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Abstract
	
  
Title: Reproductive morphology in the Gnetum cuspidatum-group and its evolutionary
implications for pollination biology in the Gnetales. The Gnetales, an enigmatic group of
gymnosperms, include the extant genera Gnetum, Ephedra and Welwitschia. These plants
possess one peculiar feature; even though they usually are dioecious, the male cones often
have sterile ovules, in addition to microsporangiophores. In contrast, the female cones only
have fertile ovules, no male structures. Both sterile and fertile ovules produce a sweet
pollination droplet, which indicates an entomophilous pollination system. In Gnetum, the
genus in focus in this study, almost all species have male cones with sterile ovules, but there
are a few exceptions, for example the African species Gnetum buchholzianum and G.
africanium, which lack sterile ovules. In addition, the literature contains conflicting
information on G. cuspidatum. One study claims that sterile ovules are present; another says
they are absent. The latter also claims that nectar is secreted, which is interesting because
nectar has only been suggested present in four gymnosperm species. The result of this study
shows, however, that sterile ovules are in fact present in the species G. cuspidatum, and the
presence of nectar in Gnetum (and the Gnetales) is questioned. Based on the results, I suggest
that sterile ovules and insect pollination are ancestral traits in the Gnetales and that the
reproductive morphology in Gnetum section Cylindrostachys might be more advantageous for
insect pollination than that of remaining species of the genus, which could explain the higher
diversity in Gnetum section Cylindrostachys. The result also indicates that a complete revision
of the genus may be needed. Classification and species delimitations are more unclear than
previously recognized.

Inledning
	
  
Den gåtfulla växtordningen Gnetales fortsätter att engagera växtsystematiker än idag. Dessa
särpräglade fröväxter utgörs av de tre släktena Gnetum L. (ca 40 arter), Ephedra Tourn. ex L.
(ca 60 arter) samt monotypiska1 Welwitschia Hook.f. (W. mirabilis Hook.f.). Gnetum återfinns
i tropiska regnskogar i Sydamerika, Afrika samt sydöstra Asien. Ephedra är växter som lever
i varma och torra miljöer i Asien, Europa, norra Afrika, västra Nordamerika samt Sydamerika
och W. mirabilis är endemisk för Namibiaöknen.
Fröväxter, den största gruppen bland dagens landväxter, delas in i angiospermer
(gömfröiga/blomväxter) och gymnospermer (nakenfröiga/barrväxter) vilka, som namnen
antyder, skiljer sig åt genom att fröna är nakna (gymnospermer) eller inkapslade i en flasklik
struktur (angiospermer). Det har länge tvistats om huruvida Gnetales hör till gymnospermerna
eller är närmast släkt med angiospermerna. Det finns en del morfologiska likheter med
angiospermerna som t ex en form av dubbel befruktning (Friedman och Carmichael, 1996)
och vaskulära kärl som påminner om angiospermernas men som delvis skiljer sig i
perforeringen (Thompson, 1918; MacDuffie, 1921; Muhammad och Sattler, 1982). Faktiskt
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Ett taxon som i sin tur endast innefattar ett taxon på en lägre nivå som t ex ett släkte som bara utgörs av en art,
vilket är fallet hos Welwitschia.

	
  
har Gnetales, liksom angiospermerna, en flaskliknande struktur runt fröna, men även den
skiljer sig åt från angiospermernas och många forskare anser numera dessa likheter vara ett
exempel på konvergenta utvecklingar av liknande strukturer hos två olika grupper (C. Rydin,
personlig kommunikation). Likaså finns likheter mellan Gnetales och övriga gymnospermer,
som t ex förekomst av pollinationsdroppe (Strasburger, 1872; Pearson, 1929; Takaso, 1990).
Morfologiska och tidiga molekylära studier placerar Gnetales som systergrupp till
angiospermerna (Crane, 1985; Doyle, 1996) men desto fler placerar dem bland
gymnospermerna (Chaw et al., 1997; Hansen et al., 1999; Bowe et al., 2000; Chaw et al.,
2000; Hajibabaei et al., 2006). Även om det råder viss tvekan kring Gnetales närmaste
släktingar är det i alla fall inte något tvivel om att gruppen är monofyletisk (Crane, 1985;
Doyle, 1996; Price, 1996; Chaw et al., 1997; Chaw et al., 2000).
Hos Gnetum, som är släktet i fokus i denna studie, är taxonomin inte helt utredd. Den senaste
monografin2 över släktet med ingående artbeskrivningar gjordes för länge sedan (Markgraf,
1929), och flertalet arter har nybeskrivits sedan dess. Markgraf (1929) delade upp de
dåvarande 28 arterna i två sektioner vilka i sin tur delades upp i två respektive tre
undersektioner. Hou et al. (i tryck) har utifrån molekylära studier bekräftat en del av
sektionerna och ifrågasatt andra men det finns fortfarande många obesvarade frågor.
Artindelningarnas trovärdighet kan många gånger ifrågasättas, en tydlig indikation på att det
inte är helt lätt att klassificera Gnetum.
Något som försvårar studiet av detta släkte är att växterna till största del utgörs av tropiska
lianer, det vill säga, de är ofta svåråtkomliga och lever i otillgängliga regnskogsområden,
vilket försvårar insamling av material och begränsar möjligheten att utföra observationer.
Dessutom har de likadana blad som många angiospermer vilket gör det ännu svårare att
urskilja dem från mängden. Idag kan det även vara kritiska faktorer som till exempel
epidemier och krig i dessa växters utbredningsområden som hindrar. Det har också blivit
svårare att få insamlingstillstånd i många länder.
Gnetum (liksom alla i Gnetales) är dioika (tvåbyggare), sällan monoika (sambyggare), vilket
innebär att de hanliga respektive honliga reproduktiva strukturerna produceras på skilda
plantor. Detta är ett system som gynnar korspollinering och motverkar självpollinering. De
reproduktiva strukturerna hos Gnetum utgörs av avlånga ax-liknande ”kottar” i vilka haneller honstrukturer sitter i flera distinkta ”våningar”, i så kallade kragar, tillsammans med
hårliknande utväxter (Strasburger, 1872; Lotsy, 1899; Thompson, 1916; Markgraf, 1929;
Pearson, 1929; Maheshwari och Vasil, 1961). Kragarna kan se ut på två olika sätt och är den
karaktär som ligger till grunden för Markgrafs (1929) taxonomiska indelning i de två
huvudsektionerna Gnetum sektion Gnemonomorphi och Gnetum sektion Cylindrostachys där
den föregående har låga, diskformade och tydligt åtskilda kragar och den senare har tätt
placerade och cylinderformade kragar. De morfologiskt tvåkönade men funktionellt enkönade
hankottarna har i sina kragar fertila hanstrukturer (som hädanefter kommer betecknas
mikrosporangioforer) som vanligen sitter i tre till sex ringar och ovanför dessa sitter sterila
fröämnen (Strasburger, 1872; Lotsy, 1899; Thompson, 1916; Markgraf, 1929; Pearson, 1929;
Maheshwari och Vasil, 1961). De enkönade honkottarna har däremot endast en ring med
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En skrift som fullständigt avhandlar ett ämne.

