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Jilmru redan hos (Irekiske och Romerske författare dunkla

förestänningar om några diklina växters sexualitet möta oss, så är

det dock först mot slutet af 17:de seklet vi finna bestämda och

mera allmänna uttalanden för tillvaron af tvenne kön hos de högre

växterna. Ar 1682 publicerade Nehemias Grew sitt arbete 'The

anatomy of plants', uti hvilket han betonar nödvändigheten af polle-

nets inverkan på pistillen i och för fröbildning. RuD. Jac. Came-

RARius 1 och Sebast. Vaillant- gäfvo den nya åsigten kraftigt

stöd dels genom experimenter, dels genom att hos talrika blomfor-

mer angifva de organer, hvilka fungera såsom kön, hvaremot TouR-

NEFORT •* ocli Pontedera * söktc visa densammas ohållbarhet,

dock mest ur philosophisk synpunkt. Striden kan anses hafva blif-

vit till hufvudsaklig del afgjord genom den mästerliga framställning

af bevisen för växternas sexualitet, som Linné lemnade i Tunda-

menta ])otanica' (Amsterd. 1735).

Sedan man ådagalagt, att poUination ^ var ett väsendtligt vilkor

för växtens fortplantning genom frön. blef det nödvändigt att visa,

huru pollenkornen kunde öfverföras på märket; försök gjordes ock

att förklara detta, men med mindre lycklig utgång. Man insåg

' 'Epistola de sexu plantarum'. Tubing-. 1H94.

- "Discours sur la structure des tleuri<, leurs difterences et Tusage de leurs

parties'. Paris 1717, tryckt i Leyden 1718.

^ Institutiones rei herbariag'. Paris 17(X).

* 'Anthologia seu de tioris natura". Patav. 1720.

^ Värt språk lämpar sig ej för verbal öfversättning af orden Besfäu/mng,
Eiyenbestäuhung, Fremdheståuhuvcj : då desf-a begrepp förekomma alltför ofta i

mitt arbete, för att kunna på livarje ställe uttryckas med omskrifningar, har jag
sett mig tvungen ersätta bristen medelst termerna follination, homokhn och
heleroklin, bildade i likhet med de Italienska intjyoUivaziove ojnoclive och eterocline.
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naturligtvis, att hos de skildkiinade växterna en yttre agent måste

i>tVerlora pollenkornen frän han- till honblomman, hvarvid man

iioppades allt af vinden; hos de samkönade deremot trodde man,

att märket utan någon agents medverkan blef beströdt med ])lom-

nians eget pollen. Detta skulle m\ åvägabringas antingen genom

knapparnes och märkenas beröring, eller genom frömjölets fall; det

torra ansåg man redan vara för handen vid blommans öppnande eller

ästiidkommas genom generationsorganernas rörelse • ; för att förklara

det senare uppställde man såsom allmän regel, att de blommor, som

liade ståndarne längre än pistillen vuro uppräta, de deremot, som

liade pistillerna längre än ståndarne, hängande-. Emellertid, då

man iakttagit, att många blommor hyste boning och besöktes af

insekter, uppstod tanken, att dessa kunde vara af viss nytta för l>e-

fruktningen; man antog d(jck att de medverkade endast genom att

vid sina besök i blomman skaka ner pollen från anthererna^ icke

genom att öfverfiira ])ollen från ])lomma till Ijlomma. Vigten och i

många fall nödvändigheten af insekternas verksamhet i blomman

var således ingalunda insedd * hvarken i dess allmängiltighet eller i

något enskildt fall, om vi undantaga observationen af befruktningen

hos Ficus carica genom Chalcis Fsenes'*.

Sistnämnda iakttagelse stod en längre tid enstaka, till dess

JosEPH GoTTLiEH KÖLREiTER år 1761 påvisadc nödvändigheten

af hisekternas biträde vid pollinationen hos Here andra växter såsom

(Jiicurhitaeece, Iridece, Sambiieus^ och Viscum"'. Denne utmärkte

forskare anmärkte dessutom, att hos Malvacece, Epilohium och

' Vaillakt var den, som först iakttojif detta tenouieu: «nu den betydelse,

loan tillade detsamma, se Linné "De niiptiis et sexn ])lantarum' 1720. tryckt

rTirst 1828: 'Sponsalia plantarura' ]). 46 i Amoeu. Academ. I.

- Linné 1. c. och "De oeconomia natur»' i Amoen. Acad. 1.

^ 'Spöns. ]dantar.': "De nectariis llorum'. t Amoen. Acad. IV i.

• Se t. ex. förkiarinj^en af ixdlinationen hos l^iala tricohi' i "Sj)ons. plån-

tar.' p. 37.

'"" Ticus" i Amoen. Acad. I.

' 'Vorläu%e Nachricht von einigen das <ieschlechr der Ptlajiz-.Mi bctref-

fenden Versuche nnd Beobaclitungen'. Leijjzii,' 1761.

'Fortsetzung der vorlaufige Nachricht". Leipzig 17(>o.
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Polenionium ^ honioklin pollination är förhindrad genom könens

oliktidighet och att en ähke blommas pistill hos dessa växter be-

fruktas genom insekters tillhjelp med pollen från en yngre blomma -.

För dertalet växter fasthöU han dock de gamla förklaringarna af

pollinationen, hvilka, huru oriktiga de än voro. icke blefvo veder-

lagda förrän genom Christian Konrad Sprengels ar j ete 'Das

endeckte (ieheimniss der Xatiir im Bau nnd in der Befruchtung

<hn- Blumen* (Berlin 1793). samt om möjligt pä ett ämni mera full-

stiindigt och glänsande sätt genom F. J Schelver d. ä. -^ och

AcGLST Hensciifx^

Dessa botanisters undersökningar visade tydligen, att i)istillens

pollination utan medverkan af en yttre agent var lios de tlesta

växter omöjlig eller åtminstone osannolik. Härutaf läto de tvenne

senare, enär de ej tillmätte insektbesöken den vigt, de verkligen

ega, toiieda sig att förneka läran om växternas kön. Deremot har

Sprengel icke allenast den negativa förtjensten, att i likhet med

de förre halva visat, hurusom det rådande föreställningssättet om
])ollinationen stod i rak strid med verkliga förhällandet, utan äfven

den positiva, att genom sin theori om blommans organisation för

befruktning genom insekter-^ hafva undanröjt det sista inkastet mot

sexualitetsläran. An mer genom sin upptäckt, att könens olikti-

dighet, af hfUKun benämnd Dichogamie, var ett särdeles allmänt

fenomen inom växtriket*^ och genom sitt experiment med Hemero-

(alJ/s ftilca. som visade, att denna växt ej lät befrukta sig med

' "Vorläiif. Nacli.' y. 34.

- Efter att hafva visat, huru väl dessa växters organisation är lämpad för

korsning, yttrar Kölreuter: An id aliquid in recessu habeat, quod hujuscemodi

tlores numquam proprio suo piilvere, sed semper eo aliarimi suae speciei impreg-

nentin-, merito queritur. Certe natura nil facit fnistra .

' "Kritik der Lehre von den Geschlechtern der Pfianze". Keidelb. 1812.

' "Von der SexiiaHtäf. Breslau 1820.

"* Se häröfver Severin Axell 'Om det färgade hyllets betydelse för väx-

ten". Bot. Notiser. Tredje häftet. 18(j8.

Af det of\'an sagda synes,^ att Kölreuter och icke, såsom Hildebrand,
Delpino ocli Sachs uppgifva, Sprengel varit den förste, som ^ifvit en rikti^r

tolkning af könens oliktidighet. Faktum var kändt redan längt fönit; Pontedeba
hade iakttaget det hos U?nhelli/erie, Linné hos Musa, Jatropha, Acer.



blommans eget pollen, kunde han ])lifva den förste, som anade, att

sjelfbeiruktiiing äfven inom växtriket är afskydd, om han ock ej

genomskådade denna lags hela utsträckning samt de skäl, som göra

densamma nödvändig. Mot slutet ^ af den beundransvärda inled-

ning, som föregår listan på hans observationer, säger han: 'Da sehr

viele Blumeii getrennten Geschlechts und wahrscheinlich eben so

viele Zvitterblumen Dichogamisten sind, so scheint die Natur es

nicht haben zu wollen dass irgend eine Blume durch ihren eigenen

Staub befruchtet werden solle^' ; hvarpå han såsom stiid fr>r denna

åsigt anför sitt försök med Hemerocallis fuJva.

Emellertid blef Sprengels arbete oaktadt sitt stora värde förbi-

sedt och föraktad t af både samtida och senare botanister- stundom

äfven förlöjligadt. Då han onniämnes, förklaras han som oftast för

en fantastisk och mindre noggrann observatör. Treviranls i sitt

försvar^ af sexualiteten mot Henschel förnekar helt enkelt könens

oliktidighet och påståi' att pollenets mognad alltid inträder samti-

digt med märkets; Schcltz-Schlltzenstein * anfaller Sprengel

med skarpa ord, förevitande honom falska uppgifter; De Can-

dolle' yttrar: "M. Conrad Sprengel a cherclié å développer ses

idées, plus fondées je le crains sur des théories méta])hysi([ues que

sur la simple observation des faits'-; Mikan'' rasar mot honom

med anledning af hans l^eskrifning öfver l)efruktningsåpparaten hos

Violce: till ocli med Robert Caspary ' påstår mindre välbetänkt:

"quod cense(j, non injuste dici potest, inter omnes illas Sprengelii

observationes, quas certissimas profert, (pio modo insecta flores foe-

' p. 43.

2 Vi undantaga Kurt JSprengkl, livilken i "Aiileitun<i- zur Kenntniss der

Gewächse' Halle 1802—1804 och 'Baii und Natur der (jewäch.se" Halle 1812

visade sig hylla farbrodrens åsigter, utan att dock i egentlig män föra dem framåt.

^ 'Die Lehre vom Geschleclit der PHanzen iiu Bezug auf die neuesten

Angriffe .

» 'Die Fort))tianzung und Ih-nährung der Pthmzen'. 1828 (enligt IIildk-

brand).
• "Organographie végétale'. Paris 1827 1. \). 538.

*^ 'Eine von Dött. Gussone auf europeischen Boden ent<leckte 8ta]»tdia'. 18/)4

(enligt Delpino).
' 'De nectariis'. Bonna 1848 ]). 44.
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cuiident, ne iiiiam (juidem esse, ex (|iia certe concludi possit, nuUo

alio iiiodo ttores foecimdari, qiiani auxiliis iiisectorum'*. Då man be-

tänker vigten af Sprengels upptäckter, den mängd faktiska iakt-

tagelser, lätta för hvar och en att i sin ordning konstatera, på

hvilka han stödjer sina påståenden, det tlärdfria och älskvärda sätt,

hvarpå han framställer sina äsigter, kan man ej annat än förvåna

sig öfver det motstånd, hans theori mötte, samt instämma med

Delpino M ''E veramente uno spettacolo doloroso quello di assistere

a queste lotte delFerrore contro la veritä, massime quando la lotta

e iniziata da un postero, il (juale, invece di profittare dei veri dis-

velatigli dalPantenato, pazzamente intende a negarli. E una severa

lezione questa per la superba umana ragione*' -. Endast Rob. Brown

l)estyi'kte i sin namnkunniga uppsats om befruktningen hos Ascle-

piadece och OrchidecR-^ riktigheten af Sprengels uppgift, att in-

sektbesök äro nödvändiga för dessa växters pollination, ehuru det

undgick honom lika väl som Sprengel, att korsning e.j befrukt-

ning med eget pollen här eger rum.

Från ett annat håll hade man dock redan kommit sanningen

på spåren. Hortik iiltörer hade tidigt gjort det rön. att man genom

användande af fremmande pollen erhåller större antal frön och

starkare afkomma än genom sjein)efruktning. Andrew Knight*

' 'Suir opera La diHtribuzione dei sessi etc del prof. Feder. Hildebrgind

iiote eritiche di Federico Delpino p. 10.

- Delpino förebrår ej utan skäl Darwin, att hafva böjt sig för den ra-

dande fördomen mot Sprengel och varit väl sparsam i sitt beröm af dennes

arbete. Sa 3'ttrar Darwin 'On the various contrivances by which british and

foreign Orohids are fertilised by Iiisects' p. 340 om Sprengel: No doubt he

was an enthusiast and probably carried some of his ideas to an extreme length.

