made in order once more to get a Mi 460
type, but without success. Now and then, especially when kept for
a long time at +4°C, clamp-forming hyphae can be seen in the
contact zone. As soon as isolated the mycelium dedicaryotizes
rather quickly. For a short while the mycelium may still form
clamps but the dicaryotic state is very unstable, and soon only
hyphae without clamps are formed. When these mycelia are ana
lysed they are found to belong to one of the original mutant types
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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or to be back-mutations to the wildtypes. A fairly large variation in
the morphology of the monocaryotic strains derived from the un
stable clamp-forming hyphae in the contact zone has been noticed.
(See further p. 395.)
The pairing which gave rise to Mi 460 was made in 1952. The
two ornithine-less strains have since degenerated slightly. When
first isolated F29/157 produced aerial hyphae, a character which
has now been totally lost. It is possible that the degenerated strains
have only a weak tendency to form stable dicaryotic mycelia of the
Mi 460 type. Efforts have therefore been made to regenerate the
original growth state of these strains, but only with partial success.
Since it seems to be impossible to get fruit bodies from Mi 460
or to reproduce this strain by renewed pairings, the question might
arise if Mi 460 is not simply a contamination. However, a con
tamination of a clamp-forming homothallic species seems hardly
possible. No studies of similar types are made in this laboratory.
Further ways of proving a true and close relationship between Mi
460 and normal Collybia velutipes strains were, however, sought.
2. Buller phenomenon.
“Diploidisation of a haploid mycelia by diploid mycelia” has
been called the Buller phenomenon by Quintanilha (see Buller
1941). Efforts have been made to dicaryotize wildtypes as well as
mutant types of Collybia velutipes with Mi 460. The result was nega
tive.
3. Formation of anastomoses.
The clamp-forming Mi 460 was grown on cellophane sheets in an
oil-chamber, together with LI, L7, Lll, F28/42 or F29/157 (all
monocaryotic). At first the hyphae from the two types did not show
any tendency to anastomose. However, after 7—10 days anastomoses
could be observed in all of these pairings. After another few days
the monocaryotic hyphae seemed to lose their plasmatic content
and only the walls remained. In the competition between the two
mycelia the clamp-forming Mi 460 mycelium always wins, but as
long as there is plenty of room for the hyphae the two types grow
side by side without interfering with each other. Buller (1933) has
also observed that the tendency to form anastomoses usually ap
pears only when nutritional conditions become less good. Of the
different anastomose types described by him (“hypha-to-hypha”,
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“hypha-to-peg”, “peg-to-peg” and “hook-to-peg or clamps-connexion” fusions) all but “hypha-to-hypha” have been noticed in
the pairings with Mi 460.
In order to get material for comparisons the dicaryotic wildtype
mycelium LI xL7 was paired with LI and L7. Also in this case no
anastomoses appeared during the first week. The hyphae just
touched one another as long as there was plenty of space on the
cellophane, but when the cellophane became filled with hyphae
anastomoses could be seen. In this case it was, however, impos
sible to find out if the dicaryotic strain gained in the competition
with the monocaryotic one, since at the same time as the first anas
tomose was observed, the mono- as well as the dicaryotic hyphae
started to break up into oidia, thus making it impossible to see the
differences between the two mycelial types. Also in this case many
cells totally lacking plasma were noticed after another week of
growth.
4. Serological studies.
Serological studies on fungi have mainly been made on patho
genic species (see Norden 1951). Collybia velutipes has been used
earlier in serological studies (Andersson-Kottö 1948) concerning
the genetics of antigens, but this fungus turned out to have only a
weak antibody production. In these studies complement fixation
(see Boyd 1953) was used. The adjuvant technique of Freund et al.
and the agar diffusion technique of Ouchterlony (see Corcoran
1952; Freund et al. 1942) have, however, opened up new possibili
ties. These methods have been used in taxonomical studies of
higher plants (Gell et al. 1956). With the adjuvant method the
antibody production may in many cases be augmented by injecting
a water—oil emulsion containing heat-killed Mycobacterium and the
antigen fraction in question. Few injections, often only one, are
necessary. Ouchterlony’s method gives a more specific analysis
than precipitation experiments in test tubes (Ouchterlony 1953).
A combination of the adjuvant and the agar diffusion technique
has given positive results in my studies.
Material and methods.
Rabbits were used for serum production. The antigen preparations were
made by grinding 250 mg lyophilized mycelial material with 5 ml p.9 M
NaCl in a glass homogenizer cooled with icewater. This suspension was
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Table I. Nitrogen content in lyophilized material.
Nitrogen determinations made with the Kjeldahl method at the Analytical Laboratory
at the University of Uppsala.
% N
Basidiospores of LlxL7..........................................................................................
6.3
Mycelium froma,grown inshakingculture för 2
days.........................................10.5
„
.................... ,
„
,,
„ 5 „
5.8
„
„ ,,
„
„
,,
„
„ 13 ...........................................
3.6
Myceliumof L 1 x L 7 grown on malt agar for 7days..................................
4.1
„
„
„
„
,,
„
„
„ 30 ................................................1.7
Mycelium from f fragmented by the method described below and grown
in shaking culture for 4 days .................................................................................
6.1
h: L1 mycelium grown in shaking culture for 4 days; inoculation with fragmented
mycelium from liquid culture.................................................................................
7.6
i: Pileus from L 1 x L 7 fruit body.............................................................................
4.3

a:
b:
c:
d:
e:
/
g-.

then mixed with an equal volume of paraffin oil plus emulsifier (see Cor
coran 1952). When using non-emulsified antigen preparations, e.g. for
intravenous injections, the concentration was 5-10 times less. Only young
plasma-rich mycelia were used. When grown from basidiospores in shaking
cultures they were harvested after 2-3 days. In other cases about twoweek-old mycelia from liquid medium were broken into small pieces by
shaking with sterile glass pearls (see Wikén et al. 1951) and then grown in
fresh media in shaking cultures for about 3 days. Antigens to be used in
the precipitation tests were likewise prepared by grinding the lyophilized
material (10-40 mg/ml NaCl solution) and cleared by centrifugation.
Two experiments with the adjuvant technique have been performed.
Parallelly with the first experiment tests without the adjuvant technique
were also made using different schedules of intravenous and intramuscular
injections. However, only the adjuvant technique gave antibody response
in the precipitin test. In a preliminary experiment comprising three rab
bits injected into the quadriceps with 1.8 ml emulsion, a serum giving
strong antibody responses was obtained after three weeks. Unfortunately,
the serum was soon spoilt owing to an unsuitable method of preservation
(merthiolate 1:10,000,+4°C). In the second experiment 2 ml emulsion was
injected into each animal. The sera from these were preserved at —20°C
without merthiolate. The blood was always taken aseptically from the
heart and the serum then kept under sterile conditions. In this second
experiment with the adjuvant technique the antibody titer was not so
high after three weeks as in the first one. Intravenous injections were
therefore made twice (after four and five weeks, each time 0.5 ml suspen
sion containing 2.5 mg lyophilized material). Since the titer did not rise
renewed injections with emulsion were made. After another three weeks
the antibody response was somewhat stronger but not as good as in the
first experiment. However, the sera could be used for subsequent studies.
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Preliminary ring tests in small test tubes (25 x 5 mm) were made
with equal amounts (0.2 ml) of antigen and antiserum in different
dilutions. Further tests were then performed in agar gels according to
Ouchterlony (1953; see Corcoran 1952). The agar contained a phosphate
buffer (1/15 M, pH 7.4) and merthiolate (1:10,000).