	
  
fertila fröämnen i sina kragar (Strasburger, 1872; Lotsy, 1899; Thompson, 1916; Markgraf,
1929; Pearson, 1929; Maheshwari och Vasil, 1961).
Precis som nästan alla gymnospermer (Takaso, 1990) så har som redan nämnts även Gnetales
pollinationsdroppar, vilka produceras från nucellus i fröämnet (Ziegler, 1959; Takaso, 1990),
hos både fertila och sterila fröämnen. Deras funktion är i vanliga fall att ta emot och
transportera pollenkorn ned genom öppningen (mikropylen) på fröämnet (Strasburger, 1872).
Hos Gnetales däremot så är pollinationsdroppen söt, vilket indikerar ytterligare en funktion,
nämligen som föda till pollinatörer (Karsten, 1893; Pijl, 1953; Ziegler, 1959; Kato et al.,
1995; Endress, 1996). Insektspollinering är vanligt hos angiospermerna men hos
gymnospermerna förekommer det endast inom Gnetales (Porsch, 1910; Pijl, 1953; Bino et al.,
1984a, b; Kato et al., 1995; Wetschnig och Depisch, 1999) och hos Cycadofyterna (Norstog,
1987, Tang, 1987, Mound och Terry, 2001, Wilson, 2002). Pollinationsbiologin är bara
undersökt hos tre Gnetum-arter, G. gnemon L., G. cuspidatum Blume och G. luofuense C.Y.
Cheng (Pijl, 1953; Kato och Inoue, 1994; Kato et al., 1995; Corlett, 2001) men
observationerna tyder på insektspollinering. Hos Gnetum har det även visat sig att
pollenkornen är klibbiga trots att de saknar pollenkitt3 (Hesse, 1980) och de har en taggig
ytstruktur (Gillespie och Nowicke, 1994; personlig observation, Figur 3 F). Dessutom
utsöndrar kottarna lukt vilket ytterligare indikerar förekomst av insektspollinering (Kato et al.,
1995).
Representanter med sterila fröämnen i hankottarna förekommer i samtliga släkten inom
Gnetales. Welwitschia mirabilis har morfologiskt tvåkönade hankottar där varje reproduktiv
enhet har ett sterilt fröämne omgärdat av sex mikrosporangioforer (Hooker, 1863; Pearson,
1929). Hos Ephedra finns det idag endast en art som har sterila fröämnen i hankottarna,
nämligen E. foeminea Forssk. (Porsch, 1910; Endress, 1996; Rydin, opublicerat) denna art har
dessutom visat sig vara syster till övriga Ephedra-arter (Rydin och Korall, 2009; Thureborn
och Rydin, opublicerat). I konstrast till detta så har nästan alla Gnetum-arter (där hankottarna
är kända) hankottar med sterila fröämnen (Pearson, 1912; Markgraf, 1929; Markgraf, 1972;
Liguo et al., 1999). Även om dessa fröämnen inte kan producera grobara frön (Haycraft och
Carmichael, 2001) så utsöndrar de som sagt pollinationsdroppar. Det betyder att insekter kan
besöka både han- och honplantor av Gnetum för att dricka pollinationsdroppar, trots att
plantorna är funktionellt enkönade. Det finns dock några undantag, t ex de två afrikanska
arterna G. africanum Welw. och G. buchholzianum Engl. (Pearson, 1912; Markgraf, 1929),
även om sterila fröämnen har observerats i sällsynta fall hos G. africanum (Pearson, 1912).
Dessutom finns olika litteraturuppgifter om huruvida G. cuspidatum har sterila fröämnen i
hankottarna (Markgraf, 1929), eller inte har det (Kato et al., 1995). Detta är intressant
eftersom det betyder att dessa två eller tre arter inte kan locka pollinatörer till hanplantorna
med hjälp av pollinationsdroppar. Kato et al., (1995) hävdar att det istället produceras nektar
på och i kragen på hankotten på G. cuspidatum. De påstår även att deras andra studieobjekt,
G. gnemon var. tenerum Markgr., producerar en liten mängd nektar bland
mikrosporangioforerna. Det finns däremot inga bilder eller andra data som stöder dessa
påståenden. Även Corlett (2001) skriver att G. luofuense utsöndrar nektar men specificerar
inte varifrån nektarn kommer. Att det inte finns data eller bilder som stöder förekomst av
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Ett vidhäftande material som vanligen täcker ytan hos blomväxters pollenkorn.