J feel sure from my own observations that his work contains a large body of

truth..> Hans beröm är här ujjpblandadt med en tillvitelse, som han åtmin-

stone hittills lemnat alldeles obestyrkt, hvaremot sä väl hans nyss anförda verk

som öfrige arbeten öfverfiöda af samma teleologiska tolkning af blommans väx-

lande former, af dess fjirg. lukt och honingsafsönd.iing, som den af Sprengel

gifna. Rob. Brown, af Darwin citerad straxt nedanför, säger äter om Sprengels

'(leheimniss': »only those whjo knew little of this subject would laugh at this work -.

' 'Linnaean Transactions', 1833 vol. XVI. ]». 704.

* Thilosophical Transactions'. 1799 p. 200 i enligt Darwin)



uttalar denna erfarenhet i afseende på Pisiim; C. F. Gartner '

i afseende på slägtena Fassiflora, Lobelia och Fuchsia: ännu tyd-

ligare framhåller Herbert- sin åsigt härom: 'I am inclined to

think that 1 have derived advantage from impregnating the ttower,

from which I wished to obtain seed with pollen from another indi-

vidual (-)f the same variety, or at least from another tlower ather

than with its own".

På grmid af dessa eifarenhetsrön uttalade Darwin i sitt genia-

liska arbete 'On the origin of species by means of natural selectiou'

(London 1859 p. 97) sin tro på en allmän naturens lag. att intet

organiskt väsen befruktar sig sjelf genom en oändlig följd af gene-

rationer: •these facts alone (det dåliga resultatet af sjelfbefrukt-

ning) incline me to believe that it is a general law of nature —
utterly ignorant thougli we Ije of the meaning of the law — that

no organic being fertilises itself for an eternity of generations; l)ut

that a cross with another individual is occasionally — perhaps at

Yery long intervals — indispensable". Till stöd för denna åsigt hade

Darwin visserligen ännu icke anfört några speciella undersöknin-

gar (vi undantaga hans uppsats 'On the agency of bees in the fer-

tilisation of papilionaceous Howers' 1858^), men redan tre år der-

efter pul)licerade han sitt pa intressanta och noggranna observa-

tioner rika arbete 'On the various contrivances by which l)ritish

and foreign Orchids are fertilised by insects and on the good etfects

from intercrossing' (London 1S&2). Häri kastade han ett nytt och

öfverraskande ljus öfver denna familjs befruktning, då han lade i

öppen dag, att hos de flesta hithörande växter öfverförandet af eget

pollen på märket icke är möjligt.

I flere följande uppsatser *()n the two forms or dimorphic

condition in the species of Prinnda and on their remarkable sexual

condition' Journal of the Proceed. of the Linn. Soc. Bot. Vol. VI

1862 p. TT fl".. 'On the existence of two forms etc. of the gemis

' Beiträge zur Kenntniss der Beftuchtung' Stuttgart 1844
i».

^-i6(i.

- 'Amaryllidaceae' London 1837 \k 371 (enhgt Darwin).

^ "The annals and inagazine «»f natnral liiston" \ ol. Il Tliiid series.



Limini Joiini. of the Ijiim. Soc. VII 1863 Nro 26, 'Oii the sexual

relations of the tliree formS' of Ltfthnon SaJicaria' Jouni. of thf»

Linn. Soc. VIII 1864 N.-o 31 redogjorde Darwix för sina talrika

experimenter med di- och trimorpha-växt^r, hvilka visade, att haii>

åsigt om fördelen af korsning hade hos dessa en mer än vanlig

utsträckning, enär ej allenast en förennig mellan tvenne olika Ijlom-

mor utan äfven mellan tvenne olika hlomformer var nödvändig för

god fröhildning.

Dessa oväntade upptäckter kunde ej annat än gifva väckelse

till ytterligare undersökningar inom detta gebiet; bland mera fliti-

ge arbetare hafva vi att nämna John Scott ('()n the individual

sterility and crossimpregnation of certain species of Oncidinni' ocli

'Observations r»n the functions and structure of the reproductive

organs in the Primidacece^^ i -lourn. of the proceed. of the Linn.

Soc. Bot. VIII N:o 30, 31. 1864); Friedrich Hildebrand ('Ex-

perimente iiber den Dimorphismus von Linum perenne und Pri-

miila siucnsis' Bot. Zeit. 1864, 'Experimente zur Dichogamie und

Dimoiphismus" Bot. Zeit. 1865, 'Ueber die Befruchtung der Salvia-

arten mit Hlilfe von Insekten', Pringsheims' Jahrbiicher l\ 1865.

'Ueber die Befruchtung von Arisfolochia Clemcditis und einiger

anderer Ärisfolochia-Sirteu . l'ringsheims' Jahrbiicher V 1>!66,

'Ue])er die Xothwendigkeit der Insektenhiilfe bei der Befruchtung

von Corydalis cai'a\ 1. c, 'Ueber die Befruchtung der Asdepias

CornHti\ Bot. Zeit. 1866, 'Ueber den Trimorphisrnus in der Gattung

Oxalis\ Monatsbericht. der Berliner Akademie 1866, T)ie Ge-

schlechtervertheilung bei den Pflanzen und das Gesetz der vermiede-

nen und unvortheilhaften stetigen Selbstbefruchtung', Leipzig 1867);

FEDERiCO Delpino ('Relazione suU' apparecchio della fecondazion<>

nelle Asdepiadcre' etc, Torino 1865, 'Sugli apparecchi della fe-

condazione nelle piante antocarpee' etc. Firenze 1867, 'Sull' opera.

La distribuzione dei sessi nelle piante etc. del prof. Federico Hilde-

' .Jag känner detta arbete endast genom Hildebrands referat deraf i Bot.

Zeit. 1867.
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brand, note critiche', Atti della Societa Italiana di scienze naturali

Vol. V Fasc. III.

I HiLDEBRANDS sist anförda verk 'Die (xeschlechterverthei-

hmg' lemnar förf. en högst förtjenstfull och omfattande framställ-

ning af alla de undersökningar, hvilka han sjelf och andra ditin-

tills verkställt öfver egendomligheter vid könens förening hos väx-

terna, och formulerar den lag, som han anser derur kunna här-

ledas, sålunda: "'es giebt keine mit (jeschlechtsorganen versehene

Pflanze, welche sich Ibrtwährend nur durch Selbstbefruchtung fort-

pflanzen känn, bei allén ist eine P^remdbefruchtung möglich; bei

den meisten ist die Selbstbefruchtung durch besondere Einrichtun-

gen vermieden, sogar unmöglich öder doch wenigstens unvortheil-

haft, und nur die Fremdbefruchtung känn hier statt haben, tindet

wirklich statt und hat guten Erfolg'\ Härigenom blef nu den af

Darwin framställda lagen närmare bestämd, hvad växtriket vidkom.

Delpinos samtidigt utkomna arbete 'Sugli apparecchi della

fecondazione nelle piante antocarpee' är likaledes rikt pä nya iakt-

tagelser; det höga värdet af hans 'Note critiche' öfver Hilde-

BRAND8 'Geschlechtervertheilung' l)lifva vi i tillfälle att i)å tiere

ställen i vårt arbete påpeka.

Darwins senaste verk 'The variation of animals and plants

under domestication' (London 1868) lenniar ett utomordentligt vig-

tigt bidrag till vår frågas lösning. Han redogör deri ^ sunnnariskt

för resultatet af de jemförande experiment, hvilka han med sin

kända talent utfört cifver den relativa storleken och rejiroduktions-

förraågan hos afkomma, erhållen genom befruktning med eget pollen

och genom korsning med annan blomma.

Såsom mer eller mindre åtgjorda motståndare till Darwins lära

om växternas alsky för upprepad sjelfbefruktning hafva L. C. Tre-

vi ranus - och H. VON MoiiL ^ uppträdt. De iakttagelsei', på

' p. 127—129.
^ 'Ueber Dichogarnie nach C. K. Spiengel uiul (Jh. Darwin', Bot. Zeit.

1S(>3 p. 1.

^ 'Einige Beobachtungen iiber diiuorjthe Bliithen', Bot. Zeit. 1863. p. 809.
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hvilka den förre grundade sina angrepp, halva blifvit fullständigt

vederlagda genom Hildebrands och Delpinos undersökningar;

den senares inkast, hvilka hufvudsakligen stödja sig på tillvaron af

ständigt slutna blommor, skola bemötas vid framställningen af denna

företeelses fysiologiska betydelse.

Inom Svenska literaturen har förutom referater endast en min-

dre originaluppsats af T. Tullberg 'Bidrag till kännedomen af egen-

domligheterna vid växternas liefruktning' (Bot. Notiser 1868) varit

synlig i ifrågavarande ämne.

Uti föreliggande arbete har jag velat lemna en i möjligaste

måtto fullständig redogörelse af så väl mina egna som andras iakt-

tagelser och experimentera öfver egendomligheter vid könens före-

ning hos de fanerogama växterna. Till vinnande af större åskåd-

lighet i framställningen skall jag först från morfologisk synpunkt

klassificera och beskrifva de olika anordningar inom blomman, hvilka

kunna hafva inflytande på sättet för pollenets öfverförandet på

märket; sedermera redogöra för dessa anordningars fysiologiska

betydelse samt angifva den plats i könsanordningarnas utvecklings-

serie hvarje dess form intager; och slutligen såsom ett tillägg bi-

foga en förteckning och mera detaljerad beskrifning på de observa-

tioner ocli experimenter, som a t mig blifvit verkställda på i Sverige

vikit växande arter.



I.

Morfologisk framställning af de organisationsformer hos

blomman och dess delar, hvilka kunna hafva inflytande

på sättet för pollens öfverförande på märket.

Deniia tramställiiing är anordnad efter den större eller mindre

sannolikhet för liomoklin j)ollination, som nsar sig i ])lommans bygg-

nad. Vi hafva således att lorst betrakta

A. Tvåkönade blommor

och ])land dem

I. Blommor, som icke öppna sig (Flores cleistogami, Kuhn *).

Ett icke ringa antal växter erhålla stundom blommor, hvilka

under sin litsperiod aldrig öppna sig, men dock sätta goda frön. Det

är tydligt att hos dessa blommor fremmande pollen ej kan öfvei-föras

till pistillen; de ])efrukta sig inom slutet hylle med eget pollen. De

kleistogama blommorna kunna nu antingen hafva ett utseende och

en organisation, som betydligt afviker frän de normala blommonuts

eller ock vara med dem fullkomligt likbyggda, ehuru ständigt slutna.

De förre, livilka vi ])enämna

' \'i adoi)tera den af M. Kuhn "Einigc Beobarhtungon iiber Vaiidellia uiid

den Bluthen])ol3inoi-jdiismus', Bot. Zeit. 1867 y. 66, fiire.slagna benämningen klei-

stogami, enär den äldre, dimorfi, dels har blifvit utan åtskilnad använd för sä

väl kleistogama som heterostyla blommor (se p. 14), dels passar för livarje fall,

dä en och samma art är försedd med tvenne olika blomformer.
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a. Transformerade kleistogama blommor,

förekomma endast hos laiidtväxter, men äro hos dessa en temligen

allmänt iakttagen företeelse, såsom man kan se af Kuhns förteck-

ning ^ hvilken vi här nedan meddela

:

Ori/.ta L.; Commelina L.; Morfodiorio L. (Pontederacese); Or-

chidearum genera ut ScJiotnbnyffkia. Cattlfi/"^ Epirlendrum ; Eri-

frichiuw Schrad. (Boraginea^) ; Cuscuta Tourn; Scroi^huJarla L.,

Linaria L., Vandellia L. (Personatse): Cryphiacantlms X. ab Es.

(Acanthacese); Flantago L.; Lamium L.: Siapelki L.; Spccidaria

Heist. rCami)anulace2e), Ca))q)anida: Atuindria Siegerb. (Composit^e);

Hderocarpa-a PhiL; Viola L.: Hclianthemnnt L., Lechea L. (Cisti-

nea'): Malpighiacearuni genera ut (iaudirhnudia H. B. K.. Aspi-

carpa Lag., Cantarea St. Hil . Junusia Adr. Jiiss.: Poli/t/ala L.;

Impatieu.s L.: O.ialis L. : Krn.schcniviJiOwia Ture/. (Alsinacese);

Ononis L., Farochetas Hamilt.. TrifoJifiiH Tourn., Chapmaiuria Torr.

and Grav., Sfi/Iosaidhes Sw., Arachis L., Lespedeza Michx.. Vicia

L., Lafhyrus L., JSIartinsia Schult., Awphicarpcea Eli., Glycine L.,

GaJactia P. Browne, Yoandzeia P. Thouars.. fPapilionacese); hvar-

till enligt Bernoi lli- kommer Joniäinm Vent. (Violanese;.