Results.
In the second experiment with the adjuvant technique five different
antigen preparations were used, each being injected into two animals:
AI
All
A III
A IV
AV

mycelium from basidiospores of LI x L7
dicaryotic LI x L7 mycelium
monocaryotic LI mycelium
monocaryotic L 7 mycelium
dicaryotic Mi 460 mycelium

The sera corresponding to these antigen injections are called SI,
SII, Sill, S IV and SV. Besides the five antigen sources already
mentioned, the following material of the two strains, from which
Mi 460 originates, was used:
AVI
A VII

monocaryotic F28/42 mycelium
monocaryotic F29/157 mycelium

In cases II and III one of the rabbits died before the end of the
experiment. In case III the remaining rabbit totally failed to give
any antibody response. As already mentioned a preliminary ex
periment with the adjuvant technique gave a much higher serum
titer. Different rabbit strains were used in the two experiments and
the first experiment was performed during an extremely hot period
which very much depressed the activity of the animals. The antigen
content of the mycelial material may also have varied. In the first
experiment the material was cultivated in shaking cultures for
only 2-3 days but in the second experiment the culture period was
about one day longer. The rapid decrease in nitrogen content during
the first growth period is clearly seen from Table I. The nitrogen
content in the antigen preparations used for injection was thus
probably slightly less in the second experiment.
Before precipitation tests with different sera were performed,
fresh antigen preparations were always made. The results of the
ring tests are summarized in the following scheme:
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\

Antigen
A III

A IV

AVI

A VII

Serum \

+ + + , + + and + respectively mark a rather strong, a weak
and a still weaker reaction. Sera from two rabbits have been tested
with the exception of SII, where serum from only one rabbit was
obtained.
All antigen preparations included in the scheme have apparently
been active in producing antibodies. Antigen—antibody complexes
are always formed between an antigen preparation and its cor
responding sera even if the reaction AI-SI is rather weak. AV only
reacts with SV but SV gives precipitate with All, A III as well as
with AVI. Of special interest is the fact that this serum forms anti
gen-antibody complexes with AVI but not with AVII, thus only
with one of the strains which has given rise to Mi 460.
In a preliminary experiment with the agar diffusion method
rather small agar basins (0.5 x().5 x0.5 cm) were used. Refillings
were made morning and evening during 5 days. The antigen was
prepared by grinding 20 mg dry mycelium/ml Na Cl solution. Since
refillings may produce artefacts, a second series was performed
with somewhat larger agar basins (lxl xQ.5 cm) and a higher
antigen concentration (40 mg/ml). The results with and without
refillings were in good agreement with each other but without refillings the precipitation lines were less complete (see Plate II).
SIV was tested against A111 and AIV. Both of these antigen prepa
rations turned out to form about three precipitation lines. The
lines formed with A III and AIV coincide to a great extent, in
dicating a close relationship between A III and AIV. In PL II the
results from SV tested against A III and AV are also shown. Three
251 - 563372
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lines of precipitate appear between the serum and its correspond
ing antigen. The precipitation lines closest to the serum basin coin
cide with a very weak but clear precipitation formed between SV
and A III. In preliminary experiments with many refillings A III,
AIV, AVI, AVII as well as AV were tested against SV. Artefacts
were formed between AV and SV in these experiments but one of
the lines formed between them coincided with the only line formed
between AIII-SV and between AVI-SV. AIV and AVII formed
no precipitation lines.
The results of the serological studies are most easily described in
relation to the following scheme of the genesis of the different strains
used and the antigen preparation derived from them.
Wildtypes
(from the same fruit body
(monocaryotic)

Ornithinc-less mutants
(monocaryotic)

Homothallic mutant
(dicaryotic)

Lit--------------------------- F 28/42
(AVI antigen) \

\
•

\

\

Mi 460

LI--------------------------- * F 29/157
(A III antigen)
(A VII antigen)
L7
(A IV antigen)
A III and AVI form precipitate with SV, whereas A IV and A VII do not.

Thus an antigen (or groups of closely related antigens) is com
mon to LI, F28/42 and Mi 460, whereas no common antigens have
been found for the group L7, F29/157 and Mi 460. Material from
Lll was not available for testing.
The question then arose whether the antigen from LI or F28/42
yielding the precipitate with Mi 460 serum and coinciding with one
of the precipitation lines formed between this serum and the Mi
460 preparation might be of a type very common among the basidiomycetes or at least among species related to CoIIybia. There are
diverging opinions among the taxonomists concerning the relation
ships of CoIIybia velutipes with other species. According to Dr.
Morten Lange, Copenhagen, this species has been placed close to
genera such as Pleurotus, Flammula, Naucoria, Marasmius, CoIIybia
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and Flammulina (personal communication). Experiments were
therefore performed with Collybia radicata and Flammula carbonaria, but also with two species, Tricholoma fumosum and Polyporus abietinus, which are certainly not related to Collybia. According
to Singer (1949) the proper name of Collybia velutipes should be
Flammulina velutipes (Curt. ex. Fr.) Sing, but this name does not
seem to have been generally accepted. Antigen preparations of the
above-mentioned four species gave no cross reaction with the five
sera SI-SV mentioned above (p. 392). This result supports the as
sumption of a specific antigen common for LI, F28/42 and Mi 460.
Discussion.
Any hypothesis as to the origin of the deviating strain, Mi 460,
must explain the homothallism as well as the lack of the ornithineless character. To begin with the homothallism, it seems most
plausible to assume that the two nuclei in a conjugated pair are of
the same type. In the case of Mi 460 one type of nucleus represented
in the strains (F28/42 and F29/157), from which Mi 460 has been
derived, must have been lost in some way, and one or more muta
tions in the remaining one may then have led to homothallism. The
loss of the ornithine-less character could be explained in the fol
lowing three different ways. Firstly different loci could have been
concerned with the ornithine-less character in F28/42 and F29/157
and by somatic crossing over similar to that found for Penicillium
(Sansome 1949) and for Aspergillus (Pontecorvo 1952; Pontecorvo et al. 1954) the genes at these loci may later have been brought
together in one chromosome. However, mixed cultures of the two
ornithine-less strains (F28/42 and F29/157) do not compensate
each other when cultivated on a minimum solution, a fact which
does not favour a hypothesis including different loci even if it does
not exclude such an explanation. Secondly the ornithine-less char
acter might have disappeared owing to a back-mutation, or, thirdly,
new mutations suppressing this character might have occurred.
As already mentioned (p. 389), unstable clamp-forming hyphae
are now and then found in the contact zone between the mutants
F 29/157 and F 28/42. They dedicaryotize easily and give rise to
various mycelia which deviate from the mutants as well from the
original wildtypes LI and Lll. A corresponding phenomenon has
also been observed in some other pairing experiments where clamps
26 - 563372
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are formed only in the contact zone. Such incomplete dicaryotization between the mycelia usually occurs when the incompatibility
factors are ajhj and a2bx (Aschan 1954). It might therefore be
possible that the plasmatic conditions are disturbed when the balleles are identical. This disturbance might be still more pronounced
in pairings between mutants. Such a plasmatic environment might
perhaps induce mutations or be favourable to the preservation of
mutations. Alternatively the disturbed plasmatic conditions might
possibly be favourable to the realization of a somatic crossing over.
The large size of the oidia on Mi 460 (PI. 1:1c) suggests a case
of polyploidy. Polyploidy has been found in yeast (Bauch 1941 a, b),
Aspergillus (Roper 1952), Penicillium (Sansome 1946) and Neurospora (Sansome 1956) but so far it has not been reported among the
basidiomycetes. Morphological comparisons with well-known cases
of polyploidy in closely related species can therefore not be made,
and cytological or genetical evidence can hardly be obtained be
cause of the sterility of Mi 460. The present author has made many
attempts to produce polyploidy in Collybia velutipes using different
mutagenic agents (colchinin, camphor, N20) but so far without
success.
Different types of evidence have been given to prove the relation
ship of Mi 460 with other Collybia velutipes strains. The failure to
dicaryotize in accordance with the Buller phenomenon does not
disprove such a relationship nor does the inability to form fruit
bodies. Morphological comparisons between the homothallic my
celium and normal heterothallic ones especially concerning the
early stages of oidial development (see PL I) as well as the observed
fusions between Mi 460 and monocaryotic Collybia velutipes strains
strongly support that they are closely allied to each other. The
serological investigation reveals a relationship between Mi 460 and
at least one of the mutant strains (F28/42) which has given rise
to it. Therefore it seems to be a possible hypothesis that the nuclei
in the homothallic strain are derived from F28/42 and that one or
more mutations leading to homothallism have occurred.
Among the basidiomycetes homothallic species are less common
than heterothallic ones; according to Whitehouse (1949) only
about 10% are homothallic. Among the heterothallic species letrapolarity is more common (61 %) than bipolarity. From an evolu
tionary point of view the homothallic species are usually looked
upon as more primitive, and tetrapolar types are thought to be
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derived from bipolar ones. The artificially produced Mi 460 strain
which has been derived from the heterothallic, tetrapolar species
Collybia velutipes proves, however, that homothallism may also
occur secondarily.
Summary.
A homothallic strain (Mi 460) has been derived from the hetero
thallic species Collybia velutipes by pairing two ornithine-less mu
tants. This new strain deviates morphologically from the normal
dicaryotic mycelia in forming extraordinarily large, spherical oidia.
Furthermore Mi 460 shows a more vigorous growth and the pro
duction of cellulolytic enzymes is more abundant. Since it does not
form any fruit bodies special methods to test its relationship to
Collybia velutipes had to he used. Anastomoses as well as immuno
logical experiments proved such a relationship. Some hypothesis
concerning the genesis of the homothallic strain have been advanced.
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1a IS
•