	
  
nektar i ovanstående fall är olyckligt eftersom nektar och nektarier bara föreslagits
förekomma hos fyra gymnospermer, G. cuspidatum, G. luofuense, G. gnemon var. tenerum
och Ephedra aphylla Forssk. (Bino et al., 1984a, b; Kato et al., 1995; Corlett, 2001). Annars
finns nektarier eller motsvarande endast hos angiospermer bland fröväxterna (Nepi et al.,
2009). I sammanhanget bör dock nämnas att det finns stukturer hos vissa ormbunksväxter
som betecknats som nektarier (Koptur et al., 1982). Dessa är hur som helst knappast
homologa med angiospermernas nektarier och har inte heller någon funktion i pollinering, då
ormbunkar saknar pollen och det tillhörande reproduktiva system som finns hos fröväxterna,
och bortses därför från i denna studie.
Detta leder oss till mina frågeställningar: Har G. cuspidatum inga sterila fröämnen i
hankottarna? Vad är det för ”nektar” som Kato et al. (1995) nämner? Frågorna är en viktig sak
att reda ut, dels för att utröna vem som har rätt om de sterila fröämnena i G. cuspidatum, Kato
et al. (1995) eller Markgraf (1929), men också som en grund för att förstå
pollinationsbiologiska mekanismer och mönster inom Gnetales. Jag kommer därför genom
morfologiska studier av herbariematerial ta reda på hur det egentligen ligger till. Finns det
eller finns det inte sterila fröämnen i hankottarna? Om det inte skulle göra det vad skulle det
då istället vara för vävnad som utsöndrar den söta vätskan? Resultaten kommer jag att
diskutera i relation till strukturernas betydelse för pollinationsbiologiska funktioner.
Förhoppningsvis för det oss ett litet steg närmare förståelsen av pollinationsbiologins
evolution inom Gnetales.

Material och metoder
	
  
Eftersom taxonomin inte är helt säker/klarlagd och artbestämning inom Gnetum kan vara
svårt har jag valt att studera både G. cuspidatum och ett antal närbesläktade taxa (klad N i
Hou et al., i tryck, samt motsvarande klad i Won och Renner, 2006). Tillgång till växtmaterial
är en stor begränsning i studier av Gnetum, men jag har tillgång till sju ark med representanter
från G. cuspidatum, G. diminutum Markgr., G. macrostachyum Hook.f., G. microcarpum
Blume samt G. loerzingii Markgr. som enligt Markgraf (1929) ingår i samma sektion. Tabell
1 visar de ark och arter som studerats, vid vilket herbarium de återfinns samt vem som
artbestämt materialet.
De morfologiska studierna genomfördes genom dissektion, samt observationer i stereolupp,
ljusmikroskop och svepelektronmikroskop. Materialet mjukgjordes först i varmt vatten med
diskmedel för att det skulle återfå sin ursprungliga form. Reproduktiva strukturer preparerades
fram med hjälp av pincett och rakblad. Fotografier togs för att illustrera det som sågs. Inför
observationerna i svepelektronmikroskopet monterades torrt växtmaterial på metallstubbar
med hjälp av klisterlappar och materialets yta täcktes av guldpartiklar (”sputtades”) i 55 s på
10 mA i en så kallad ”sputter coater”.
Vid mina morfologiska beskrivningar har jag utgått från terminologin i Plant systematics av
Simpson (2010).

	
  
Tabell 1. Sammanställning av studiematerial som använts i denna studie.

Ark

Herbarium

Art

Bestämd av

S-C-108

Naturhistoriska riksmuseet (S)

G. cuspidatum Blume

R. Florin

L 0581842

National Herbarium Nederland (L)

G. cuspidatum Blume

F. Markgraf

L 0277420

National Herbarium Nederland (L)

G. loerzingii Markgr.

F. Markgraf

L 0581678

National Herbarium Nederland (L)

G. macrostachyum Hook.f.

F. Markgraf

MO 04594929 Missouri Botanical Garden Herbarium (MO)

G. macrostachyum Hook.f.

H. Won

L 0581947

National Herbarium Nederland (L)

G. cf.4 diminutum Markgr.

G. Amin et al.

L 0789668

National Herbarium Nederland (L)

G. microcarpum Blume

F. Markgraf

Resultat
Samtliga ark/arter hade cylinderformade kragar som satt tätt inpå varandra utan avstånd
sinsemellan. I varje krage satt i regel en och ibland, tillsynes på ett oregelbundet sätt, två
ringar med sterila fröämnen ovanför ett stort antal mikrosporangioforer. Bland dessa båda
strukturer fanns hos de olika arken en varierad mängd med hårliknande strukturer. Dessa
flercelliga strukturer var uppbyggda av många celler i en rad. Längsnitt av de sterila
fröämnena gjordes för att verifiera att det var sterila fröämnen. Snitten visade yttre fröhölje,
integument med en distal mikropyltub, samt nucellus (Figur 3 A). (Fröhölje och mikropyltub
är unika egenskaper för Gnetales medan nucellus omgivet av ett integument finns hos alla
fröväxters fröämnen.)