De transformerade kleistogama blommonia uppträda vanligen of-

van jord, men äfven under {Amphicarp(ea. GaJactia, Vicia am-

phicarpa^) och stundom sä väl under som ofvan (VandeJJia*): of-

tast på samma stånd med de normala, någon gång ensamma (Mar-

finsia, Ghjcinc ^). Ej allenast blomkronan är mer eller mindre för-

krympt och rudimentär ^, utan äfven könsorganerna till storlek och

antal reducerade; ståndarne såväl som hvarje knapjis pollenkorn färre.

'
1. c.

i>.
«7.

- 'Zur Kenntni.ss »linoi^jlien Bliithen". B<>t. Zeit. 1869 p. IS.

•* H. v. MoHL "Einige Beobachtungen iiber dimoiTilie Bliitheii' Bot. Zeit.

1S6T.

^ KUHN 1. C.

^ MOHL 1. C.

''' Hos Specularia perioUala . (ampmnila canesceus ikIi coloiatn bildar

kronan en hel. fullkomligt sluten membran, som omgitVer könsorganerna; se

MoHL 1. e.
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pistillen mindre och dess tbiiii ofta modifierad för att mideiiätta sjelf-

befruktning (Oxalis, Viola, Jonidium, AwphicarpcEa, Martinsiay

Voandzeia ^). Befruktningen verkställes antingen derigenom, att

pollenkornen skjuta ut sina slangar tvärs genom de icke öppnade

antherernas vägg (så är ofta förhållandet hos Lamiuni amplexicaule -),

eller genom deras sutur (Oxcdis acetocella ^), eller ock att anthererna

på vanligt sätt öppna sig och pollenslangarna utväxa genom (ipp-

ningen (Impatiens noJl tangere, Specularia pferfoliaia, ViolcE *).

De kleistogama blomm<u'na sätta alltid frön '"*. De normala

äro likaledes hos de tlesta arter fruktsamma; dock gifvas undantag,

såsom Vioice, Amphicarpcea, Voandzeia, hvilkas öppna blommor

vanligen äro sterila. Xågon enda art, hos liAilken detta förhållande

skulle vara konstant, känner man ej; Duval-Jouves uppgift'', att

de öpjHia blommorna hos Onjza cJandestnia aldrig sätta frukt, har

bhfvit vederlagd af Ascherson i Bot. Zeit. 1863 ^ I högst få fall

äro några jemförelser anställda mellan det fröutbyte, som de kleisto-

gama blommorna gifva och det, som erhålles af de normala. Hos

Galactia canescens och Glycine monoica gifva de senare 3, 4 eller

5 frön, de förre, underjordiska, ett enda. Helianthe^nuw-a.Ytenia.s.

kleistogama blommor lemna (x-k färre frön än de normala; hos La-

mium ampAexicaide är fröantalet lika.

Man kan inom kleistogamin med transfoimerade blommor upp-

ställa en stigande serie, ledande så småningom öfver till den föl-

jande klassen och genom den till (")p])na l)lommor. F'örst hafva vi

' MoHL 1. e.

' Jac. Walz Bot. Zeit. 1,%4 ]i. 145.

•' MoHL 1. C.

* MOHL 1. C.

^ Ett enda undantag är bekant. ¥. Beggiato liar i 'Atti della Societä ita-

liana di scienze naturali' Vol. VIII. Milano 1865, 1866, beskrifvit och afbildat en

ny [7o/tf från Ungern (Viola Ohjmpia) 'floribus caulinis apetalis, sterilibus; ra-

dicalibus corollatis fertilibus'; den anses af refer. i Bot. Zeit. 1869 vara hybrid

mellan Viola tnirabilis och V^iola sylvatica.

'' 'Sur la fioraison et la fructification de Leersia ori/zoidt^s', Bullet, de la

Soc. Bot. de France 1863 X:o 4.

'' Denna uppsats tyckes hafva undgått Hildebrands och Delpinos upp-

märksamhet, se "die Geschlechtervertheilung' p. 78 och 'Note critiche" p. 31.
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sådana individer, hvilka bära endast slutna blommor; i andra rum-

met sädana, som ega både slutna och öppna blommor, men de se-

nare ofruktsamma (hos dessa båda klasser är således individens köns-

fortplantning anförtrodd endast åt kleistogama blommor); till sist

sädana, hos hvilka både slutna och öppna blommor sätta frukt Ur

en annan synpunkt tinna vi åter graderna : kleistogama l)lommor un-

der jordytan, både ofvan och under, samt endast ofvan densamma

och slutligen högst bland dessa senare de, hos hvilka ombildningen

för kleistogami har gått minst långt, såsom hos Lamkim ampJexi-

caule, hvilken har fodret öppet, kronan ftiga förkrympt, ståndare

och pistill normalt utbildade ^

Frän de föga transformerade kleistogama blommorna hos denna

växt är steget icke långt till den andra klassen af kleistogami.

h. Ej transformerade kleistogama blommor.

Sådana tinnas tvifvelsutan så väl hos landt- som vattenväxter,

ehuru jag ingenstädes funnit deras förekomst hos de förre angifven.

Icke destomindre är det högst sannolikt, att sådana stundom up[)-

träda, ty om de fiirhållanden, hvilka i vanliga fall iVirdröja blom-

mornas öppnande, såsom kall och regnig väderlek, fortfara en längre

tid, torde blomman, om den eljest har en för sjelfbelruktning lämp-

lig organisation, sätta frukt utan att någonsin hafva öppnat sig. Åt-

minstone är detta fallet med Montin fonfana: af en mängd blom-

mor, hvilka jag odlade i rum och iakttog under dygnets ;illa tider,

såg jag ingen enda öppna sig, ehuru de dock satte riklig frukt.

Likaså tyckes H. Crugers uppsats 'A few notes on the fecundation

of Orchids and their morphology' (The journal of the Linnean so-

ciety, vol. VIII X:o 31 1864) gitva vid handen, att de kleistogama

blommorna hos Orchidere icke äro transformerade. Han säger, p.

131: "we have here in Trinidad three plants l^elonging to i/'^)?'-

dendrecp. — a ScJwynhurgkia, a Cattleya. and an Epidendritm —
which rarely opeii their fiowers, and invariably are impregnated

when they do n(»t opeu tlienv, och anmiirker, att sjelfbefruktning

' .Iac. Walz 1. c.
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eger rum derigenom, att polleuslangariia nedväxa från liollinierna till

märket.

Hos vattenväxter deremot, såsom Bafrachia, Alisma natans,

Suhularia aqvatica m. H., är kleistogami ett ofta iakttaget fenomen.

Då vattenståndet är för högt att tillåta deras blommor nå vatten-

ytan, befrukta de sig sjelfva inom slutet hylle, men med bibehållande

af de öppna l)lonnnomas organisation för öfrigt.

Hithörande kleistogama blommor, hvilka, enär de ej undergått

någon transformation, äro beredda att åter fungera såsom öppna

blommor, om de tillfälligheter, som framkallat dem, försvinna, bilda

således en tydlig öfvergång från de transformerafTe kleistogama blom-

morna till nästa klass.

II. Blommor, som öppna sig (Flores chasmogami *).

Ho.s dessa, hvilka äro de i växtriket nurnialt förekommande, är

hyllenas och generationsorganernas anordning alltid sådan, att en

könsförening mellan två olika blomindivider kan inträda ; ingen

kasmogam blomma besitter en organisation, som förhindrar fremmande

pollens öfverförande till märket. Deremot är humoklin pollination

ofta förhindrad, så att vi i enlighet med den uppställda indelnings-

grunden hafva att dela de kasmogama blonnnorna i tvenne klasser;

sådana, hos hvilka homoklin polhnation ej är förhhidrad, och så-

dana, hos hvilka detta iir förhållandet. Vi gä först att betrakta

a. Blommor, hos hvilka homoklin pollination ej är

förhindrad.

Flertalet hithörande hafva längdförhållandet mellan könen all-

tid detsamma. \'i kalla dem hoinostvla, i motsats mot de hetero-

' at '/da,'ja, gaj). öpiming. Bebofvet af eii term för ifrågavarande fall är

uppenbart, alldenstund uttrycken ö^^ima eller nonnala blommor äro alltför obe-

stämda. Då den af Delpino ''Note critiche') använda termen piante dicogamo

redan erhållit burskap inom botaniska terniinologin i en helt annan IjetydeLse,

densamma, som först gafs den af dess auctor Sprengel.. har jag vägat försöket

att bilda en ny terai, hvilken enligt min mening dessutom eger det företrädet

framför Delpinos, att innebära en rak motsättiiing till beniimningen kleistogama

blommor.
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styla * blommorna, hvilka hatVa detta förhållande anordnadt på liera

olika sätt.

1. Homostyla l)lommor.

Dessa kunna vi indela i tvenne klasser, allteftersom blommans

organisation mer ellei- mindre gynnar homoklin pollination ; den

första, ])lommor med det mogna märket omgifvet af eget pollen;

den andra, blommor med det mogna märket atlägsnadt från eget

p.illen.

<t.. Blommor med det mogna märket omgifvet af eget pollen.

Sädana blommor liafva högst få växtei-; vi känna endast Fu-

niariaceae, åtskilliga Fajjilionaceffj arter tillhörande slägtena Myo-

soti.s, Primula, (Janna samt Salvia hirsnta, Linam usitatissimum,

Draha verna. Brassica Rapa^ Dafura Sfrainoiihoii, Oxalis micran-

fha och sensitiva '-.

Fumariacece anföras af H. v. Mohl (Bot. Zeit. I8G0 p. o25)

såsom ett exempel, för öfrigt det enda, derpå, att utom kleistogama

blommor äfven andra skulle hnnas, hvilkas l)yggnad omöjliggör he-

teroklin pollination. Han säger: auch durfen wir nicht vergessen,

dass diese dimorphen Bliithen nicht die einzigen sind, welche auf

Selbstbestäubung angewiesen sind, sondern dass auch Ptlanzen vor-

kommen, welche nur homomorphen Bliithen treiben, deren Bau eben-

falls der Art ist, dass Selbstbestäubung mit Nothwendigkeit eintreten

muss; hierher gehören /. B. die Fumariaceen ; wenigstens iindet bei

allén von niir lebend untersuchten Arten dieser Familie Selbstbestäu-

bung mit Nothwendigkeit statt und scheint mir wegen des eigen-

thiimlichen Baues der Corolle und wegen der festen Verbindung der

inneren, die Antheren und die Narl)e umschliessenden Blumenblätter

' Benämningt^-ii lieterostyli är föreslagen af IIildebrand i stället för den

äldre, <limorfi. Samma skäl. som förmådde oss att förkasta termen dimorfi tor

kleistogami. göra äfven att vi antaga denna, ehuruväl den lider af felet att

blott beteckna en del af förhållandet, enär icke allenast pistiller, utan äfven stån-

dare variera i längd hos dessa bh^mraor.

^ HiLDEBRAXD "die Geschlechtervertheilung' pp. 70. 71.
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die Uebertragimg von Pollen aus einer Bliithe in die andere unmög-

lich zu sein/- Ingenting är mera oriktigt, ty i sådant fall skulle

Corydalis cava, hvilken enligt Hildebrands experimenter, såsom

vi nedan skola se, icke kan befruktas med eget pollen, aldrig sätta

frukt. En undersökning af byggnaden hos Fumariaceernas blom-

mor visar ock, att fremmande pollen här lika lätt kan öfverföras,

som lios alla öfriga kasmogama blommor.

Hos Ftimaria officinalis ligga ståndarstammarnes hufvuden vid

mognaden intill märket och utsläppa på detsamma sitt pollen. Hela

könsapparaten är innesluten i en köl, bildad af de inre kron])laden;

när insekten sätter sig på denna köl, tryckes den neråt, den styfva

könspelaren utträder, märket strykes af och an mot insektens un-

derlif och är alltså utsatt för möjligheten af heteroklin pollination.

Sedan insekten lemnat blomman, återtager kölen sin plats och be-

täcker ånyo könsdelarne ; blomman är således färdig att mottaga nya

insektbesök. Man kan lätt öfvertyga sig, att sådana verkligen ega

rum, wn man undersöker en något äldre blomma: man finner då

vanligtvis den på märket hopade pollenqvantiteten betydligt min-

skad, alldenstund största delen blifvit af insekter bortförd.