■

rn r
1 a, b and c: Mi 460.
2 a, b and c: L 1 x L 7.
3: F 28/42. Swellings of this type frequently occur besides normal unswollen hyphae.
The distance between the lines of the scale is 10
(magnification 440 x ).
1 a and 2 a show the similarity between the lines of the clamp-forming hyphae
of Mi 460 and L 1 x L 7. lb shows the formation of oidia from Mi 460 and 1 c the
mature oidia. 2b shows normal oidia and 2c peculiar swellings on LlxL7. These
abnormal swellings have only been observed in about three-week-old microcultures
on cellophane, while the oidia of Mi 460 (1 c) appear in ordinary malt agar cultures
without abnormal delay. Contrary to the oidia in lc the swellings in 2 c are never
formed in chains.
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no refilling

one refillin

Photo and schematic description of the agar diffusion tests. The agar basins in
these experiments measure 1 x 1 x 0.5 cm.
A III
Antigenprepared from LI,
A IV
„
„
„ L 7,
A V
„
„
„ Mi 460,
S IV Serum from a rabbit injected with antigen L 7,
S V „
„ „
„
„
,,
„
Mi 460.
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RECENSIONER.
DARLINGTON, C. D., and WYLIE, A. P., Ch r o m o s o m e A t l a s o f Fl ow
eri ng Plan t s . - George Allen and Unwin Ltd., London 1956. Pris 60 s.
DARLINGTON, C. D ., Ch r o m o s o m e Bo t a n y. - George Allen and Un
win Ltd., London 1956. Pris 16 s.
är DARLINGTON och den kvinnliga indiska cytologen JANAKI AMMAL
år 1945 publicerade •>Chromosome atlas of cultivated plants,►, fylldes en
stor brist i den botaniskt-genetiska litteraturen, och arbetet spreds med
stor snabbhet över hela världen. Det har emellertid under 1950-talet känts
som ett stort behov, att ytterligare en upplaga av detta förträffliga arbete
borde utges i reviderad form. Under åren efter kriget publicerades ett stort
antal undersökningar, i vilka kromosomtal givas för tidigare icke studerade
släkten. Dessutom blev först några år efter krigets slut resultat av arbeten
under kriget tillgängliga så att de kunde inarbetas i internationella sam
manställningar. Det är därför synnerligen glädjande att DARLINGTON, se
dan han nu i lugn och ro installerat sig som professor i den klassiska engel
ska universitetsstaden Oxford, gjort sig mödan att tillsammans med sin
kollega A. T. WYLIE från Manchester revidera 1945 års kromosomatlas.
Revisionen har tillfört arbetet så mycket nytt stoff, att man givit boken
en något mera omfattande titel. Kromosomtal för närmare 20 000 arter
redovisas här, något som måste betecknas som en förnämlig prestation,
särskilt om man betänker, att åtskilliga av de citerade arbetena publice
rats i föga kända publikationer. Arbetets 519 sidor ha helt disponerats för
själva kromosomtalslistan . Den inledande översikt som fanns i 1945 års
upplaga har borttagits och utgivits i annat sammanhang (se nedan). Varje
sida i listan innehåller sex kolumner i följande arrangemang: 1. systematisk
enhet jämte artnamn, 2. engelskt namn om sådant finnes, 3. kromosomtal,
4. auktor för kromosomtal, 5 . växtartens användning, 6. utbredning. I
detta avseende har ingen ändring skett med hänsyn till föregående upp
laga, en påtaglig förbättring finna vi dock i kolumn tre, där arter med
flera kromosomtal eller auktorer försetts med klammer. Detta har för
bättrat översikten i hela listan och gjort det lättare att hitta i litteraturen.
Översikten har ävenledes vunnit på att diploida arter eller i varje fall arter
med lågt kromosomtal inom ett släkte placerats först i listan. Visserligen
har genom denna uppordning de olika arterna inom ett helt släkte, inom
ett undersläkte eller inom en grupp av ett släkte uppställts huller om bul
ler med hänsyn till alfabetet, men denna skenbara oordning uppväges av
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de påtagliga fördelarna av att omedelbart få klarhet i var respektive arter
med lågt kromosomtal förekomma. När det gäller de i listan uppgivna
kromosomtalen, tycks litteraturen fram till 1950-talets första år vara i
det stora hela taget väl genomgången. Uppgifter för 1954 och -55 äro mera
sparsamma men detta sammanhänger förmodligen med att arbetet under
dessa år höll på att taga form varför endast absolut nödvändiga komplet
teringar vidtagits. De kromosomtal som givits äro såvitt man kan bedöma
vid en första granskning korrekta även om fel finnas förorsakade av bris
tande litteraturkännedom. För släktet Poa äro t. ex. åtskilligt flera tal
kända och publicerade än de som angivits i listan. Ingen kan emellertid
begära att alla detaljer i ett arbete av denna storleksordning skola vara
till alla delar korrekta. Vi böra därför vara synnerligen tacksamma mot
DARLINGTON och WYLIE att de velat åtaga sig den maktpåliggande upp
giften att giva ut denna atlas. Recensenten ber på det varmaste få rekom
mendera den till alla botanister, cytologer, genetiker, växtförädlare och
personer med allmänt biologiska intressen. Ett rätt utnyttjande av den
omfattande litteraturförteckningen kan ge åtskilligt utöver själva arbetet.
Som tidigare i denna recension angivits har den allmänna del om kultur
växternas ursprung som inledde 1945 års kromosomatlas borttagits i 1955
års upplaga. Härigenom innehåller den gamla upplagan fortfarande ett av
snitt som är av värde för den som är i besittning av bägge arbetena. För
modligen har den nya upplagan icke ekonomiskt kunnat bära ett ytterli
gare tillskott av cirka 100 textsidor, varför man valt utvägen att ge ut en
helt separat bok, >>Chromosome botany,>, som i ett lämpligt fickformat
omfattar 186 sidor. DARLINGTON har här i sju kapitel och tvenne appendix
behandlat avsnitt av intresse för botanister, cytologer och evolutionsfors
kare. I kapitlet om kromosomerna är särskilt avsnittet om B-kromosomer
av speciellt intresse. DARLINGTON behandlar här ett område, som han själv
bearbetat med stor framgång, och kommer med vissa grundläggande data,
som senare tagas upp till behandling i samband med diskussioner om
evolutionen inom olika växtgrupper. Hans diskussion av HuTcHINSONS
familj Agavaceae med hänsyn till de behandlade arternas kromosomkom
plement är en högst stimulerande läsning. Detta gäller i högsta grad även
om kapitlet >>Chromosome geography•> i vilket utredningen av ett antal
växtsläkten tages upp till behandling. Den som vill generalisera förekoms
ten av diploider respektive polyploider med hänsyn till utbredningen har
i sanning mycket att lära av de utbredningskartor som där sammanförts!
För den trädgårdsintresserade är även sörjt genom översikter och tabeller
av vilka framför allt avsnittet om hyacinter och trädgårdsrosor äro värde
fulla. Smärre delar ha saxats ur den inledande översikten i 1945 års upp
laga, detta gäller särskilt vissa tabeller. I ett avslutande tillägg över engel
ska namn på kulturväxter får° man veta att den engelska benämningen på
kastanj är äldre än motsvarande för rova och morot. Sockerärten kände
man inte till förrän 1732, kålrabbi först 1807. Boken är med sitt varierande
innehåll en högst roande och behaglig läsning som tryggt kan rekom
menderas som omväxling till den traditionellt mera lättsmälta sommarlek
tyren.
Axel Nygren.
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K. Paech und M. Y. Tracey, Moderne Methoden der Pflanzen
analyse. (Modern methods of plant analysis.) Dritter Band (761 S.)
und vierter Band (766 S.) — Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg,
1955. Ganzleinen, DM 138:—- und 145:—.
Mer än två decennier ha förflutit sedan den av G. Klein redigerade
»Handbuch der Pflanzenanalyse» (Springer, Wien 1931/33) gjorde ett för
sök att samla de analytiska metoder, som komma till användning vid stu
diet av olika substanser ur växtriket, samt att ge en överblick över deras
förekomst. I mångt och mycket är detta verk nu givetvis föråldrat — man
tänke blott på t. ex. de kromatografiska metodernas senare inträffade se
gertåg — och det försök att förnya och ersätta detsamma, som företagits
under redaktion av den nyligen bortgångne Tübingenprofessorn K. Paech
och engelsmannen M. V. Tracey, är i hög grad påkallat. Ett dylikt verk
vänder sig självfallet icke blott till biokemister och växtfysiologer utan
även till exempelvis farmakologer och tekniker av olika slag. En geneti
ker, som arbetar med biokemiska egenskaper hos sitt material kan här
finna lämpliga analysmetoder, liksom den systematiker, som önskar ut
reda eventuella samband mellan förekomsten av karakteristiska ämnen
hos olika växter och deras taxonomiska ställning.
Uppgifter om förekomsten av olika substanser utgöra ett naturligt
komplement till skildringen av de analytiska metoder, som begagnas för
deras påvisande, och sådana ingingo i ganska stor utsträckning i den
Kleinska handboken. Även i den föreliggande versionen kan man finna en
mängd hithörande uppgifter, även om en konsekvent behandling av dessa