Figur 1. Fotografi av en del av en hankotte hos G. cuspidatum, ark S-C-108. Toppen på
bilden visar inte den verkliga toppen, utan ett avbrutet segment. Vid avlägsnandet av en
krage visar sig den rikliga underliggande hårmassan.
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Förkortningen cf., från latinets confer, betyder på svenska ”liknande”. Det är alltså inte helt säkert G.
diminutum. Den här studien kommer däremot i fortsättningen utgå från att det är G. diminutum.

	
  
Ark S-C-108 (G. cuspidatum). Hankotten som mycket troligt befann sig nära ett fertilt
utvecklingstillstånd var minst 3 cm lång (ofullständig information) och 4-5 mm bred;
kragarna var minst 10 stycken till antalet (ofullständig information); förekomsten av hår var
riklig, och håren var uppbyggda av avlånga celler; de sterila fröämnena var ca 20 stycken,
omböjt äggrunda (ovate) men lateralt tillplattade och med utdragen spetsig (acuminate) apikal
form, 1,3 mm långa och 0,6-0,7 mm breda där de var som bredast strax under mitten.
Ark L 0581842 (G. cuspidatum). Hankotten som mycket troligt befann sig nära ett fertilt
utvecklingstillstånd var minst 2 cm lång (ofullständig information) och 4-5 mm bred;
kragarna var minst 9 stycken till antalet (ofullständig information); förekomsten av hår var
medelriklig, och håren var till största del uppbyggda av rundade celler men avlånga celler
förekom; de sterila fröämnena var ca 30 stycken och satt i 2-3 ringar, omböjt och omvänt
lansettlika-äggrunda (oblance-ovate), men lateralt tillplattade och med rundad-tvär (roundedtruncate) apikal form, 1-1,3 mm långa och 0,4-0,5 mm breda där de var som bredast.

Figur 2. Svepelektronfotografi som visar ett tvärsnitt av en hankotte hos G. cuspidatum, ark S-C-108. Sterila fröämnen sitter
i en ring ovanför stödblad till mikrosporangieforer i flera cirklar. För att synliggöra fröämnena så avlägsnades det mesta av
hårstrukturerna men bilden visar en del kvarstående hår.

Ark L 0277420 (G. loerzingii). Hankotten var tydligt fertil med utskjutande
mikrosporangioforer med mikrosporangier och var ca 3 cm lång och 6-7 mm bred; kragarna
var 11 stycken till antalet; förekomsten av hår var riklig och det fanns hår med både rundade
och avlånga celler; de sterila fröämnena var ca 20 stycken, omböjt lansettlika-äggrunda

	
  
(lance-ovate) men lateralt tillplattade och med utdragen spetsig (acuminate) apikal form, 1,31,8 mm långa och 0,3-0,6 mm breda där de var som bredast.
Ark L 0581678 (G. macrostachyum). Hankottens reproduktiva tillstånd var oklart då kragarna
var helt igenslutna. Sett till storleken samt i jämförelse med arkets monterade kottar fanns en
antydan till att kotten skulle vara nära ett fertilt tillstånd. Hankottarna var 7-9 cm långa och 7
mm breda; kragarna var 17 stycken till antalet; hår fanns men mängden var något mindre
jämfört med kottar från tidigare ark, och håren var uppbyggda av avlånga celler; de sterila
fröämnena var ca 20 stycken, omböjt äggrunda (ovate) men lateralt tillplattade och med
rundad till spetsig (rounded-acute) apikal form, 1-1,3 mm långa och 0,4-0,6 mm breda där de
var som bredast.
Ark No. 04594929 (G. macrostachyum). Hankottarna befann sig mycket troligt i ett juvenilt
tillstånd då kragarna fortfarande satt tillsynes staplade i varandra. De var 2,2–2,5 cm långa
och 5-6 mm breda; kragarna var 15-17 stycken till antalet; hår fanns men mängden var som
hos föregående något mindre jämfört med de tre första arken, och håren var uppbyggda av
avlånga celler; de sterila fröämnena var ca 25 stycken, omvänt lansettlika-äggrunda (oblanceovate) med spetsig (acute) apikal form, 0,6 mm långa och 0,2 mm breda där de var som
bredast.
Ark L 0581947 (G. diminutum). Hankottarna befann sig mycket troligt i ett juvenilt tillstånd
då kragarna fortfarande satt tillsynes staplade i varandra. De var 5-12 mm långa och 3 mm
breda; kragarna var till antalet 6-13 stycken; förekomsten av hår var väldigt liten jämfört med
tidigare ark och nästintill obefintlig, och håren var uppbyggda av något avlånga celler; de
sterila fröämnena var ca 20 stycken, omböjt och omvänt lansettlika-äggrunda (oblance-ovate)
men lateralt tillplattade och med spetsig (acute) apikal form, 0,4 mm långa och 0,13 mm
breda där de var som bredast.
Ark L 0789668 (G. microcarpum). Hankottarna som mycket troligt var juvenila men som
befann sig närmare ett fertilt tillstånd än föregående var 1,4–1,7 cm långa och 3-4 mm breda;
kragarna var till antalet 10-11 stycken; förekomsten av hår var precis som hos föregående
nästintill obefintlig, och håren var uppbyggda av avlånga celler; de sterila fröämnena var ca
20 stycken, svagt omböjt och brett äggrunda (widley ovate) men lateralt tillplattade och med
spetsig (acute) apikal form, 0,8-0,9 mm långa och 0,4-0,5 mm breda där de var som bredast.
Tabell 2. Sammanställning av förekomst av sterila fröämnen hos de studerade arken.