Hos Corydalis cava och scJkla ^ samt Ceratocapnos - är blom-

mans organisation densamma, som hos den föregående: kölen åter-

tager efter hvarje insektbesök sin ])lats, så att blomman kan flera

gånger besökas af insekter.

Deremot är anordningen hos Fvmarin sp/cafa, Corudaiis ocliro-

leuca och hdca -^ väsendtligt olika. Trycker man kölen hos dessa

nedåt, så springer kcJnspelaren. som förut är deraf innesluten, upp

mot öfre blombladet, hvilken riirelse är en följd af den i de öfre

ståndarsträngarne rådande spänningen, som förut motvägdes af kölens

tryck på könspelaren. Upphäfves denna jemvigt, derigenom att en

insekt sätter sig på kcilen, så springer könspelaren först upp mot in-

' V. HiLDEBRAND 'Uebci (lie Befruchtung von Cuiydaliscava", Priiigsheims'

Jahrbrucher V 1867.

2 F. Delpino Bot. Zeit. 1867 p. 283.

^ HiLDEBRAND Bot. Zeit. 1867 \). 283.
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sektens underlif, men stänger sedermera, dä insekten lemnat blom-

man, vägen till honingsgömmet; äfvenledes beröfvas insekten genom

könspelarens rörelse den understödsyta, hvaraf han är i behof under

sitt arbete i blomman. Dessa blommor kunna således ej mottaga

mer än ett insektbesök.

Blanå Pajril io nacefp liafva vi iakttagit såsom hithörande endast

Astragcdus alpinns och orohoicles samt PJfara fngicla, men troli-

gen äro äfven mänga af tlocken Vicico' att föra till denna klass.

Det egendomliga hos dessa Papilionaceers ^ befruktningsapparat be-

står deruti. att pistillen är senare utvecklad än ståndarne samt

kölens bada blad på öfre sidan icke fast förenade, så att, då in-

sekten tager plats på kölen, hela könspelaren utträder. De inåt-

vända anthererna öppna sig redan i knoppen och utsläppa sitt frö-

mjöl i den al de undre ståndarsträngarne bildade rännan. Pistil-

len, ännu kort, växer sedan fram genom denna ränna, sopande med

sitt håriga stift och märke pollenet framför sig. Vid insektens be-

sök tryckes kölen djupt ner, könspelaren slår upj) mot seglet, för-

modligen till följe af någon spänning i de öfre ståndarsträngarne,

samt stänger liksom hos de nästföregående Fiunariacese blomman

för vidare insektbesök.

Hos 3It/osotis-'<ivter och sannolikt äfven andra med trång i)ip

försedda JBoraginccc äro ståndarknapparne belägna så nära märket,

att detsamma tvifvelsutan alltid beströs med eget pollen. Mitt nedan

anförda experiment med Myosoiis syJratica, hvilket visar att denna

art befruktar sig sjelf^ om den skyddas för insektbesök, lemnar äf-

ven ett bevis härpå. Att dock korsning med annan blomma genom

insekter lätt kan verkställas, framgår klart ur blommans byggnad.

Cauna-avtay, Salvia liirsida, Linnm iisitatissmmm, Draba

verna, Brassira Bapa, Dafura Siramoninm liafva äfvenledes enligt

HiLDEBKAMJ - anthererna liggande intill märket, hvilket ock der-

ifrån mottager pollen. Samma förhållande eger enligt Scott -^ rum

' Ang-äende öfiige organisationstyper hos Papilio?>ace(p, se pp. 20, 29.

- Bot. Zeit. 1867 y. 277 och 'die Geselilechtervcrtheilung' pp. 70. 71.

^ John Scott 'Observations on the lunctions and structure of the repro-

2
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bos Frimula verticlllata ; iDloniiuans organisation för öfrigt möjliggör

likväl hos alla dessa fremmande pollens öfverförande genom insekter.

Utom de nu niimnda växterna, hos hvilka det mogna märket

alltid beströs med eget pollen, finnas några andra, bos hvilka detta

blir fallet, om pollenet ej bortlores af insekter, innan pistillen är

färdig till befruktning. Mina experimenter med Prunella vulgaris,

(raJeopsis versicoJor, Cerastium rulgatum, Epilohiuin nlpinnm

bafva visat, att dessa arter, hos hvilka ständarne äro utvecklade före

])istillen, befrukta sig sjelfva, om insekterna utestängas. Äfven hos

Primida stricfa beströs märket med eget pollen i bhjnniijiiis äldre

stadium. Hildebrand har iakttagit, att hos Indiqofera- och Me-

dicago-airteY ' samt Calceolaria pinnata - detta intriittar först vid

blomkronans förvissnande och bortfallande.

PolygaJa mdgaris, hvilken i blonnnans tidigare })eriod har en

organisation, som förhindrar homoklhi pollination •"', ombildar sig*,

itall fremmande pollen icke öfverföres, för sjelfbefruktning derige-

nom, att det hakformiga märket vänder sig och lägger sig intill den

del af stiftet, hvari anthererna utsläppt sitt pollen.

Hos: de växter, hvarom vi nu talat, iiro insektbesök icke wöd-

vändiga för pistillens pollhiation. Icke desto mindre besiikas de

alla af insekter, hvilka måste åvägabnnga heteroklin jjollination. då

det ej är tänkbart att de skulle flyga från blomma till blonnna, utan

att f(h'a öfver pollen från den ena blomman till den andra. Hithö-

rande blommor, som äro de enda, hos hvilka eget pollen alltid kom-

mer på märket utan någon agents biträde, bilda alltså intet undantag

frän regeln, att hvarje kasmogam blomma är utsatt för möjligheten

af heteroklin ])ollination. Utsigterna för de båda slagen af poUination,

heterokUn och homoklin, måste till och med i vanliga fall, nemli-

new så snart som insektbesöken icke uteblifva, anses lika stora.

Jiu-tive organs in the Prinmlaceae* .Journ. of tlie J.inii. Soe. Vol. \'III X:o oO

1864, p. 39.

' Bot. Zeit. 18<56 p. 75.

2 Bot. Zeit. 1867 ]). 285.

' Se p. 41.

* Enligt HiLDEBRANDS vackva iakttagelse, se Bot. Zeit. 18<>7 ]». 281.
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?j. BlomnKn* med det mogna märket atiägsnadt från eget pollen.

Till denna klass höra familjerna Nymphceacece, RannncuJacece^,

Papaveracece, Cruciferre, Pomacece, Senticosce. Brupacece, Iridece,

Xarcissinece, n)ånga Liliace(E och VapdionacecE '-.

De flesta hithörande hafva regelbundna Ijlommor; dessa kunna

delas i tvenne klasser, allteftersom anthererna öppna sig utåt eller

iuat. Denna olikhet är betingad af honingsgönnnenas plats i blom-

man och afser att insekten skall pä shi väg till honingen beröra den

sida af antheren. som bär frömjölet.

Alla anthererna öppna sig utåt hos lianuncidacece -' och Iri-

(hrc: endast de längre ständarnes hos Cruciferce. Hos Hannncidacece

och Iiidece betinner sig lioningen utom ståndarsträngarne, frän blom-

mans medelpunkt riiknadt; hos Cruciferd! mellan de ini-e och yttre

ständarnes l)as. Hos mänga af de senare vrida sig vid l)lommans öpp-

nande de längre tilamenterna ett helt hvarf. hos andra åter endast

ett 4 vart, tvä och två mot hvarann. Mina iakttagelser häröfver

jemte Sprfngkls tyckas visa ett märkligt sammanträftande mellan

liel ell<M" (|vart viidning cch honingsgömmenas antal och plats.

Arahis (dpino och Cardaniuif-nview hos hvilka strängarne vrida sig

endast ett (jvart slag, hafva blott två honingsgömmen, belägna mel-

lan de kortare hlamenterna och frögömmet. Brassica campestris^

Alliaria officinrdis och Farsetia uicana, hos hvilka strängarne

vrida sig ett helt hvarf, hafva deremot fyra honingsgömmen, tvenne

mellan kronan (jch de längre hlamenterna och tvenne mellan de kor-

tare och frögömmet. I båda tallen har tydligen den poUenförsedda

sidan af knappen det läge, som erfordras fiir att insekten pä sin

väg till honingsgömmet skall afsopa pollenet.

Anthererna öp])na sig inåt hos Ponforptv, Senticoscp, Drupacece,

' Aqnilci/ia, iJclifUitiiiiin, Atotiitnni. Xujrlln u^öra iindanta<^, se jj. :^y.

^ Här skulle äfven nägra växter, hvilka jjollineras genom vindens tiUlijelp,

omnämnas; vi upi)s?kjnta tluck redogörelsen för deras organisation till p. 5G.

^ Hos Piponitic (»ppna sig knapparne inät. Dessa sakna honing (enligt

Delpino Bot. Zeit. 1867 p. 283), liksom äfven CaUha palustris, Anemone-aLY\j&x,

Paiiacenicait', ucli besökas af vaxsamlande insekter för jjollenets skull.
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I^arcissinece och Liliacere; houingsgömmena befinna sig ock hos

dessa mellan ståndarsträngarne och l)lommans medelpunkt.

Huru pollinationen hos de upprättstående blonmiorna, tillhö-

rande nu nämnda familjer med regelbunden krona, försiggår, är ej

lätt att föreställa sig, ej heller har någon, mig veterligt, ännu gjort

bestämda iakttagelser häröfver. De besökas så väl af stora insekter,

bin, hundor, tjärilar, som små, Sfaphyliniåer o. d., men huru-

vida blott ettdera eller båda slagen verkställa pollinationen, är ovisst.

Man har svårt att tänka sig, huruledes en större insekt, som er-

hållit sitt sugrör eller framhufvud inpudradt med pollen, skulle

komma att dermed beriira märkena, hvilka befinna sig i blommans

midt och således under alla insektens rörelser vid uppsugandet af

honingen endast äro beröring med hans underlif. En mindre insekt

åter får visserligen hela sin kropp öfversmetad med pollen, då han

kryper ner till honingsgömmet, men något skäl synes ej förefinnas,

hvarföre han sedermera skulle krypa upp på märket. Emellertid

bör anmärkas, att man ej sällan finner sådana små insekter kry-

pande omkring i Ranunculaceernas och Senticoseernas pistillsam-

lingar; dock tyckes det knappast möjligt, att pollinationen skulle

verkställas endast med dessas tillhjelp.

Hos de nedåt hängande blommorna, såsom hos PuIsafilUr,

Buhi, Geiun rivale, Galanthus nivalis och många Liliacc(f\ är det

lätt att iakttaga, huru en pollination af insekter utföres. Dessa er-

hälla nemligen, då de vrida sig rundt omkring i blomman, icke alle-

nast sitt framhufvud öfversmetadt med pollen, utan nerskaka äfven en

myckenhet deraf ur anthererna, livilket då kommer till stor del på in-

sektens buk till följe af den oscillerande rörelse, livaii blomman un-

der insektbesöket är försatt. Jag har ofta sett, att humlor, då de

besökt Geiun rival e, fått hela underhfvet fullt med pollen, ehuru

denna växts blomma har temligen vid öppning och anthererna be-

finna sig tätt vid öppningens periferi.

De Papilionacece, som höra till denna klass ^ såsom Ononis,

' Om öfriga FapiUo>/nce(er se \)\>. 17, 29,
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Genista, Indigofera, Cytisus, Medicago, äro utmärkta deraf, att pi-

stillen i sill utveckling är samtidig med ståndarne, så att den vid

tiden tor antherernas mognad redan vuxit ut ur anthercylindern och

befinner sig högre än densamma, fri frän pollen. Många af dem,

såsom Indigofera, Medicago satlva, falcata och arhorea, Cijtisus

eanarienf^if! och alhus \ förena härmed den märkliga inrättningen,

att kölen är retlig, så att den vid beröring faller neråt, jemte de

ibrut af densamma understödda vingarne och lemnar könsdelarne

obetäckta. Dessutom visa nämnda Medicago- och Cytisus-aYteY

samma egenhet, som vi hafva funnit hos Fiimaria spicata och Co-

rgdaJis-avtei\ nemligeii att könspelaren springer upp mot seglet, när

den jemvigt, som fijrut egde ruin mellan de öfre filamenternas spän-

ning å ena sidan och kölens tryck på könspelaren å andra, vid in-

sektens besök upphäfves. Äfven derutinnan äro de lika nyss nämnda

Fumariaceer, att könspelaren efter ett insektbesök intager ett så-

dant läge, att den stänger vidare tillträde till blomman.