frågor varken eftersträvats eller genomförts. Tack vare materialets an
svällning skulle en sådan behandling, såsom utgivarna framhålla, i dag
bära prägeln av »einem uferlosen Unternehmen».
Verkets internationella karaktär framhäves redan av utgivarnamnen
och återspeglas i hög grad i listan på bidragsgivarna. Språkligt manifeste
ras den i den dubbla titeln och det växlande bruket av tyska och engelska
som uttrycksmedium. Registren äro genomfört tvåspråkiga och kunna
alltså begagnas som en starkt specialiserad tysk-engelsk ordbok.
Att på ett begränsat utrymme ge en uppfattning om det rikhaltiga in
nehållet i de två band som föreligga för recension är ingalunda lätt, och
någon fullständighet kan icke komma ifråga. Den intresserade torde lätt,
genom bokhandeln eller genom förlaget, kunna erhålla ett 24-sidigt pro
spekt med detaljerad innehållsförteckning för hela verket.
Större delen av band III ägnas åt isoprenoida och cykliska kolföreningar.
Isopren är som bekant ett omättat kolväte av formeln CH2: C(CH3) • CH:
CH2, och enheter med motsvarande byggnad ingå i en mängd natursub
stanser. De lägre terpenerna (med upp till 4 isopren-enheter) och deras
derivat behandlas av O. Moritz, Kiel. De utgöra viktiga beståndsdelar i
många eteriska oljor och hartser, vilka utvinnas ur växtdelarna genom
extraktion eller destination. Efter fraktionering på olika sätt kunna de
kemiskt karakteriseras genom påvisandet av olika funktionella grupper.
Ett par egendomliga monoterpen-derivat med en cyklopropanring och en
resp. två karboxylgrupper ingå som estrar i pyrethrin och cinerin, de ak
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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tiva, insektsdödande substanserna i Pyrethrum cinerariaefolium-blommor.
En kvinna i Dalmatien berättas ha observerat en mängd döda insekter
kring en bortkastad bukett av dylika blommor, och ur den iakttagelsen
kan pyrethrum-industrin ha vuxit fram. Dess ekonomiska betydelse moti
verar ett särskilt avsnitt om pyrethrinerna, författat av engelsmannen
R. F. Phipers, i föreliggande handbok. Triterpenerna, C30H48, och deras
derivat få också sitt särskilda avsnitt (M. Steiner och H. Holtzem, Bonn).
Många av dem förekomma som starkt ytaktiva saponiner, av vilka några
ha en viss farmakologisk betydelse (senega-rot, kvillaja-bark). Långt vik
tigare äro dock ur denna synpunkt steroid-saponinerna och de närstående
hjärtglykosiderna (från Digitalis, Strophanlhus och andra), vilka tillsam
mans med fytosterinerna behandlas i ett 130-sidigt avsnitt (A. Stoll och
E. Jucker, Basel). Steroiderna fylla viktiga funktioner i människokrop
pen som hormoner, och växtrikets hithörande ämnen ha blivit starkt upp
märksammade bl. a. som råmaterial för framställningen av exempelvis
cortison. Bestämning av den högpolymera terpenen kautschuk i växtvävnader är tillräckligt betydelsefull för att motivera ett särskilt avsnitt (av
H. M. Benedict, Stanford, Calif.), och som starkt reducerade tetraterpenderivat kan karotinoiderna uppfattas. Metoderna för deras extraktion, separation och identifiering behandlas utförligt av den kände Liverpool-kemisten T. W. Goodwin.
Bensolringar ingå i ett stort antal växtämnen, alltifrån enkelt byggda
fenoler, syror och eteriska oljor till de något mera sammansatta flavonoida
pigmenten och de högeligen komplicerade garvämnena och ligninerna. De
enkla fenolernas och syrornas påvisande, identifiering och kvantitativa
bestämning behandlas av amerikanarna D. D. Clarke och F. F. Nord,
samt fenylpropanets (C„H5 • CH2 • CHa-CH3) derivat, som bl. a. innefattar
ligninets byggnadsstenar och en del eteriska oljor, av G. De Stevens och
F. F. Nord. En fenylpropan-stomme med ytterligare en bensolring kopp
lad på sidokedjan ingår också i flavonoidernas struktur. Dessa, som
vanligen förekomma glykosidiskt bundna i växtvävnaderna (ex. antocyanerna), behandlas av T. A. Geissman, Los Angeles. I kondenserad form
ingå flavonoider även i vissa typer av garvämnen, medan andra ämnen
av denna klass innehålla kondenserade fenolkarbonsyror och socker. Deras
tekniska betydelse gör ett särskilt avsnitt naturligt (O. T. Schmidt, Hei
delberg). Ligninet behandlas av K. Freudenberg, Heidelberg, vilken
lämnat synnerligen intressanta bidrag även till lignifieringens fysiologi,
och de närstående lignanerna av svensken H. Erdtman, som vidare med
verkat med ett avsnitt om de märkliga, med sjuledade kolringar försedda
tropolonerna. I avsnittet om växtrikets kinoner av O. Hoffmann-Ostenhof, Wien, möter vi förutom de enkärniga föreningarna även naftalin
derivat i form av naftokinoner, av vilka väl K-vitaminerna kan göra an
språk på det slörsta intresset. Tre kondenserade bensolringar ingå som be
kant i antracen; derivat av den motsvarande antrakinonen förekomma
som glykosider i t. ex. bark av Rhamnus-arter, blad av Aloe och Cassia
samt i R/ieum-rhizom, och utgöra där den farmakologiskt viktiga bestånds
delen. Kapitlet om dessa antraglykosider och med dem besläktade ämnen
har författats av W. Schmid, Tübingen.
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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De två sista avsnitten i band III domineras av biologiska testmetoder.
P. Larsen, Bergen, behandlar tillväxtämnen i högre växter, och tyngd
punkten faller som naturligt är på skildringen av de klassiska tillväxt
testen, även om t. ex. extraktionsmetoder, kromatografering och kolorimetrisk bestämning av indolderivat få en ingående behandling. Avsnittet
»antibiotica» (F. A. Skinner, Rothamsted) innehåller en översikt över
antibakteriella ämnen erhållna ur kärlväxter.
Band IV går till större delen i kvävets tecken. Efter några kapitel om
peptider och proteiner (av engelsmännen R. L. M. Synge, N. W. Pirie,
J. Pace och J. Duckworth) följer ett avsnitt om urinämne, urinsyra
och besläktade ämnen (M. V. Tracey). Vissa av dessa (t. ex. allantoin
och allantoinsyra) kunna förekomma i tämligen stora mängder i växtvävnader och ha först på senare år börjat uppmärksammas i högre grad.
Porfyrin-derivaten behandlas i ett avsnitt (J. H. C. Smith och A. Benitez,
Stanford) om klorofyll (klorofyll a-e, protoklorofyll, etc.) och ett om
hematin-föreningar (E. F. Hartree, Cambridge) (cytokromer, peroxidas, katalas, leguminosknölarnas hemoglobin), båda givetvis med ton
vikt på de spektrografiska metoderna.
Nukleinsyrorna och deras byggnadsstenar behandlas av R. Markham,
Cambridge, med tyngdpunkt på kromatografiska och elektroforetiska me
toder. Adenosinfosfaten ha ägnats ett särskilt avsnitt (H. G. Albaum,
Brooklyn, N. Y.), där isoleringen av ATP från växtmaterial och dess be
stämning utförligt beskrivas. Di- och tri-fosfopyridinnukleotiderna (DPN,
TPN; koenzym I och II) ha givetvis också ansetts värda en separat be
handling (K. Hasse, Karlsruhe); bestämning med spektrofotometriska och
manometriska metoder samt med Thunberg-teknik skildras ingående lik
som framställningen av preparat av olika renhetsgrad.
Bestämningsmetoderna för tiamin (namnet aneurin bör ej längre an
vändas) behandlas av engelsmännen R. A. Peters och J. R. P. O’Brien.
Inledningsvis omnämnes den nyligen upptäckta föreningen mellan tiaminpyrofosfat och tioktansyra (lipoic acid) samt de konsekvenser existensen
av dylika komplexa tiaminformer kan få för analysmetodiken. E. Werle,
München, behandlar de enzymatiska metoderna för bestämning av koen
zym A samt de kemiska metoder och tillväxttest med mikroorganismer
eller djur, som begagnas vid bestämning av den i detta koenzym ingående
pantotensyran. Bestämningsmetoder för riboflavin, folinsyra och
biotin beskrivas av F. M. Strong, Madison, Wise.
Alkaloiderna behandlas i ett 150-sidigt avsnitt av B. T. Cromwell,
Hull. Det är uppdelat efter de alkaloidförande växterna eller växtgrupperna, vilkas alkaloider karakteriseras, varefter metoder för deras isole
ring och kvantitativa bestämning anges. Åt aminer och betainer ägnas
ett mer än 100-sidigt avsnitt av E. Werle. Gruppen har än så länge föga
växtfysiologiskt intresse, men sådant kan snabbt förändras, t. ex. genom
ett närmare studium av transmetyleringsprocesserna. På sidan 591 finner
man uppgifter om halten av acetylkolin och histamin i brännässlans hår,
där de utgöra en väsentlig del av de substanser som framkalla den brän
nande svedan efter beröring med de injektionsnål-formade spetsarna.
Band IV avslutas med artiklar om melaniner (mörkfärgade, högpolySv. Bot. Tidskr., 50:2
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mera indolderivat, bildade ur tyrosin) av engelsmannen M. Thomas, om
blåsyre-haltiga glykosider av tysken P. Seifert, samt om senapsoljor,
lökoljor och diverse andra svavelhaltiga substanser av schweizarna A.
Stoll och E. Jucker.
Börje Åberg.
Franz Buxbaum, Grundlagen und Methoden einer Erneuerung
der Systematik der höheren Pflanzen. — Wien 1951, Springer-Ver
lag. XI + 224 s. Pris $ 6.20.