Ark
S-C-108
L 0581842
L 0277420
L 0581678
MO 04594929
L 0581947
L 0789668

Art
G. cuspidatum
G. cuspidatum
G. loerzingii
G. macrostachyum
G. macrostachyum
G. diminutum
G. microcarpum

Sterila fröämnen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Antal fröämnen
20 st
ca 30 st
ca 20 st
ca 20 st
ca 25 st
ca 20 st
ca 20 st

	
  

Figur 3. Svepelektronfotografier som visar reproduktiva strukturer hos G. cuspidatum, ark L 0581842 (A-C) och ark S-C108 (D-F). A. Längsnitt av ett sterilt fröämne. B. Längsnitt av den apikala delen av ett fröämne, inklusive mikropyl. C.
Längsnitt av centrala delen av ett fröämne med nucellus synligt i mitten. D. Hanstruktur med mikrosporangium synligt i en
trasig öppning på stödbladet. E. Mikrosporangier med pollen inuti. F. Pollen. Kornen är sfäriska med taggigt hölje.	
  

	
  

Diskussion
	
  
Gnetum cuspidatum har sterila fröämnen i hankottarna
Den här studien visar utan tvekan att det i samtliga studerade ark finns sterila fröämnen i
hankottarna, vilket stödjer det som Markgraf (1929) tidigare observerat och visar att Kato et
al. (1995) har fel när de säger att sterila fröämnen saknas i hankottarna hos Gnetum
cuspidatum. Baserat på mina resultat kan man även ifrågasätta påståendet om förekomst av
nektar hos Gnetum (Kato et al., 1995).
Kato et al. (1995) studerar pollinationsbiologin hos två Gnetum-arter, G. gnemon var. tenerum
och G. cuspidatum och rapporterar att den förstnämnda har sterila fröämnen som utsöndrar
pollinationsdroppar medan den senare saknar dessa och istället utsöndrar nektar i och på
kragen. Det framgår inte hur noggrant de undersökt materialet men det verkar som om de
morfologiska beskrivningarna endast är baserade på observationer i fält. Det kan förklara
varför de inte observerat de sterila fröämnena hos G. cuspidatum. Det är en markant skillnad i
utseendet mellan hankottarna hos G. cuspidatum och G. gnemon. Den senare ingår i
Markgrafs (1929) Gnetum sektion Gnemonomorphi och är skolboksexemplet på hur en
Gnetum-hankotte är uppbyggd. Då kragarna växer åtskilda (det vill säga med ett avstånd
emellan) och är mer diskformade (lägre och plattade) så är det lättare att urskilja strukturerna
vid varje enskild krage. De sterila fröämnena är dessutom större än de hos G. cuspidatum, och
syns tydligt i en ring ovanför hanstrukturerna. En annan omständighet som kan försvåra
upptäckt är förekomsten av hår som skyler fröämnena, och hos G. gnemon finns det inte lika
mycket hår som hos G. cuspidatum. På G. cuspidatum, som ingår i Markgrafs (1929) Gnetum
sektion Cylindrostachys, sitter kragarna tätt inpå varandra och är cylinderformade samtidigt
som hårmassan som sagt är riklig. De sterila fröämnena hos G. cuspidatum växer gömda inne
i kragarna och dolda av hår. Genom att bara ytligt titta på hankotten i fält, utan dissektion
under stereolupp, skulle man lätt kunna få intrycket att den söta vätskan kommer fram mellan
mikrosporangioforerna vilket är vad Kato et al. (1995) tycker sig ha noterat.
Finns nektar hos gymnospermer?
Kato et al. (1995) skriver även att de sett nektar på kragen hos G. cuspidatum och att de hos
G. gnemon var. tenerum sett en väldigt liten mängd nektar sekreteras från
mikrosporangioforernas yttre stödblad, men det finns inga bilder eller data som stöder
förekomst av nektarsekretion, vare sig för G. cuspidatum eller för G. gnemon var. tenerum.
Det finns inte heller någon annan litteratur som indikerar att det skulle finnas någon
sekreterande struktur i dessa stödblad och kragar. Jag har själv inte observerat någon vätska
komma fram mellan mikrosporangioforerna på hankottarna hos G. gnemon i växthuset på
botaniska institutionen vid Stockholms universitet, men det har föreslagits att håren skulle
kunna ha en sekreterande funktion (Kubitzki, 1990). Håren som sitter runt och mellan de
reproduktiva strukturerna skulle därför kunna förklara den lilla mängden vätska Kato et al.
(1995) observerade hos G. gnemon var. tenerum. Vad gäller kragarna hos G. cuspidatum så är
det svårt att säga något säkert eftersom jag inte har tillgång till växten i fält eller i odling, men