Hos de blommor, hvilka hafva det mogna märket atlägsnadt

från eget pollen, hör, såsom redan Sprengel, Schelver och Hen-

scHEL visat, en homoklin pollination, verkställd utan insekters bi-

träde, till sällsynta tillfälligheter. Märkena sitta ofta högre än knap-

parne; sitta de lägre, behnna de sig sällan i pollenets fall-linie, eller

ock är deras känsliga del vänd frän knapparne. Insektbesöken äro

således nödvändiga för dessa l)lommors pollination.' Utsigterna i"öv

heteroklin pollination äro hos alla åtminstone lika stora som för

liomoklin; den förra iir till och med företrädesvis gjmnad i de fall,

då insekten vid sitt 1)es()k iiKiter märket iihr än anthererna.

2. Heterostyia hhjmmor (Flores heterostyli Hilije-

BRAND -).

Denna benämning gifva vi åt sådana ])lommor, hvilka, ehuru

' F. HiLDEBRANi) Bot. Zeit. l8G(j och F. Delpino Bot. Zeit. 18G7.

- C. K. Sprengel är den förste, som anmärkt heterostyli. Anförande detta

taktum hos Hottojiia yalustris, tillägger han följande: loh glaube nicht, dass

dieses etwas zufälliges, sondern eine Einrichtnng der Natur ist, ob ich gleich

nicht im Stande bin, die Absicht derselben anzuzeigen , en asigt, som senare un-

dersökningar i fullaste män besannat.
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de tillhöra samma art, dock äro sä till vida olika organiserade, at

längdförhållandet mellan könsdelarne hos ena slaget af blommor ej

är detsamma som hos ett annat. Knapparne sitta nendigen hos den

ena blomformen på samma höjd inom blomman, som märket eller

märkena hos den andra. De olika blomformerna äro fördelade pä

olika stånd och förekomma icke tillsammans hos ett och samma

individ.

Längdförhållandet mellan könsdelarne hos blommor, tillhörande

en och samma art, kan vara beskaffadt pä tvenne eller trenne olika

sätt, så att vi hafva arter både med två och tre heterostyla blom-

former (Di-, Trimorphismus Darwin).

KuHX har i Bot. Zeit, 1867 p. (u meddelat följande förteckning

pä de slägten, hos hvilka heterostyli blifvit iakttagen:

Planta? Horibus dimorphis:

Primula L., Hottonia L., Grcf/oria Duby., Dionysia Boiss.,

? Glaiix Tourn. (Primulacea?) ; Jasminum Tonrn.; Ämsinckia

Lehm., Lifhospermiwi Tourn., FuJmonaria Tom*n., Arnehia Forsk.,

Hockinia Gardn. (Boraginese) ; Menyanthes Tonrn., Limnanthe-

mum (imel. (Menyanthea?) ; Asperida L.. Knoxia L.. Chasalia

Conmi., Mitchella L., ? Nertera Bancks., Hedyotis L., 02)}iiorrhisa

L., Cinchona L., Lttrulia Sweet. (Rubiaceae); Erythroxylon L., Se-

tliia Kth. (Erythroxylese); Linum L., Reimrardtia Dumort, ((iiuina-

les); Hugonia L.; Pemjdtis Först., Lyfhrun/ L. (Lythrariese).

Plant^e floribus tiimorphis:

y Boticheria Planch; Oxcdis L.; Lyflcyu))) L., Nescea Comm.,

Lagerstroemia L. (Lythrarieae).

Vidare äro Plantago-i\Y\Qi\ Bharnrws lavccolatus. Bfnirnsia

alpina af Darwin ' uppgifna såsom dimorft heterostyla; likaså Lvu-

cosmia, Drymospermiim (Thymelea') af Asa Gray - samt Folygo-

num Fagopyrum af Hildebrand -K

Hos de dimorft heterostyla blommoina förefinnes endast en

' Journ. of the Linn. Soc. Bot. Yl. 18G2.

^ SiLLiMAN och Danas Journ. 18G5, p. 101 (enligt Hildebrand).
'' T)ie Geschlechtervertheilung' p. 40.
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ståndarkraiis; antherer (»cli märken befinna sig således uti tvenne

plan af olika höjd inom blomman och vi få blott tvenne former, en

makrostyl med märkena i det högre planet och anthererna i det

lägre, och en mikrostyl med märkena i det lägre och anthererna i

det högre planet. Deremot hafva de trimorft heterostyla blommorna

tvenne oliklångji ståndarkransar, hvilket möjliggör tre olika fall af

längdförhållande mellan könsdelarne. Hos dessa linnes således utom

en makrostyl form med märkena högst och knapparne uti tvenne

nedanför belägna plan och en mikrostyl med märkena lägst och

knap})arne i två ofvanför l)elägna plan äfven en inesostyl form med

märkena i ett plan, liggande mellan de båda knappkransarnes.

Till de skiljaktighetei- mellan de olika blomformerna, som äro

en följd af könsorganernas olika relativa längd, komma äfven andra.

Pollenkornen äro ofta af olika storlek (Primula, Pulmonaria offi-

cinalis, LytltrumJ eller färg (Pulmonaria, Lythrum) och märket

af olika form {Primula, Linum). När pollenkornens storlek ej är

densamma, varierar den med ståndarnes längd, så att en längre

ståndare har större })ollen än en kortare.

Heterostylin ilr ej konstant inom ett och samma slägte, utan

vanligen ega slägten med heterostyla arter äfven homostyla. Sä upp-

räknar ScoTT ' o(3 heterostyla Primtda-m-i^v och 6 homostyla; Alk-

FELD - 29 heterostyla Liniim-ixvi^v och o homostyla; bland Lii-

thrum-Sivtei' äro enligt Daravins undersökningar ^ L. Salicarkc och

Grcefferi trimorft heterostyla, L. fhymifolia dimorft och L. hyssopi-

folia homostyl. Deremot är heterostylin vaidigen konstant hos en

och samma art. Dock hafva Darwin och Scott iakttagit individer,

tillhörande eljest heterostyla Priimda-avteT, såsom P. sinensis, auri-

cula och ceris, hvilka haft ståndarne och pistillen af samma längd.

Planchon ^ uppgifver, att hos Lntuiu Leivisii hvarje hidivid alltid

' 'Observations on the lunetioiis and structnre of the reproductive organ.

^

in the Primulacecc' Journ. of the proceed. of Linn. 8oc. A''ol. VIII N:o 30 p. SO.

- 'Ueber Linum' Bot. Zeit. 1867, p. 281.

' 'On the sexual relations of the three forms of Lijthrum Salicaria'' Journ.

of the proceed. of Linn. Soc. Vol. Vni N:o 31.

• Hookers London .Tourn. of Botany 1848. vol. vii. p. 175 (enligt Darwin).
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bär tre olika blomformer; en med ståndare och pistiller liklänga

samt en makro- och en mikrostyl form. Nästan änim mer intres-

sant är ScoTTS ^ iakttagelse, att på ett och samma stånd af Fri-

mula veris de mest olika längdförhållanden mellan pistill och stån-

dare voro för handen, företeende båda extremerna, den makro- och

mikrostyla formen, 4 blommor af den förra och 1 af den senare,

samt alla grader dem emellan hos de öfriga 17. Dessa observatio-

ner visa, att öfvergångar företimias mellan arter med homo- och

heterostyla blommor. Ty utom arter med endast homostyla blommor

eller endast heterostyla tinnas andra, hvilka jenite heterostyla blom-

mor hafva sådana, hos hvilka ståndare och pistiller äro af samma

längd, de trenne slagen må nu vara fördelade på olika stånd, så-

som hos Primida, eller uppträda på ett och samma, såsom hos Li-

num Lewisii. Det af Scott anmärkta förhållandet hos Primida

veris lemnar dessutom bevis för tillvaron af direkta öfvergångar mel-

lan homo- och heterostvla blommor.

Den omständighet, att märkena, tillhörande den ena blomfor-

men, sitta på samma höjd inom blomman, som anthererna hos den

andra, måste naturligtvis i hög grad gynna korsning mellan de olika

formerna. Då blomkronan är lika byggd och honingen har samma

plats hos alla blommor, hvilka tillhöra samma art, intager insekten

samma ställning vid sina besök hos den ena blomformen som hos

den andra. Han måste alltså beröra märkena hos den ena med

samma del af sin kropp, livarmed han l)erört anthererna hos den

andra och följaktligen korsa dem med hvarandra. Deremot har en

förening mellan könsdelar af olika höjd, det må nu vara mellan kö-

nen inom samma blomma eller mellan likbyggda l^lomformer, tyd-

ligen långt mindre utsigter, ehuruväl en sådan visst icke kan anses

omöjlig. De heterostyla l)lommorna kunna derföre anses bilda en

(ifvergång mellan de homostyla, hos hvilka homoklin pollination i

allmänhet har lika stora utsigter som heteroklin, och följande kUiss,

' 1. c. u. 109.
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h. Blommor, hos hvilka homoklin pollination är förhindrad.

1. Genom könens oliktidighet (Flores dichogami

Sprengel).

Denna anordning är den aUmännast förekommande hos de fa-

nerogama växterna, sä väl om man tager i betraktande hithörande

familjers, som slägtens och arters antal. Ständame kunna antingen

vara tidigare eller senare utvecklade än pistillerna, hvadan vi hafva

tvenne slag af dikogama blommor; de förra benämna vi proteran-

driska, de senare proterogyna (Piante proterandre, proterogine Del-

IMXO ').

a, Proterandriska blommor.

Då anthererna hos dessa i allmänhet öppna sig långt förr, än

pistillen är färdig till befruktning, så ega de sällan något pollen

(jvar vid tiden för märkets mognad; detta har antingen blifvit af-

sopadt af insekter eller bortfallit af sig sjelft -. Blomman fungerar

således under förra delen af sin lifsperiod såsom hanblomma, under

den senare såsom honblomma; den är icke hermafrodit i den me-

ningen, att båda könen skulle samtidigt ega förmåga att uppfylla

sina funktioner. Ya\ förening mellan könen ur olika Idommor är

således nödvändig för fröbildning; men för att en sådan skall af in-

sekten verkställas, det är, för att en yngre blommas pollen må bringas

på en äldre Idommas märke, är det nödvändigt, att knappar och mär-

ken beröras af samma del af insektens kropp. Knappar och märken

måste följaktligen under de olika j^erioderna intaga samma eller

' KöLREUTER, hvilken, såsom vi redan anmärkt, först uppmärksammade

könens oliktidighet, iakttog blott det förra slaget. Sprengel deremot fann, att

ständarne ej allenast kunde vara utvecklade före pistillen, utan äfven senare

och kallade de bada fallen andrug^ni och gynandri. 1 stället för dessa namn
föreslog HiLDEBRAND protaudri och protogyni. Delpino ('Note critiche' \). 11)

anmärker med rätta, att Sprengels termer äro mindre lämpliga, da de redan

länge haft användning inom terminologin i en helt olika betydelse, men att de

af HiLDEBRAND föreslagua ej äro fullt språkriktiga och förbättrar dem derföre

till proterandri och proterogyni.

- Allt pollen blir vid högre älder st()ttartadt.
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ungefärligen samma plats inom blomman, de måste efterträda livar-

andra i rummet liksom i tiden ^ Detta åstadkommes antingen ge-

nom könsdelarnes blotta tillväxt, eller genom särskilda rörelser, som

de utföra.

Till den förra klassen halva vi att räkna:

Dipsacece, Valerianea\ Riihiacece, Campanidacecc, Lobeliacecp,

Gesnermcece, Borago officinalis, Echium vulgäre, Gentiana Fnen-

monanfhe, Bhinanthece, Frimula strida, Balsarninece och Foly-

gonum.

Fig. 1.

FiL'. 1. a yn^re Momma, h ftklrc af Tric/iera arensis: r vn^rre, d ftldre af Valeriana offri-

naUi; e vugrc, / äldre hXommA aX Frimula strirta (båda frän sanima s^tänd) ; g \u<^Vkf, h äldre blomma

af Polygonum riviparum.

' Om Fumex och Ox)/rin, hvilka härifrån göra undantag, skola vi nedan tala.
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Hös Dipsacccfj lig. 1 a, b. Vnlcrianere Fig. 1 c, (/, llnhiacer/',

Gesneriacece ^, Polyyomun Fig. 1 {i. h ocli Echkim - stå ståndariie

vid aiitherenias mognad i blommans midt. böja sig sedermera utåt

och förvissna, hvarefter pistillen växer upj) till ungefär samma höjd,

som knapparne torr intogo.