G. H. M. Lawrence, I. W. Bailey, A. J. Eames, R. C. Collins, M. S.
Cave, H. L. Mason m. fl., Plant Genera. Their Nature and Defini
tion. — Chronica Botanica, Vol. 14, Number 3. Waltham, Mass.: The
Chronica Botanica Co.; Uppsala: A.-B. Lundequistska Bokhandeln. 1953.
Pris $ 2.00.
Den österrikiske botanisten Franz Buxbaum synes hysa allvarliga be
kymmer för den systematiska botanikens nuvarande läge. Han anser att
den befinner sig i en allvarlig nedgångsperiod och att skulden till stor del
ligger hos de forskare som ensidigt, för att inte säga mekaniskt, beskriver
nya arter på en otillräcklig grundval och eventuellt också på grund av få
fänga och önskan att få se sitt namn i tryck efter en ny art. Många miss
tag bottnar i att vederbörande har utgått från välbekanta men inte desto
mindre ofta felaktiga fakta om t. ex. ett visst organs morfologiska valör
eller från ytliga likheter hos ett otillräckligt herbariematerial. Morfologien
blir i dessa fall knappast mer än en slentrianmässig terminologi.
Detta sorgliga tillstånd skall nu bli bättre, åtminstone skall Buxbaum
göra vad han kan för att åstadkomma en förnyelse. I sin bok med ovan
angivna titel har han recept på botemedlet. Det heter dynamisk systema
tik. Denna innebär att de olika systematiska enheterna inom en grupp
undersöks allsidigt med hjälp av alla tillgängliga metoder och med ut
nyttjande av alla tänkbara hjälpvetenskaper, bl. a. kemi, genetik och växt
geografi, men framför allt genom studiet av de undersökta formernas mor
fologi. Detta studium måste innefatta en omsorgsfull genomgång av alla
utvecklingsfaser hos objekten i fråga med beaktande av alla morfologiska
varianter inom den studerade gruppen och under ständig jämförelse av
de ingående arterna eller släktena. En sådan undersökning ger upplys
ningar om den s. k. progressionen, d. v. s. om utvecklingslinjerna inom
släktet eller familjen och vidare vilka arter, resp. släkten som är primitiva
och vilka som är mer differentierade (under förutsättning att det ännu
existerar former som står på olika utvecklingsnivå).
Detta program illustreras i första hand med exempel från Buxbaums
egna forskningsobjekt, Liliiflorae och Centrospermae, främst Cadaceae.
Författaren framstår som en lidelsefull anhängare av Trolls morfolo
giska skola.
Innehållet fördelar sig på tre stora kapitel, det första är en inledning
som på en gång är ett program och en resumé, det andra (»Grundlagen
der Systematik») är mer utförligt men i stort sett en upprepning. Det
tredje bär rubriken »Methodik» och föreskriver hur man skall utföra systeSv. Bot. Tidskr., 50:2