	
  
en möjlighet är att vätskan de såg på kragen i själva verket är pollinationsdroppar som runnit
ner från de sterila fröämnena (och detta skulle även kunna vara fallet hos G. gnemon var.
tenerum).
Något som ytterligare kan ligga till grunden för de (potentiellt) felaktiga
iakttagelserna/slutsatserna gjorda av Kato et al. (1995) är att det verkar vara ett tryckfel i den
referens (Markgraf, 1950) som de använt sig av när de artbestämde G. cuspidatum. I den flora
de använt: Flora Malesiana volym fyra (Markgraf, 1950), beskrivs hankottarna hos G.
cuspidatum så här: ”♂ Inflorescences cauline, simple, thick, about 6 cm long, 5 mm thick,
pendulous. ♂ Flowers numerous, 80-100, obconic, 2 mm high; sporophyll exserted by 1 mm;
sterile flowers 10, acute, ovate.” Om man jämför med Markgrafs monografi från 1929 så ser
man snart att det i Markgraf (1950) fattas en ♀ symbol mellan orden sterile och flowers. Det
ska alltså stå sterile ♀ flowers 10. Om det hade stått där som det skulle så borde Kato el al.
(1995) rimligen lagt märke till detta och kanske tittat närmare på hankottarna. Det är mycket
troligt att de, utan att veta hela bakgrunden, endast jämfört G. cuspidatums hankotte med G.
gnemons och tagit för givet att G. cuspidatum saknar sterila fröämnen vilket även lett till ett
olyckligt och felaktigt antagande om att nektar måste förekomma för att växten ska kunna
locka pollinatörer även till hankottarna. Tyvärr har detta felaktiga antagande fått stor
spridning i litteraturen, där Gnetum ofta citerats som det nära nog enda exemplet på förekomst
av nektar hos gymnospermer (med referens till Kato et al. 1995). Självklart skulle nektar
också kunna finnas, som extra attraktionsmedel utöver de söta pollinationsdropparna som
sekreteras hos de sterila fröämnena, men i dagsläget finns ingen dokumentation eller
strukturella belägg som talar för det. I och med att Kato et al. (1995) inte verkar ha tittat
närmare på hankottens uppbyggnad så väger inte deras påstående om förekomst av nektar så
tungt.
I en annan referens (Kato, 2005) som stötts på i den här studien har G. leptostachyum Blume
precis som G. cuspidatum påståtts ha kottar som producerar pollinationsdroppar från
fröämnen och nektar från stödbladen. Ovanstående är refererat till Kato et al. (1995). Även
fast Kato et al. (1995) endast undersökt pollinationsbiologin hos G. cuspidatum och G.
gnemon var. tenerum så nämner de att de hittade fem Gnetum-arter på studieplatsen. En av
dessa bör då följaktligen varit G. leptostachyum. Gnetum leptostachyum tillhör, precis som G.
cuspidatum, Gnetum sektion Cylindrostachys (Markgraf, 1929) och har tätt placerade kragar
så Kato (2005) har troligtvis antagit att samma gäller för G. leptostachyum.
Det som kanske är mest intressant är att Kato et al. (1995) lätt avfärdar möjligheten att G.
cuspidatum skulle ha några sterila fröämnen därför att de själva inte såg några, men hävdar
samtidigt att arten har nektar trots att de inte sett några nektarier. De har därmed okritiskt och
troligen felaktigt använt termen nektar, vilket skapat vandringsägner där forskare refererar till
detta som belägg för att Gnetales har nektarier/nektar (se exempel i Endress, 1996; Hufford,
1996; Haycraft och Carmichael, 2001; Nepi, 2009). Ett annat exempel där termen nektar
använts är en pollinationsstudie där ett av studieobjekten var G. luofuense (Corlett, 2001). Till
skillnad från Kato et el. (1995) så nämner Corlett (2001) varken förekomst eller avsaknad av
vare sig fertila eller sterila fröämnen utan använder endast termen nektar när han pratar om
insektsbesök hos både hon- och hankottarna. Då G. luofuense tillhör en av alla de arter som
har hankottar med sterila fröämnen (Liguo et al., 1999) så har återigen termen nektar använts

	
  