H(js Frimula stricta •*. Fig. 1 t-. /' up})s]jringa anthererna vid

blonnnans öppnande, hvaremot pistillen ännu är kort och märket

ej fullt utveckladt: sedan växer pistillen uj))) till jemnhöjd med de

numera tomma anthererna och märket börjar atsöndra märkesvätskan.

Hos lUfinfDifhece, såsom Eujjlwrisia Fig. 2 a. h, Melampy-

rtDii, Bartsia. FerTicuJaris. är pistillen i blonnnans tidigare stadium

belägen bakom ståndarne. växer sedermera öfver och framom dem

och kröker sitt märkesbäraude ända nedåt.

Borar/o offiri)iaHs och (icnfiaiia Pneiirnoi/ai/flH' * hafva pistillen

innesluten i ett rör. bildadt af knapparne, livilka (")})pna sig utåt;

sedan dessa förlorat sitt iJoUen, växer pistillen ut ur röret och mär-

ket utvecklas.

Hos Balsaminece. såsom Impatiens Balsamina. parciflora och

XoJi fangere '•. l)elinner sig pistillen till en början i ett slutet anther-

rör; sedan anthererna. hvilka öppna sig utät, Ixjrjat vissna, afslitas

filamenterna vid ])asen genom pistillens tillväxt; de sammanväxta

anthererna sitta (jvar såsom en mössa på stiftets topp, tills de af-

lägsnas af insekterna eller vinden, hvarpå till sist det hittills slutna

märket öppnar sig med -^uui fem tiikar.

' Enligt Delpino Bot. Zeit. 1867. ].. 284.

- Enligt Sprexgel.
^ Primula atricta är af John Scott i Juurnal of tlie pioceed. of the Linn.

Soc. Vol. VIII X:o 30 p. 80 upptagen i hans förteckning pä heterostyla Pr*ww/rt-

arter. Fig. 1 c, j, som afbiMar tva blommor i olika stadier frän samma stånd,

visar tydligen, att denna art åtminstone stundom är homostyl och proterandrist.

Utan att i någon mån söka bestrida riktigheten af Scotts uppgift, hvilken är

stödd på undersökningar af exemplar frän Skottland, vill jag endast anföra, att

bland den mängd individer af denna art. livilka jag undersökt i de Jemtländska

fjellen, intet enda visat heterostyli.

* Enligt Sprengel '(jeheimniss*.

^ Enligt Delpino och IIildebrand Bot. Zeit. 1867.
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Hos ('ampanidacecB och Loheliacece är stiftet likaledes inne-

slutet uti ett antheiTÖr, men knajiparne öppna sig hos dessa inåt;

detta eger rum redan tidigt i knoppen, hvarvid det med utspärrade

hår försedda stiftet l^eklädes med ett fodral af pollen. Under det

kronan fortfarande är sluten, förvissna och sammankrympa antherer

och strängar, lemnande det pollenklädda stiftet fritt, livilket nu ut-

växer till sin fulla längd. Derefter öppnar sig kronan, stiftet be-

röfvas småningom sitt pollen af honingssökande insekter, slutligen

delar sig dess topp och märkesiiikarna rulla ut sig, blottande sin

inre med papiller och märkesvätska lorsedda sida.

Fig. 2.

Fiy. 2. il viiLTi' lilonmiu af Ki(plnasiu ojjiiinuU.-, Unajijiariio Wvu uY\^>\iv\\n^j:un, i)i.«til)en

ar riniiu <t utvecklad ooli befinner siir inollan stjlndarstrrini^arne ot-li Ijakrc lilimiväirsren ; b äldre

blomma af samma växt, kna|iparne liafva förlorat sitt pollen, men det mognH mfirket bar nu inta-

ifit en sådan plats, att insekten mästc beröra det med samma del af frambufvudet, bvarmed ban i

en vngre blomma berört antliorerna; c yngre bloiQma af Stuchys .sjilvtttica (f>. 'Å'l). stihidarsträn-

jrarne äro något framätböjda, så att de pollenbäraudc antliorerna befinna ^ig i lilommans midt; pi-

stillen, med ännu odeladt märke, lii^ger nära intill yttre bakväggen; d äldre bbiniina af samma
växt, antbererna ocb märket bafva bytt plats; de förra bafva förlorat sitt pt)lleii, det senare är

först nu fiirdigt för befruktningen.
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ÄiVen några Fajnlionacece ^ såsom Lotus cornicidahis ocli FJtn-

seolus-HYtev tillhöra denna klass. Dessa liafva i olikhet med öfriga

Papilionaceer kölen på öfre sidan fullkomligt sluten med undantag

af ett i spetsen hefintligt hål. Hos Lotus corniculatus öppna sig

anthererna i knoj^pen; pistillen, hvilken dä är kort, tillväxer seder-

mera och skjuter pollenmassan framför sig upp i kiilens öfre del,

med tillhjelp af de öfre lilamenterna, livilka iifvenledes förlängas

(enligt Delpino skulle deras spetsar ansvälla). Sätter sig nu en

insekt på kölen, så sänkes denna något, den styfva pistillen och ti-

lamenterna verka s(jm en trvckpump på pollenmassan, hvilken ut-

jagas i form af ett litet moln genom hålet i kölens spets. Då allt

pollen genom upprepade insektbesök blifvit frampressadt, utträder

äfven öfre delen af pistillen, hvilkens märke först nu är fullt utbil-

dadt. Hos Phaseohis-SiYtev {Ph. Caracalla och rnlgaris'-) äro an-

ordningarna ungefär enahanda, men kölen och könsdelarne spiral-

formigt vridna. Dä insekten tager plats på kölen, utträder stiftet

sopande pollenet framför sig, men vindar sig äter in i kölen, då in-

sekten lemnar blomman och trycket upphör. Allt pollen Idir små-

ningom utjagadt derigenom, att stiftet vid hvarje insektbesök ut- och

invindas, och först sedan detta skett, erhåller märket den hir ])t--

fruktningen nödiga utbildningen.

Till den senare klassen, hos hvilken könsdelarne under blom-

ningstiden utföra särskilda rörelser •^ hvilka vi kunna skilja från den

föränckhig i plats, som är en följd blott af deras tillväxt, höra:

Synanthereaj , Lahiatce, PoJemonrunf , Digitalis, Aquilefjia,

' Om öfriga organisationstyper hos Pax)Uio?iacc((\ se pp. 17, 20.

2 Delpixo Bot. Zeit. 18<;7 'p. 282.

^ Vaillant, Linné, Kölreuter hade iakttagit denna rörelse hos några

växter, men ingen af dem gaf en riktig tydning af fenomenet. Sprengel var

den förste, som insåg, att denna fr>reteeLse hade till mål, att en yngre blommas

antherer skulle intaga samma plats inom blomman, som en äldres märken och

således beröras af samma del af insektens kropp. Senare forskare, säsom Me-
Dicus (Trianzenphysiologische Untersuchungen" Leipzig 1803) och C. F. Gärtner
('Befruchtung der vollk. Gewächse' Stuttgart 1844 >, upptäckte visserligen, att rö-

relsen förefanns hos en mängd nya växter, men förstodo ej att skatta den af

Spbengel gifna förklaringen.



30

Är.onitum, I)elphiniiim. NiyeJJa, Malracefe, Geranium, Parnassia^

Tropceolece, Silenacea^ Älsinacecp. Passiflorece, Saxifragere, Ona-

grariecR, ÄlchemUla, Ericineff (imdant. Pyrolaceoi), Ällmm^ Bu-

tomiis.

Hos Synanthere(P är rörelsfii ej långsam såsom hos de följande,

utan (igonhlicklig samt åstadkommen genom filamentemas retlighet ^

Antherema äro, som bekant, sammanvuxna till ett upptill mer eller

mindre fast slutet i-ör och öppna sig redan tidigt i knoppen inåt.

Pistillen, hvilkens öfre del inneslutes af antherrörets bas (vi tala nu

om de tvåkönade blommorna), är vid denna tid ännu tendigen kort,

men växer under blommaiis knoppstadium fram .s^enom antlierröret.

' Denna retlighet iijtptiiekte^ af Battista del Lavola ar 17t>4 lios natrra

tistel-arter ("Discorso della irritabilita di alcuni fiori nuovainente scoyierta* Fi-

reiize), Kölreuter iakttog samma fenomen hos slägtena Scolfjimis, Serraéul/iy

('f/'/?*ira, Onopordoii, Centauiea. Cineraria, Buphthaltnntii. Cichorium. Hieruciuiu

och satte det med vanligt skarpsinne i sammanhang med pollenets öfverförande

af insekter ('Dritte Fortsetzung der vorl.äufigen Xachricht von Versuchen iiber

das Geschlecht der Ptlanzen', Leipzig 176G. p. 119), Sedan dess har visserligen

företeelsen blifvit grundligare studerad hos Cez/ianrfii-SLrter af Ch. Morren ("No-

tice sur la motilité dt-s tieurons dans les C3-narées" Bulletin de TAcad/ de Bru-

xelles 2. Juli 1843) och senast af F. Cohn ("Ueber contractile Gewebe im Ptlan-

zenreiche' Abhandl. d. Schlesischen (iesellschaft f. vaterl. Cultur 1861, Heft, 1),

)iien fä nya iakttagelser blifvit gjorda öfver dess tillvaro hos andra Synanthereie.

De enda, om hvilka jag har kännedom, äro D. Mi llers, meddelade i Bot. Not,

1KÖ2, pp. 119—123. Han fann, att tilamenterna vor(» retliga hos alla de C//-

/iarocephalie (12 slägten), hvilka voro föremål för hans undersökningar, konsta-

terade riktigheten af Kölreuters uppgift om detta fenomens tillvaro hos Cicho-

rium IntfjhiiH samt observerade detsamma dessutom hos Tra(/ofoyo7i-2iXiQV. Man
har således iakttagit det hos (^ynarocephalae, hos Cichoriacea^ (Cichorium, Sco-

Ifjmua, Tragopogon. Hieracium), hos Asteracea* (Buphthalmum), hos Senecioni-

dca.- (Ci17eraria). Jag har vidare observerat det hos en annan af Senecionideie

Antennaria dioica. Flera hanstand af denna växt odlades af mig i rum. Till

min fi>rväning fann jag. att pollenet och det pistill-lika organet icke framträngde

ur anthercylindern. ehuru capitula varit i full blomning under mer än en veckas

tid, Deremot, sä snart jag med en fin nål vidrörde något af tilamenterna i en

blomma, drogs antherrörct genast nerät uch ])ollenet samt pseudopistillen ut-

trädde på vanligt sätt. Denna iakttagelse kommer mig att tro, dels att tila-

menterna äro retliga h<)s alla Synanthereie, märkbarast hos Cynarocephala*. sva-

gare hos de öfriga afdelningarne, dels att pistillen eller det pistill-lika orga-

net icke kan utträda ur antherröret, om ej tilamenterna vidröras och neddraga

detsamma.
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skjutande förmedelst de här, hvarmed den upptill är försedd, pollen-

niassaii framtor sig, hvilken slutligen sammanpackas mot rörets öfre

ända. Märkesflikarne äro ej ännu åtskiljda. utan tätt slutna till

hvarann och, ehuru de äro oragitha af pollen, kan ingen befrukt-

ning ega rum. I detta tillstånd och läge hetinna sig generations-

organerna, när ])lomman öppnar sig. Vidröras nu någon eller några

af de konvext mot Ijlomväggen böjda iilamenterna, så förkoila sig

dessa, draga dervid antherröret neråt och den styfva pistillen skju-

ter ut som en piston, förande frömjölet framtor sig. Pistillen växer

ej ut genom röret, utan en beröring af filamenterna erfordras, tor att

så väl den som pollenet skall utträda. Sedan pistillen sålunda blif-

vit blottad skilja sig de l)åda mäi"kestlikarne, hvilkas inre sida är

beklädd med papiller och afsöndrar märkesvätska.

Den inrättning, vi nu beskrifvit, är högst ändamålsenlig och

sinnrik. För att åtkomma honingen måste insekten sticka ner sitt

sugrör mellan de utböjda Iilamenterna och då \4dröra dem. I samma

ögonblick och ej förut utträder pollenet ur antherröret och ])ort-

fores genast af insekten till en äldre blommas pistill. Då stiftet ej

är toi*sedt med uppsamlande här, mellan hvilka pollenkornen ligga

inbäddade och således ej är beklädt med ett öfverdrag af pollen,

såsom fallet var hos Campanulacese och Lobeliaccie, utan skjuter

pollenet framtor sig, så skulle mycket pollen gå förloradt genom att

falla l)(irt från antherrörets kanter, i händelse pistillen så smånin-

gom vuxe fram ur röret. I följd af tilamenternås retlighet och den

deraf åstadkomna ögonblickliga rörelsen, användes blommans hela

pollenqvantitet att inpudra insektens kropp och ökar sålunda san-

nolikheten tor en annan l)l()mmas befruktning.