RECENSIONER

405

matiska undersökningar med anvisningar om kortsystem, översiktkartor,
uppmjukning av herbariematerial och mycket annat smått och gott. Men
här möter också i detta sammanhang alldeles oväntade morfologiska sam
manfattningar, t. ex. om karpellernas bladnatur. Buxbaum rekommende
rar allt som oftast en behandling av varje problem utan några förutfattade
meningar och att vederbörande forskare har blicken öppen för alla tänk
bara möjligheter. Vid genomläsningen av karpellavsnittet fäster man sig
dock vid att det inte tycks ha varit många botanister utanför Österrike
(och möjligen Tyskland) som har befattat sig med detta problem!
I åtskilliga fall har Buxbaum säkert rätt, många råd äro kloka och
många anmärkningar befogade. Men däremellan utbreder sig mängder av
fyllnadsgods som saklöst kunde ha varit borta, till stor del en följd av ota
liga upprepningar och ett omständligt skrivsätt. Härigenom blir boken
onödigt omfångsrik och svåröverskådlig. Kravet på en vittomfattande
botanisk allmänbildning för en systematiker, något som Buxbaum är en
mycket varm förespråkare för, kan inte heller drivas hur långt som helst.
Då kan risken för felslut bli lika stor som då författaren står på en allt
för smal bas. Det visar Buxbaum själv ibland, när han förirrar sig lite för
långt in på genetikens område. Ren linje och klon (s. 13) är sålunda inte
precis samma sak; inte heller stämmer hans funderingar om polyploider
(s. 50) alltid med sanningen. Och så till sist, åtskilligt av Buxbaums re
kommendationer är inga nyheter för en systematiker.
Buxbaums klagan över systematikens förfall och impopularitet i vida
kretsar tycks ha gett eko i USA. Härom vittnar ett häfte i Chronica Botanica med titeln »Plant Genera. Their Nature and Definition». Det kom
ut två år efter Buxbaums arbete (1953) och ger delvis uttryck åt samma
åsikter. Yttermorfologin har visserligen inte fått något särskilt kapitel
men f. ö. ägnas olika avsnitt åt anatomins, cytogenetikens, embryologins
och växtgeografins betydelse för systematiska studier.
Det skulle föra för långt att i detalj gå in på alla kapitel. Ett par måste
dock nämnas. I. W. Bailey anför i sin redogörelse för den vegetativa ana
tomin och systematiken, att anatomiska fakta kan — men därför långt
ifrån alltid behöver — väga tungt i samband med avgränsningen av släk
tena inom en familj eller för bedömningen av isolerade typer, som fått
sin ställning i systemet på ganska svaga grunder. Som exempel på det se
nare fallet nämner han de många småfamiljer som har grupperats kring
Magnoliacae eller t. o. m. räknats in bland magnoliacéerna. Bailey be
tonar mycket starkt risken av att ett avvikande släkte stoppas in i en viss
familj bara för att det ska få någon placering alls. I sådana fall är det
mycket möjligt, att det spårlöst försvinner ur botanisternas medvetande.
Som botemedel föreslår han ett system i stil med Fungi imperfecti för de
angiospermer vilkas rätta natur t. v. är höljd i dunkel.
A. Eames ger flera exempel på blomanatomins möjligheter att påvisa
överensstämmelse mellan olika arter och släkten. Blommans anatomi och
särskilt dess kärlsträngsförlopp skulle tala för att flera välkända släkten
är obehövliga. Oxycoccus borde sålunda ingå i Vaccinium och Negundo i
Acer. I andra fall kan blombyggnaden visa motsatsen och bekräfta miss
So. Bot. Tidskr., 50:2
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tankar som förelegat av andra skäl. Trapa bör skiljas helt från Onagraceae
och Sambucus från Caprifoliaceae. Paeonia’s anknytning till Dilleniaceae
förefaller mer trolig än släktskap med Ranunculaceae.
Många vackra exempel på god överensstämmelse mellan embryologi och
systematik ger Marion S. Cave ifrån Liliaceae. I flera fall hyser hon samma
uppfattning som Buxbaum. Äldre system, som har grundat sig på ofta
endast ytliga likheter, får vidkännas åtskilliga revisioner, inte minst
Krauses i andra uppl. av Engler-Prantl. Däremot synes Hutchinsons
nya familj Agavaceae (Agave, Yucca, Dracaena, Cordyline m. fl.) stå sig
bättre, i varje fall efter uteslutning av ett par släkten.
Utgivningen av Plant Genera föranleddes av ett symposium vid Cornell
University i Ithaca anordnat av the American Society of Plant Taxonomists
och the Systematic Section of the Botanical Society of America. Den när
maste anledningen till symposiet var just systematikens tillbakasatta ställ
ning i Amerika och, paradoxalt nog, det allt större behovet av systemati
ker. Ännu är nämligen stora växtgrupper otillfredsställande behandlade
och många monografiska framställningar föråldrade, över stora delar av
jorden saknas ännu användbara floror o. s. v. En ökad kännedom om växt
riket och alldeles särskilt om tropikernas växtvärld liar visat sig önskvärd
även av rent praktiska skäl. Från många håll utanför de egentliga systema
tikernas krets har efter kriget framkommit önskemål om lättillgänglig och
tillförlitlig litteratur och om större möjlighet att få användbara upplys
ningar över huvud taget. Det vore därför synnerligen välkommet, om ar
beten av nu refererat slag kunde bidra till ökat intresse och större för
ståelse för växtsystematisk forskning.
Måns Ryberg.
Kugler, Hans, Einführung in die Blütenökologie. —- Gustav
Fischer Verlag, Stuttgart, 1955. 278 sidor text med 240 figurer i texten
och 10 planscher i svart och vitt. Pris inbunden 28 DM.