på ett felaktigt sätt. Att gå till botten med detta har därför varit viktigt för att hindra att
osanningar sprider sig och etablerar sig baserat på otillräcklig och/eller felaktig information.
Jämförelser med litteraturuppgifter samt implikationer för artavgränsningar och taxonomi
Som redan nämnts så finns det en hel del frågetecken kring Gnetums taxonomi och resultatet i
denna studie har bidragit med ytterligare information; artavgränsningarna i den klad jag
studerat är troligen mer diffusa än vad som hitintills är känt. Hou et al. (i tryck) har redan
börjat reda ut en del i taxonomin men vad som skulle behövas är tillgång till omfattande
växtmaterial från alla förekommande regioner och föreslagna arter/underarter/varieteter att
studera både med hjälp av molekylära och morfologiska data, vilket kräver omfattande
fältarbete i otillgängliga tropiska områden.
I Markgrafs monografi (1929) är artbeskrivningarna detaljerade men det framgår inte hur
många specimen som ligger till grund för artbeskrivningarna och inte heller om det är baserat
på torkat eller färskt material. Markgraf (1929) beskriver antalet sterila fröämnen samt deras
form, längd och bredd hos somliga arter, men hos andra arter saknas information om detta.
För en del arter finns illustrationer som visar utseendet på fröämnena. Något som har visat sig
under observationerna i den här studien är att utseendet hos de sterila fröämnena samt deras
antal skiljer sig en hel del från det som anges i litteraturen. Samtliga här undersökta hankottar
har visat sig ha ca 20 sterila fröämnen eller fler, vilket är betydligt fler än vad som angetts i
respektive beskrivningar för G. cuspidatum, G. diminutum, och G. macrostachyum. Bara det
faktum att Markgraf (1929) i sin artbeskrivning av G. cuspidatum skriver att det finns ca 10
sterila fröämnen, fast han själv har artbestämt ett ark (L 0581842) till G. cuspidatum som
under denna studie visat sig ha närmare 30 sterila fröämnen är ett tydligt exempel som visar
på att taxonomin och artbeskrivningar som finns idag inte håller. Det är högst troligt att
Markgraf gjort sin bedömning utifrån yttre- samt vegetativa strukturer och inte tittade närmare
på detaljer i hankotten. Precis som ark L 0581842 så hade även hankotten från ark S-C-108,
artbestämd till G. cuspidatum av en annan känd auktoritet på Gnetales: Rudolf Florin,
närmare 20 sterila fröämnen vilket innebär att också detta exemplar inte stämmer med
Markgrafs (1929) artbeskrivning vad gäller de sterila fröämnena.
Samma problem finns även med de flesta andra arter jag undersökt här. Gnetum diminutum
ska enligt litteraturen endast ha sex sterila fröämnen i varje krage, men mitt exemplar (L
0581947) har minst 20. Gnetum macrostachyum har här 20 (L 0581678) respektive 25 (MO
04594929) sterila fröämnen medan Markgraf (1929) anger ett antal på ca 10 stycken. För G.
loerzingii saknas jämförande uppgifter angående antal sterila fröämnen och för G.
microcarpum stämmer antalet i den här studien överens med Markgrafs (1929) uppgifter. En
sak som är intressant är att utav alla de ca 40 arter där det finns information om antalet sterila
fröämnen så har endast fyra arter beskrivits ha 20 eller fler sterila fröämnen. Man skulle
kunna tänka sig att antalet sterila fröämnen inte är en lämplig karaktär att utgå ifrån när man
ska artbestämma Gnetum men eftersom Markgraf (1929) ändå skrivit ett ganska precist antal
så är det viktigt att veta hur många växtindivider som det angivna antalet är baserat på,
eftersom det är avgörande för huruvida man kan dra några generella slutsatser om t ex en viss
art.

	
  
Även fröämnenas form och storlek skiljer sig i flera fall åt från beskrivningarna i litteraturen,
där mina observationer visar att fröämnena är apikalt nedåt-utåtböjda hos nästan alla
undersökta ark. Endast den unga G. macrostachyum-hankotten (MO 04594929) hade
fröämnen som var raka i formen. Av de arter som undersökts i denna studie beskrivs endast
G. diminutum och G. macrostachyum ha apikalt böjda fröämnen (Markgraf, 1929). Enligt
Markgraf (1929) verkar det även finnas en dimorfism bland fröämnena hos vissa arter (t ex G.
microcarpum och G. macrostachyum), vilket kan förklara förekomsten av böjda fröämnen hos
det ena arket av G. macrostachyum och avsaknaden hos det andra. En möjlig orsak till den
böjda formen är att olika organ formar varandra. Det är nämligen så att kragen från
nästkommande våning är kupad på undersidan och passar formmässigt ihop med de
nedansittande fröämnena. Den böjda formen skulle alltså kunna vara en konsekvens av mer
tättplacerade kragar vilket lett till fröämnenas böjda form då ett rakt och inte minst ett upprätt
fröämne skulle utsöndra pollinationsdroppen upp i ”taket” på ovanstående krage. Med en böjd
form kan droppen istället presenteras mer tydligt, mellan kragarna. I de fall där fröämnenas
här uppmätta storlek skiljer sig från uppgifter i litteraturen så måste hänsyn tas till att en del
av det undersökta materialet var ungt och därför kanske avviker storleksmässigt från det
Markgraf beskriver då Markgrafs (1929) artbeskrivningar mycket troligt är baserade på fullt
utvecklade strukturer.
Även hårens mängd och utseende skiljer sig åt mellan de undersökta individerna. Hos två av
arken är mängden hår nästan obefintlig. Att dessa är unga kottar verkar inte vara förklaringen
då även ett tredje ark med äldre kottar har en liten mängd hår. Dessutom har det visat sig att
hos en del arter är hårmängden gles medan den hos andra är mer tät (Liguo et al., 1999). Hos
de flesta arken i den här studien är håren uppbyggda av avlånga celler. Den tydligaste
skillnaden syntes framför allt mellan de två representanterna av G. cuspidatum. Den ena har
avlånga celler och den andra mer rundade celler och det skulle kunna indikera att de två G.
cuspidatum-arken inte är samma art.
Evolution av reproduktiva strukturer och pollinationsmekanismer
Utifrån vad jag kommit fram till baserat på morfologiska studier och den litteratur jag läst så
verkar det inte troligt att nektar/nektarier finns hos Gnetales. Den struktur som producerar den
söta vätskan hos G. cuspidatum och övriga Gnetales är nucellus i sterila respektive fertila
fröämnen. Förutom de tre Gnetum-arterna har även ytterligare en representant för Gnetales,
Ephedra aphylla, föreslagits ha nektar (Bino et al. 1984a, b). Vad som gäller för E. aphylla
kan jag inte yttra mig om men det verkar ytterst otroligt att endast en art i Gnetales, som
dessutom tillhör det släkte där vindpollinering idag tycks vara den dominerande
pollinationsformen (Bolinder et al., 2014), skulle ha utvecklat nektarbildande strukturer efter
att ha förlorat sterila fröämnen. Bino et al. (1984a, b) verkar dessutom inte ha hittat några inre
strukturer som skulle förklara produktionen av den söta vätskan. Däremot finns det exempel
hos angiospermerna där nektarn inte produceras i speciella nektarier utan endast utgörs av
läckande floemvätska5 (Vogel, 1997), och detta skulle möjligen även kunna vara fallet hos E.
aphylla.
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En vätska som innehåller organiska näringsämnen, framförallt sukros.