I sammanhang med den redogörelse, jag nu lemnat öfver köns-

delarne hos S}Tianthereernas tvåkönade blommor, skall jag nämna

några ord om deras enkönade. Hanblommoraa äro försedda med ett

pistill-likt (Ugan, hvilket till det yttre skiljer sig från en verklig

pistill endast derigenom, att dess topp icke klyfver sig i tvenne

märken och att den saknar papiller. För öfrigt gör detta organ

alldc^les samma tjenst som en verklig pistill tor jjollenets framskaf-
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fande ur autherröret. Hos Antennaria dioca. den enda art jag uu-

dersökt i detta afseende, har jag icke kunnat upptäcka spår till

ovula hos pseudopistillen, ej heller har jag någonsin iakttagit, att

pollenslangar inträngt uti densamma. Honblommornas märken äro

i liera afseenden olika de tvåkönade blommornas. De sakna först

och främst den krans af hår, som förefinnas hos de senare, samt

äro dessutom pä sin inre sida runda, hvaremot de tvåkönades äro

på inre sidan plana. Det är tydligt, att dessa båda olikheter äro

föranledda deraf, att honblommornas joistiller icke skola framsopa

pollen ur någon anthercylinder ; de anordningar, som hos de två-

könade blommorna afse denna förrättning, l)lifva således hos hon-

blommorna onödiga och bortfalla.

Hos öfriga. till denna afdelning hörande, är den rörelse, som

generationsorganerna utföra, icke ögonblicklig och åstadkommen ge-

nom någon retlighet, utan långsam. Än röra sig blott pistillerna,

än blott ståndarne, än l)ådadera.

Hos Lahiafce är det oftast pistillen, som förändrar plats, såsom

hos Laminw, Galeopsis, — Salvia-s.Y\:ev, Digitalis imrpnrc a, Vcro-

nica nuiritinia ^: dock röra sig stundom äfven ståndarne, såsom

hos Stnchj/s s-f/Jr/ttica, Fig. 2, r, (1.

Hos Polemonium caTideiuii, Fig. 3, a. h. ClHrnirf')(erio)t anfiusti-

foliuni, UmheUif('rrf\ Silenacece, Fig. o, r, r/, -- Ffisslflora - röra

sig endast pistillerna.

Hos Äconitiivi, Fig. 4, a, h. c, Alsinacece, Fig. 5, a, h, Saxi-

fraga, Fig. 6, a, h, — AquiJegia, NigeUa, ^laJracca' -^ — Lopcsia

coronata '* röra sig både ståndare och pistiller.

Hos Geranium^ Farnassia, Alchemilla, Ericineae, Allium, Fig.

6, c, (h — Truta. Butomus'*, Troprpolfcf^ riira sig endast stAndarne.

' Enligt Sprengei, och Hildebrand.
2 Enligt Sprengel.
^ Enligt Sprengel och Hildebrand.
* Enligt Hildebrand.
^ Enligt Sprengel.
^ Enligt Sprengel ocli Delpino.
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Utom de proterandrister, hvilka vi ofvan uppräknat, finnas ännu

några andra växter, hvilka skola liafva ståndarne utvecklade före

l^istillen, såsom Acer och Musa enligt Linné, Acantlms och Caj)-

paridece enligt Delptno. Då jag ej känner, huruvida dessa väx-

ters könsdelar ega förmåga af rörelse eller icke, har jag ej kunnat

upptaga dem under någon af de tvenne föregående afdelningarna.

Fifif. 3.

Fig. 3. a, yngre Lloinma af Polemonium coeruleiim, pistillen med ännu slutet märke är

nerliggande mot understa kronbladet, de styfva standarnes antherer äro uppsprungna, (insekten,

som vid sitt besök kryper in i blommans öfre hälft, uppbäres af ståndarne); b äldre blomma af

sarauia växt, pistillen, hvars märkesliikar öppnat sig, bar ii*tagit de numera afmjölade och för-

vissnade standarnes plats; c, yngre, (/, äldre blomma af Viscaria alpina, ständarne hos den förre fullt

utvecklade med uppsprungna antherer, pistillen ännu kort med hopstäende märken; ståndarne

hos den senare förvissnade, pistillen fullt utvecklad, dess märken hafva aflägsnat sig frän hvarann

och deras papillbärande ändar intaga nu aiitbcreriias forna idnts.

HiLDEBRAND delar de tvåkönade blommorna i 'Dichogamen"

och '-Nicht-dichogamen'' (dessa senare skola vi enligt Sprengels

föresyn kalla homogama) och upptager under den senare klassen en

underafdelning '•Bewegungs-dichogamen". Hos dessa skulle könen

vara samtidigt utvecklade, men utföra vissa rörelser, genom hvilka

befruktning med eget pollen förhindras. Anmärkande i förbigående

3
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det i flera afseenden olyckliga valet af termen '-Bewegungs-dicho-

gamen'' vill jag mot uppställandet af en sådan afdelning anföra, att

Fig. 4.

FIl'. 4, a, konsdelarne hos oii uiii; blomma af Acointum feptentrionale kort efter (icss

öppnande, ständarne resa sig- den ene efter den andre uj)p i Idomraans mynning och öppna sina

knap])ar; b lios en något äldre blomma, en del ståndare äro vit;snade och nerfallna, alla de öfriL'a

hafva rest sig upp, de tre stiften, hvilka hittills varit dolda under stfiudarne, äro synliga; c hos

en ännu äldre blomma, alla ständarne liafva vissnat, stiftena liafva i sin tur rest sig och intagit

ståndarnes plats.

all rörelse, hvarigenom könsdelarne konmia att efterträda hvarandra

i plats, enligt min tanke är ett fenomen, som alltid är förenadt med

Fis-. f).

Fig. 5, o ynjrre, b äldre blomma af Sar/ina nodona, den yttre stiindarkranseu tidigare än

pistillen, den inre med densamma liktidig.

oliktidighet i utveckling. Den af Hrr.DEBRAND ('die Geschlecliter-

vertheilung' p. 49) lemnade afbildningen af Anocla hastata (Mal-
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vacese), hvilkeii af honom föres till '•Bewegungs-dichogamen'-, visar

ock, att denna växt är ett eklatant exemj^el på proterandvi. Afser

åter rörelsen icke könsdelarnes succession i plats, så är den en före-

teelse, hvarigenom pistillens pollination i allmänhet, vare sig med
eget eller fremmande pollen, möjliggöres, och de blommor, hos hvilka

en sådan rörelse förekommer, äro att föra till någon af de andra

uppställda klasserna.

(Jni tidsskilnaden i könens utveckling hos de proterandriska väx-

terna hafva vi att anmärka, att den är högst olika hos olika fa-

miljer. Sä är den öfverhufvud taget större hos Gesneriacece, Balsa-

Fig. 6.

FiiT. 6 a, vnsrre iiloiniu;i kort efter dess öppnande af .^a.rijraga aizoides, den vttre btSndar-

kranMMi har rest si?.' upp ucli dess knappar öppnat big; den inre stiindarkransen skall snart ut-

föra samma rörelse, de bada stiften äro korta och hopböjda; h äldre blomma af samma växt, bada
st^ndarkransarne äro neriallna mot kronbladen, deras antherer afm.jölade, till en del bortfallna,

stiftena hafva skiljt sig åt och deras ändar äro först nu försedda mod väl utvecklade märkespapiller,
c yngre, d äldre blomma af AlUum sibirkuin, hos den förre är pistillen ännu kort ocli outvecklad;
ståndarna höja sitr två och tvä i sender fram mot blommans midt och öppna sina knappar, hos den
senare hafva ståndarne med afnijolade anthere- återtagit sin plats vid kronans omkrets, pistillen

är nu lUvuxfMi ocli färdiir till l.oiVuktning.
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minece, Campanidacece, Lobeliacece, Synantherece, Silenacece, än

hos Lahiatce, Älsinacece och FoJi/goniim-SLrteY. Den är äfven be-

tydUgt varierande icke allenast inom samma familj, utan äfven inom

samma slägte. Succisa pratensis är mindre proterandrisk än Tri-

chera arvensis: ChrysospJenmm än Saxifråga : Saxifråga oppo-

sitifolia, Fig. 7 r^ än Saxifraga aizoiäes^ Fig. 6 a, h; Azalea pro-

cumhens än PJnjUodocc coeriilca. Ja, proterandrin varierar till och

med hos samma art; hos de tidigaste och senaste blommorna är

tidsskilnaden minst. Jag har t. ex. anträffat Gera nium sylvaticnm,

hvilken växt i allmänhet är starkt proterandrisk ', sådan som den

i Fig. 7 h afbildas, således med båda könen samtidiga. På samma

gång proterandrin aftager eller försvinner, aftager eller försvinner

ock generationsorganernas rörelse. Man får alltså icke föreställa sig,

att homoklin pollination aldrig skulle i naturen inträffa hos de

växter, som ega proterandriska blommor. Om insektbesök uteblifva

och pollenet icke bortskaffas ur blomman, eller om tidsskilnaden

minskas eller försvinner, torde en sådan ganska ofta ega rum. Här-

Fiff. 7.

Fig. 7, a blomma af den svaL-t proterandriska Saxifraga oppos^itholia kort efter dess öfip-

iiande; en del antlierer ?iro upjtspruiiirna, de öfriga skola snart öppna sig; pistillen har ännu ej

nått siu fulla längd och utbildning, utan blir färdig till befruktning vid samma tid som de sista

anthererna; hvarken ståndare eller pistiller utföra nägra rörelser; b blomma med samtidigt utveck-

lade kön af Geranium ."»/Ivaticum, ständarne resa sig blott lialfvags till blommans n)idt.

^ Jemför Hildebrajsds figur öfver Gercniiuni 'praten &c ('die Gescblechter-

vertheilung' p. 17), hvilken äfven kan tjena som afbildning på det hos G. sylva-

ticum vanhfira förhållandet.
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igenom bilda de proterandriska växterna en öfvergång mellan de

föregående och nästa klass, hos hvilken vi skola finna, att homoklin

pollination är omöjlig i följd af generationsorganernas och blom-

mans byggnad.

Vi hafva sagt, att ståndarne hos de dikogama blommorna icke

allenast kunna vara tidigare utvecklade än pistillen, utan äfven se-

nare, samt kallat de l)lommor, hos hvilka detta är förhållandet,

;i. Proterogyna blommor.

Sprengel ' uppgifver proterogyni hos Scroj^hularia nodosa;

HiLDEBRAND - lios Loiiicerci coendea, Mandragora vernalis och

Sco2)olina atrojmides (Solanacese), Widfenia carinthiaca (Personat»),

Glohidaria vidgarls och cordifolia, Plantago-SiYtei\ t. ex. Plan-

tago media, Hellehoriis-^dYteY, Goethea catdiflora (Malvacese); Fa-

rietaria diffusa, Lnzida pilosa, Älopecurus pratensis och Nar-

dus strida, samt hos de tvåkönade blommorna af Aesculus Hip-

pocastanum och Pavia ndjicunda; Delpino ^ hos Orohanche och

Coriaria; Tixlberg * hos Scirpus lacustns, Se. maritiinus och

Eriophorum angustifolium; Engler •'' hos Saxifraga crassifolia,

ligtdata, purpurascens och Stracheyi.

Jag har vidare iakttagit proterogyni hos:

TriglocJiin pahistre, Fig. 8, a, h, Luzula Wahlenhergii, cam-

pestris, arciiata och spicata, Juneus fdiformis, Fig. 8 c, d, articu-

latus, eastaneus, trighimis, Potamogeton salicifoUus och j)erfoliatus,

Fig. 8 e, f, Trichophorum alpinum, Eriophorum latifolium och

Scheuchzeri, Älopecurus genictdatus, Phleum aljnnum och pratense,

Hierochloa horealis, samt hos de tvåkönade blommorna af Calli-

triche verna, Fig. 8 g, h.

' 'Das entdeckte Geheimniss' p. 322.

^ 'Die Geschechtervertheilimg'.

^ 'Note critiche' p. 12.

"* 'Egeiidoiiiligheterria vid växternas befruktning' Bot Xut. 18G8. I. p. 12.