Den tyske biologen Hans Kugler har sedan ungefär 30 år bedrivit
undersökningar över olika fanerogamers pollinering av insekter. Un
der senare delen av sin verksamhetstid har han arbetat experimentellt.
Särskilt humlornas blombesök har intresserat honom, men man finner
också skrifter av Kugler, som behandla blombesöken av de i detta av
seende alltför litet beaktade flugtyperna Eristalis tenax och Lucilia. En
sammanfattande framställning över pollinationsbiologins problem och re
sultat har icke utgivits sedan mycket länge. Då på grund av djurpsykolo
gins eller ethologins raska utveckling under de senaste tre årtiondena
många fenomen i samband med insekters besök på blommor kunnat tol
kas och förstås på ett mycket mera verklighetsbetonat sätt än förut, fyl
ler Kuglers bok ett förut kännbart tomrum i den botaniska och all
mänbiologiska litteraturen.
Kugler påpekar, att ordet biologi måste ges en mycket vidsträckt tolk
ning, och han kallar sitt ämne blomekologi (Blütenökologie), vilket namn
direkt säger, att det handlar om de ömsesidiga förhållandena mellan
blommorna och deras levande och döda omvärld.
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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En kortfattad historisk översikt inleder Kuglers arbete. Man får där
i få ord belysta de tankar och rön, som härröra dels från en gången tids
forskare, sådana som Camerarius, Kölreuter och Sprengel, och dels
från vår tids kausalanalytiskt-experimentellt arbetande forskare.
Sambandet pollinering-befruktning berörs i ett av de första kapitlen,
och man får där också veta något om självsterilitetens natur, även från
den fysiologiska sidan. Blommans byggnad behandlas mycket instruktivt,
varvid en god översikt ges av ståndar- och pistilltyper stödd av enkla men
tydliga teckningar.
Av de olika slagen av pollinering har, naturligt nog, den som orsakas av
djurs besök på blommor — zoidiogamin — fått det allra största utrym
met. Bokens huvuddel, sid. 65-245 (utom registret 265 sidor), handlar om
insektspollin eringen.
I behandlingen av anemogamin får man emellertid i två tabeller veta
något om pollenets egenskaper resp. pollenproduktionen hos ett antal
växter. Kogler framhåller, att den ofta framförda åsikten, att vindpollinerade växter äro pollenrikare än de insektpollinerade icke håller streck.
Entomogamin är Kuglers huvudintresse, och när han skriver om

grunderna för insektsbesöken, knyter han direkt an till den moderna instinktforskningen i den gjorda klassificeringen av desamma. Insekterna
besöka blommor icke bara för att tillfredsställa näringsbehovet. Även
andra av de viktiga huvudinstinkterna kunna bringa dem till blombesök,
förutsatt att utlösare till handlingar inom dessa olika »major instincts»
finnas hos blommorna. Sålunda ske blombesök även under trycket av
kopulationsdriften (hannar), bobyggnadsdriften (stekelhonor) och äggläggningsdriften.
Blommornas medel till stimulation av insekterna i de olika nämnda
sammanhangen behandlas i en översiktlig sammanfattning, nyttig att läsa
för var och en som har allmänbiologiska intressen. Men Kugler begränsar
sig till de optiska och kemiska retmedlen. De taktila och de proprioceptivt
uppfattade retningarna äro ännu för litet undersökta för att en samman
fattning över dem skall ge något av mera allmänt intresse. Trots att alla
biologer numera veta, att insekterna i regel torde retas av ultraviolett
ljus, så framgår med all tydlighet av Kuglers bok, att vår kännedom
om detta som blomegenskap är förbluffande liten, likaså vår kännedom
om insekternas beroende av det. Biologerna veta, att ultraviolett färg
finns i naturen och kan uppfattas av insekterna, men de äro ännu ovana
vid att alltid räkna med den som möjlig miljöfaktor.
Vid genomläsandet av det intressanta avsnittet om den s. k. blomtro
heten slås man av hur litet som ännu i själva verket är känt om insekter
nas blombesök, översikten av de viktigaste blombesökande insekterna,
deras morfologi och levnadsvanor, är nog mindre tillfredsställande gjord.
Ämnet är enormt och förkortningar och förenklingar måste givetvis ske.
Men bilderna äro i många fall, även rent tekniskt sett, dåliga. De morfolo
giska beskrivningarna av insekternas munapparater kunde ha slopats och
ersatts med goda illustrationer, som väl borde stått att hämta i en del
tyska läroböcker i entomologi.
Kugler har gjort en indelning av insektblommorna på rent morfoloSv. Bot. Tidskr., 50:2
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gisk grund. Hans system med 8 huvudtyper är att föredra framför H.
Müllers och Kirchner-Knolls, som båda ha dubbel indelningsgrund.
Kuglers genomgång av insektblomtyperna är mycket intressant och
lärorik. Detalj uppgifterna äro synnerligen rika, ehuru framställningen lider
av dåligt illustrationsmaterial. Kugler varnar här som annorstädes i sin
bok för förhastade omdömen om olika blommors beroende av speciella
insektstyper för pollineringen. Insektbesöken bli naturligtvis i hög grad
beroende av växtens ståndort. Kugler är försiktig med användningen av
termen anpassning.
Kugler presenterar en värdefull litteraturförteckning på 471 nummer.
Alla i förteckningen upptagna arbeten omnämnas ej i texten, vilket i och
för sig inte heller är nödvändigt. Det är tråkigt att i något fall författare
refereras felaktigt.
En svensk läsare — som märkts av den form av ännu kvarlevande
pennalism, som kallas doktorsdisputation — förfasar sig måhända över de
ganska talrika tryckfelen i boken. Kuglers arbete fyller emellertid ett
verkligt behov, och det kommer säkerligen till nytta vid akademisk un
dervisning i de biologiska ämnena. Det visar också tydligt hur utveck
lingsmöjligheterna för ett till synes så begränsat område av biologins
forskningsfält som blomekologi, vidgas genom fördjupad analys, som krä
ver för metodiken förknippning med de s. k. exakta naturvetenskaperna
och med de tekniska vetenskaperna. Blomekologin, liksom andra grenar
av biologin, får i vår tid genom det skärpta kravet på exakthet och djup
gående analys av orsak och sammanhang i fenomenen, lätt karaktären av
tillämpad fysik och kemi med hänsyn till metodiken.
Bertil Kullenberg.

Nyholm, Elsa, Illustrated Moss Flora of Fennoscandia. II.
Musci. Fasc. 2. —• Lund (Gleerups) 1956. 105 s., 56 fig. Pris 15 kr. (12 kr.
för medlemmar av Lunds Botaniska Förening).

Redan första häftet av Elsa Nyiiolms nordiska mossflora skänkte
henne en hedrande placering bland de internationellt mera kända bryologerna i världen. Fortsättningen motsågs med högt ställda förväntningar.
Låt mig redan nu konstatera att dessa blivit tillfullo infriade. Ingen som
helst tvekan råder om att förf. är sällsynt väl skickad för den stora upp
gift som hon gått in för.
Liksom förut fäster man sig vid en grundlighet, som inte lämnar något
övrigt att önska, en utpräglad självständighet samt en klar blick för det
väsentliga. Härtill kommer — och det kan ej nog understrykas — en på
fallande förmåga av nyskapande, där djärvhet och fasthet gå hand i hand.
Illustrationsmaterialet stod redan i det första häftet på en avgjort hög
ståndpunkt. Vissa smärre erinringar kunde dock göras och förf. har på ett
lyckligt sätt tillgodogjort sig dessa. Det hela gör därför ett mycket till
talande intryck.
Utrymmet tillåter endast ett axplock bland allt det nya och intresSv. Bot. Tidskr., 50:2
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santa, som möter i floran. För att gå i ordning så stryks Acaulon mediterraneum Limpr. (Dalmatien, Korsika, Kreta, Sardinien) ur den nordiska
floran, den har tidigare allmänt uppgivits för Oslo-trakten. I Pottia Star
keana (Hedw.) C. M. ha vi däremol fått en ny nordisk medborgare, den
anges för Uppland. Aloina ambigua (Br. Eur.) Limpr., en utpräglat syd
lig art, har i föregående floror, från ett 10-tal norska lokaler, uppgivits
för N'orden. Bestämningarna visa sig emellertid vara felaktiga, sin nordi
ska hemortsrätt räddar emellertid arten därigenom att den helt nyligen
påvisats för en lokal på Själland av den framgångsrike bryologen K. Hempel.