	
  
Konvergent utveckling, det vill säga när liknande egenskaper utvecklas flera gånger, hos olika
organismgrupper, är vanligt förekommande. Funktion och ekologiska faktorer påverkar
evolution, och likhet behöver inte nödvändigtvis ha med släktskap att göra. Tidigare studier
(Lloyd och Wells, 1992; Kato et al., 1995) har endast tittat på förekomsten av
insektspollinering och ”nektar” i relation till angiospermerna, och har utgått från att det skulle
vara ett ursprungligt tillstånd hos en till dem alla gemensam förfader. Numera anses det ytterst
tveksamt om Gnetales och angiospermer delar en anfader som är gemensam för endast dem
(se t ex Rydin et al., 2002; Mathews, 2009). Istället verkar det uppenbart att insektspollinering
uppkommit vid flera av varandra oberoende tillfällen.
Gnetales hade ursprungligen mycket troligt samkönade kottar (Thompson, 1916; Lloyd och
Wells, 1992), där spår av detta syns i alla tre släktena inom Gnetales genom förekomst av
morfologiskt tvåkönade hankottar. Det har under tidens gång troligen varit som så att
korspollinering varit fördelaktigt och därför gynnats. Om förekomst av sterila fröämnen hos
hankottarna skulle vara kopplat till insektspollinering så skulle detta indikera att även
insektspollinering är ett ursprungligt tillstånd, i alla fall hos nulevande Gnetales. Det verkar
som sagt som att de flesta nulevande Ephedra-arter är vindpollinerade vilket skulle betyda att
detta är en nyhet inom Gnetales (Bolinder et al., 2014). Samma arter saknar sterila fröämnen i
hankottarna. Medan Gnetum utgörs av tropiska regnskogslianer som lever väldigt fuktigt,
växer Ephedra i torra, öppna miljöer. Den tidigare miljön är mer lämpad för
insektspollinering vilket föreslagits av Kato et al. (1995), och den senare kanske snarare för
vindpollination. Welwitschia som lever på en av jordens torraste platser, Namibiaöknen,
verkar vara insektspollinerad (även om vindpollinering inte är uteslutet enligt författarna,
Wetschnig och Depisch, 1999). Ett förslag är att de sterila fröämnena hos Welwitschiahanplantor skulle bidra till en sekundär pollenpresentation (Hufford, 1996), vilket innebär att
pollen skulle falla ned på pollinationsdroppen och klibba ihop sig. Födosökande pollinatörer
skulle vid ett besök få med sig en större pollenklump som sedan förhoppningsvis når och
presenteras för en honplantas fröämne. Den sekundära pollenpresentationen skulle däremot
inte vara fördelaktig vid vindpollinering. Troligen är insektspollination ursprungligt inom
Gnetales, och har bevarats hos Welwitschia trots att miljön växten lever i indikerar att
vindpollination skulle vara mer funktionellt. Sekundär pollenpresentation finns för övrigt
kanske även hos andra insektspollinerade medlemmar av Gnetales, som Ephedra foeminea,
där stora mängder pollen fastnar i de söta pollinationsdropparna som produceras av sterila
fröämnen i hankottarna (C. Rydin och K. Bolinder, personliga observationer). Hos G.
cuspidatum tvingas pollinationsdropparna som sagt ut bland mikrosporangioforerna eftersom
kragarna är så tätt placerade. Kan det vara så att förutom som föda till pollinatörer så bidrar
pollinationsdroppen till att göra pollenkornen mer klibbiga? Pollen som hamnar i
pollinationsdroppen blir ju dessutom placerade mitt i centrum för pollinatörernas intresse.
Båda dessa faktorer skulle öka mängden pollenkorn som kan fastna på pollinatörer och
därmed föras vidare till honplantor. Värt att notera är också att det är i gruppen med riktigt tätt
placerade kragar (Gnetum sektion Cylindrostachys) som den största diversiteten inom släktet
finns (Hou et al., i tryck). Indikerar detta att de asiatiska arterna i Gnetum sektion
Cylindrostachys har effektivare pollinering än övriga Gnetum, vilket gynnat diversifiering i
just den kladen?

	
  
En annan intressant fråga är huruvida avsaknaden av sterila fröämnen hos de två afrikanska
arterna indikerar på en förändring i pollinationssyndrom. Vad i omgivningen skiljer dessa från
de andra arterna? De lever också tropiskt, där insektspollinering borde vara fördelaktigt. Men
om hanindividerna saknar sterila fröämnen, det vill säga något att locka med, hur skulle de då
kunna vara insektspollinerade? Lever de i utkanten av regnskogen i mer öppna landskap där
vindpollinering skulle kunna fungera eller har de utvecklat någon annan taktik?
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