Inom släktet Desmatodon träffar vi på den mycket intressanta D. Randii
(Kennedy) Lazar. Den upptäcktes år 1898 på den lilla ön Baker Island

utanför kusten av Maine på Nordamerikas ostkust och beskrevs året därpå
som Pottia Randii. Den har sedermera anträffats på ytterligare tre lokaler
i U. S. A. Ar 1928 påvisade Jensen den för Europa, året innan hade han,
samman med sin mångårige exkursionskamrat P. A. Larsson, insamlat
den på Koster-öarna. Den framstående lettiske bryologen professor N.
Malta, ett av det sista krigets många offer, kunde sedan redan samma år
påvisa den för Estland och Lettland. Från det förstnämnda landet hade
den året innan, under namn av Desmatodon Oxneri Lazar., beskrivits av
den kände ukrainske bryologen Lazarenko. Lazarenko uppger år 1929,
under namn av Desmatodon Randii (Kennedy) Lazar. (D. Oxneri Lazar.),
arten för Ukraina, där han anträffat den växande samman med sådana
saltbetonade växter som Erythraea pulchella, Glaux maritima, Trifolium
fragiferum och Triglochin maritimum samt, vad bladmossorna beträffar,
Amblystegium compactum och Pottia Heimii. Elsa Nyholm följer, förvisso
med rätta, Lazarenko i sin placering av arten. Redan år 1925 hade för
övrigt amerikanen Holzinger uppfattat densamma som en peristomlös
form av Desmatodon cernuus (Hüb.) Br. & Sch. Om jag tillägger att La
zarenko diskuterat möjligheten av att det skulle kunna röra sig om en
hybrid mellan Desmatodon cernuus och Pottia Heimii, tillsammans med
vilka den förekommer i Ukraina, så kanske denna litet utförliga fram
ställning motiverats.
Den från Opland uppgivna Tortula obtusifolia Schleich, anser förf.
vara tvivelaktig som nordisk medborgare. Komma vi så till släktet Barbula
så visar det sig att den från olika nordiska lokaler sedan länge uppgivna
B. acuta (Brid.) Brid. måste utgå. Exemplaren hänföra sig till fyra andra
Barbula-arter, främst B. valida (Limpr.) Möll., som tidigare endast upp
givits för ett par lokaler i Opland. Den anges nu också för Västergötland,
Uppland och Gotland.
Med Trichostomum triumphans DNot. får ytterligare en mediterran art
stryka på foten, den uppges i flororna för Oslo-trakten men den kände
norske bryologen Störmer har meddelat förf. att det rör sig om en fel
bestämning. Inom TorfeMa-släktet möta vi slutligen för första gången i
en flora Albertsons förnämliga upptäckt T. rigens N. Alberts., hittills
känd från fem svenska landskap.
Vi lämna nu familjen Pottiaceae och övergå till grimmiacéerna. Intres
sant är rehabiliteringen, som Schistidium tenerum (Zett.) Nyh., av den
Sv. Bot. Tidskr., 50:2
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år 1876 av Zetterstedt uppställda, arktiska Grimmia tenera, som länge
fört en blygsam tillvaro i flororna som form eller varietet. Smått sensatio
nellt stryks Grimmia caespiticia (Brid.) Jur. från den nordiska floran:
dess tre norska fyndorter, i Opland och Telemarken, visa sig tillhöra Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce, vilken, då goda fruktexemplar — som
i detta fall — saknas, är förrädiskt lik Grimmia caespiticia.
Den av Jäderholm på stranden av Fyrisån vid Uppsala år 1891 funna
Physcomitrium Hampei (Limpr.) Loeske & Györffy [Physcomitrella
Hampei (Physcomitrium sphaericum x Physcomitrella patens) Limpr. 1885]
antages av Elsa Nyholm på goda grunder utgöras av Physcomitrella pa
tens x Physcomitrium pyriforme.
Ephemerella tas, i motsats till vad som brukar vara fallet, upp som sär
skilt släkte, vilket väl torde kunna försvaras. Intressant är att E. recurvijolia (Turn.) Schimp., som hittills, vad Norden beträffar, endast varit
känd från ett par 1800-talslokaler, vid Uppsala resp. på Åland, nu anges
också för Gotland. För det vackra fyndet står den i bryologiska kretsar
välkände landshövdingen på Gotland Å. Hovgård. Därmed torde jag ha
sagt tillräckligt för att ge en antydan om allt vad som erbjuds i detta
häfte. Bryologer litet varstans i världen motse med allra största intresse
fortsättningen på detta verkligt betydelsefulla arbete.
Herman Persson.

Sv. Bot. Tidskr., 50:2

Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift.
Enligt styrelsens beslut (den 19 november 1948) tår avhandling, för att intagas I
tidskritten, i regel icke överskrida 3 nrk ( = 48 trycksidor). Upptar den mer än 3 ark,
kan tidskriften icke åtaga sig omkostnaderna tör den överskjutande delen, 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 större 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:
Raunki/ER, 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: »(Raunküer 1912 a, s. 45)», i litteraturförteckningen:
»Raunkijeb, 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 klichcras.
Retusch betalas ej av tidskriften, ej heller montering av planscher eller samman
ställning av textfigurer, som omfatta flera smärre bilder.
För klichering 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 50.
Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får icke äga rum.

Redaktionen.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Avhandlingar.
Häyrén, Ernst, Über die Algenvegetation des sandigen Geolitorals am

Meere in Schweden und in Finnland......................................................... 257
Kadry, Abd El Rahman & Tewfic, Hussein, Seed Germination in Oro-

banche crenata Forssk. (Summary, p. 285)............................................... 270
Dahlgren, K. V. Ossian, Fruktchimärer särskilt hos åkeröäpplen (Fruit

chimaeras, especially in Åkerö apples; Summary, p. 297).................. 287
—»—, Peter Collinson om vegetativa mutationer samt ett brev från Linné
med anledning härav (Peter Collinson on vegetative mutations, and a
letter from Linnaeus owing to this subject; Summary, p. 306) .... 299
Arnell, Sigfrid, Hepaticae Collected by Dr. and Mrs. Carl Skottsberg on
Cerro Talinay, Prov. Coquimbo, Chile, 1955 ........................................... 308
Kullenberg, Bertil, Genom skog och savann i Elfenbenskusten och Franska
Guinea (Through forests and savannas in the Ivory Coast and French
Guinea)................................................................................................................313
Julin, Erik & Pekkari, Svante, Coastal Waters in the Region of Haparanda 348
Lundkvist, L. O., Xeromorphose in Beziehung zu Wasser- und Stickstoff
mangel (Xeromorphisms in relation to water and nitrogen shortage;
Summary, p. 383).......................................................................................... 361
Aschan-Åberg, Karin, Studies on a Homothallic Mycelium Derived from
Two Mutants of Collybia velutipes (Summary, p. 397)......................... 385
Recensioner.
Darlington, C. D., and Wylie, A. P., Chromosome Atlas of Flowering Plants;
Darlington, C. D., Chromosome Botany (Rec. av Axel Nygren) . . 399
Paech, K., und Tracey, M. V., Moderne Methoden der Pflanzenanalyse.

Dritter und vierter Band (Rec. av Börje Åberg)....................................401
Buxbaum, Franz, Grundlagen und Methoden einer Erneuerung der Systema
tik der höheren Pflanzen; Lawrence, G. FL M., Bailey, I. W., Eames,
A. J., Collins, R. C., Cave, M. S., Mason, H. L., m. fl., Plant Genera.

Their Nature and Definition (Rec. av Måns Ryberg).............................404
Kugler, Hans, Einführung in die Blütenökologie (Rec. av Bertil Kullenberg) 406
Nyholm, Elsa, Illustrated Moss Flora of Fennoscandia. II. Musci. Fase. 2

(Rec. av Herman Persson)........................................................................ 408

rf®
^0'

AjP

Tryckt den 30 juni 1956
Uppsala 1956. Almqvist & Wiksolls Boktryckori AB 563372