^ 'Beobachtungen iiber die Bewegung der Staubblätter bei den Arten des

Genus Saxifraga L. und Begriindung der Annahme des Genus Bergeiiia^lo^j\c\v.\

Bot. Zeit. 18G8 p. 834.
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Alla de fall af proterogjmi, hvilka jag undersökt, visa, med un-

dantag af CaUitriche S oföränderligen samma typ; de mogna mär-

kena, färdiga att mottaga pollenet, sticka ut ur knoppen ; sedermera

öppnar sig blomman och släpper

ut ständarne, hvilka förut voro in-

neslutna mellan hyllebladen, hvar-

efter slutligen anthererna upp-

springa. Så är förhållandet hos

Clisanthece, CyperecB, Fotamoge-

tonece, JuncacecB och Triglocliin.

Hos Plantago-2iviQY^ såsom

Plantago media och major, stic-

ker väl äfven stiftet ut ur knop-

pen redan i dess tidigaste stadium,

men det når dock aldrig sin fulla

storlek och utljildning, fontän kort

innan eller samtidigt med att blom-

man Ö2:)pnar sig och anthererna

släppa sitt pollen. Hos dessa lin-

nes således knappt mer än en lut-

ning åt proterogyni.

Flg. 8 a ynarre blomma af Triglocfiin paliistre,

pistillen ilr fullt utvecklad, men hylloljiaiieu.

hvilka innesluta antlicrernn, hafva ännu iekc

öppnat siir; b äldre blomma af samma växt. den

yttre kransen af liylleblad odi de tre yttre an-

tbererna äro Öppnade, den inre hyllebladskrau-

sen är ännu sluten, betäckande de tre inre an-

thererna; r yngre, d äldre blomma ai' Juncits /}-

liformis, e ynsrc blomma af Fotamogelo» per-

foliattis, f nldre blomma af samma växt, anthe-

rerna äro just ftrdiga att utsläppa de till en

enda massa förenade pollenkornen; <y yngre,

tvåköuad blomma af CaUitriche verva, pistillen är fullt utvecklad, men stSndaren ännu kort och

nerliggande mot moderbladet med sluten anther; h äldre blomma af samma växt, ståndaren ut-

vuxen, liar rest sig upp samt öppnat sin anther. Märkena äro i alla blommorna afbildade i det

tillstånd man finner dem, i fall ingen pollination ännu egt rum.

Fig. 8.

' När både ståndare och pistill uppträda i samma bladaxel hos Callitriche-

arter, skola de enligt E. Lebel ('CaUitriche', Esquisse.monographiciue. Cherbourg

1863) rättare anses bilda en inflorescens än en enskild blomma.
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Sprengel anför, såsom vi sagt, proterogyni hos Scrophidaria

nodosa. Man kan dock lätt öfvertyga sig genom Sprengels egen

beskrifning och afbikhiing, att denna växt ingahmda är proterogyn,

utan har könen samtidigt utvecklade eller möjligen ständarne något

tidigare än pistillen. Den böjning, som stiftet utför ccli hvilken eger

rum samtidigt med knapparnes öppnande, har Sprexgel antagit

vara ett tecken till redan inträdd befruktning och börjad förnss-

ning. Den afser dock tydligen att underlätta märkets pollination,

hvilket härigenom vändes mot den besökande insekten ^.

Englers uppgift om de fyra ofvan uppräknade Saxifrac/a-

arternas proterogyni- synes mig i högsta grad dubiös. Den afbild-

ning, som han lemnar af en yngre och en äldre blomma af Saxifraga

crassifolia, gifver visst icke tillkänna någon pistillens förtidighet och

liknar i sådan grad den figur, jag ofvan lemnat af den föga prote-

randriska Saxifraga opi^ositifolia, att det förefaller mig mer än an-

tagligt, att anordningarna hos båda äro desamma. Saxifraga lign-

lata har Engler likaledes undersökt i lefvande tillstånd och dervid

iakttagit samma förhållande som hos den föregående. Deremot har

han bestämt de två andras proterogyni genom undersökning på exem-

plar ur herbarier, ett sätt, som är allt annat än tillförlitligt.

Om ]3roterogynin hos ofvan uppräknade växter, hvilka tillhöra

familjerna Caprifoliaceo', SoJanacece, Personatce^ GJohtdariere, Acc-

rinece, Rannncidacece och 3IalvacecB har jag icke kunnat bilda mig

något omdöme, då hvarken jag sjelf haft tillfälle att undersöka dem,

ej heller Hildebrand och Delpino lemnat afbildningar deraf. Skäl,

för hvilka jag nedan skall redogöra, komma mig dock att t^ifla på

verkligheten af dessa växters proterogpii.

Hos de proterogyna blommorna företinnes ingen rörelse hos

könsdelarne, hvarigenom dessa efterträda hvarandra i plats; ej hel-

' Darwin anmärker just detsamma om stiftets böjning hos Scrophularia

aquatica (Journal of Linn. Soc. Vol. VII N:o 31, p. 17(3).

- HutVudsakligen pä denna proterogyni och pä fränvaron af ständarrörelse

stödjer Engler uppställandet af dessa arter susom ett från Saxifraga skildt

slägte, Berr/ttnia. Vi hafva sett att äfven hos Saxifraga opposili/olia ständarne

eke röra sig och att detta stod i samband med denna arts ringa protérandri.
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ler åstadkommes detta genom könsdelarnes tillväxt, utan knappar

och märken intaga helt olika plats inom blomman. Härutinnan lig-

ger en hiif\aidsaklig skilnad mellan proterandrin och proterogynin,

till hvilken vi skola återkomma i arbetets senare afdelning.

Hvad tidsskilnaden mellan könens utveckling hos de proterogyna

växterna beträffar, sä är den liksom hos de proterandriska olika stor

hos olika fa^iiljer och slägten. Den är betydlig hos Parietaria

diffusa, Luzula, Scir])us, EriopJiornnh mindre hos Juncus, Alo-

pecurus och Hierochloa, ganska obetydlig hos Phleum samt knappt

märkbar hos Plantago och Euryanthece. Deremot är tidsskilnaden

mycket konstant inom ett och samma slägte och hos en och samma

art. Dä stiftet med märket är ett organ, hvilket, om det ej upp-

fyllt shi bestämmelse att mottaga pollenet och leda pollenslangen,

fortlefver en icke obetydlig tid, så företinnas hos de proterogyna

växterna de båda könen samtidigt i blonmian, så ofta en befrukt-

ning icke inträdt i dennas tidigare stadium. En minskning i tids-

skilnad är således icke här nödvändig för att möjliggöra befruktning

med eget pollen, såsom förhållandet var hos de i)roterandriska blom-

morna och härutinnan finner man måhända förklaringen dertill, att

j)roterogynin icke varierar hos en och samma art, under det att detta

så ofta är fallet med proterandrin.

Vi hafva nu lemnat en kortfattad öfversigt at de olika anord-

ningarne hos de dikogama blommorna. Dessa bilda, som vi sågo,

den ena afdelningen af den klass, hos hvilken homoklin pollination

är förhindrad. Den andra utgöres af de blommor, hos hvilka detta

är en följd af mekaniska hinder inom l)lonnnan. Homoklin pollina-

tion är nemligen hos dessa förhindrad:

2. Genom generationsorganernas och blommans byggnad

(Flores hercogami ^).

Man känner ännu endast ett fåtal växter, hvilka ega sådana

blommor. Dessa äro AscUpiadece, Periplocece, Aporynece, Tlmn-

af 'éfr/.oc, stängsel, hinder.
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hergia alata, Fhiguicida (sannolikt äfven Utricnlaria), Pohjgcda^

Viola och Orchidece. På detta fåtal har dock naturen slösat en

sådan mångtald sinnrika inrättningar, alla med yttei-sta noggrannhet

beräknade på ett säkert öfverförande af fremmande pollen till mär-

ket, att en redogörelse fiJr dessa anordningar skulle omfatta en de-

taljerad beskrifning af livarje arts eller åtminstone hvarje slägtes

blomform och könsdelar. Jag ser mig således nödsakad att för de

flesta hithörande hänvisa till specialarbeten: för Asclepiadece, Feri-

plocece och Apocgncce till Delpinos 'Relazione sull" apparecchio

della fecondazione nelle asclepiadee', Estratto dalla Gazzetta Me-

dica di Torino del 2(J november 1865 p. 372 och 'Sugli apparecchi

della fecondazione nelle antocarpee' Firenze 1867 pp. 6—15 samt

till HiLDEBRANDs 'Ucber die Befruchtung der Asclepias Comuti',

Bot. Zeit. 1866 och hans referat af Delpi.nos sist nämnda arbete

med tillägg i Bot. Zeit. 1867: för Orchidece till Darwins uamn-

kmmiga arbete 'On the fertilisation of Orchids' London 1862.

Könsapparaten hos F/o?rt- arter är noggrannt beskrifven och af-

bildad i Sprengels 'Das entdeckte Geheimniss' ^ och Hildebrands

'die Geschlechtervertheilung', hos Thunhergia alata och Polggala

vulgaris i Hildebrands ofvannämnda referat i Bot. Zeit. 1867.

Mina egna iakttagelser hafva varit inskränkta till några Orchi-

dece, Viola- och Pi)iguicida-'ÄYtev. Mina observationer på Orchis

macidata, Gymnadenia conojjsea, C'oeIogJossu)n viride, Goodyera

repens och Listera ovata, Imlka arter redan förut voro undersökta

af Darwin, hafva endast lemnat mig tillfälle att beundra dennes

utomordenthga iakttagelseförmåga och skarpsinne. Jag har äfven

sysselsatt mig med några Orchide^, hvilka icke förr varit föremål

för undersökning, NigriteUa augustifoJia, Chamceorchis alpina och

CoraUorhiza innata, men dels äro mina rön ännu ofullständiga,

dels fattas mig nödiga afbildningar för att kunna meddela desamma.

Viola suecica, palustris och hiflora har jag funnit i allt väsendtligt

lika Viola tricolor '-.

^ Sprengel insåg dock icke, att homoklin poUiiiation var hos dessa omöjlig'.

^ HiLDEBRAND 'Geschlechtervertlieihiiig' pp. 53—55.
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Hos Pinguicula vulgaris, Fig. 9, finna vi en inrättning, som

väl förtjenar att beskrifvas. Pistillen, bildad af tvenne fruktblad,

har ett mycket kort stift, hvars topp delar sig till ett tvåflikadt

märke. Den främre fliken, r7, är skiflikt utbredd, den bakre åter

reducerad till en pigg, e, livilken stundom är dubbel, någon gång

äfven fattas. I vinkeln mellan båda märkesflikarne befinner sig

den tydliga, märkesöpjoningen, f, livilken fortsattes af en öppen kanal

ner genom stiftet (detta döljes i b af den främre märkesfliken).

Ståndarne, g, hvaraf en är afbildad fristående i c, äro krökta tätt

efter fruktgömmets kanter; deras antherer, livilka öppna sig uppåt

och inåt, äro tryckta intill stiftet och betäckta af den främre

fliken. Denna är på sin undre, mot anthererna vända, sida besatt

Fig. 9. a blomma, sedd frfm sidan; den är upp-

skuren längs efter och de Ijäda hälfterna något frän-

höjda, för att visa könsdehirnes plats och liigc; h

könsapparaten, lossad frSn öfre hlomväggen och ställd

i vertikalplanet, sedd framifrfin och något uppifrån

:

cl den främre, skiflikt uthredda märkesfliken; e den

bakre pigglika märkesfliken; / mäikesöppningcn; (/(/

de båda ständarne: c ståndare, frånskild, för att visa.

huru antheren öp|>nar sig.

med ett fransadt ludd; dess öfre sida bär synnerligast i närheten af

märkesöppningen papiller, hvilka afsöndra märkesvätska. I den

främre märkesfliken råder ett starkt spänningsförhållande; den sträf-

var att rulla sig inåt mot fruktgömmet, livilken rörelse man ock ser

den utföra, om anthererna borttagas. Till följe af denna spänning

äro anthererna underkastade ett starkt tryck, hvilket pressar pollen-

kornen fram ur anthererna in i det ludd, som l)ekläder flikens un-

dra sida, hvilken ej är försedd med papiller och märkesvätska samt

således okänslig för pollen. Derigenom att anthererna äro vända

något inåt, samlas pollenet till största delen mot flikens midt. Den

tvåläppiga blomkronan, hvilken i a är afbildad i naturlig ställning.
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men uppskuren längs efter ena sidan och med de båda hälfterna

något böjda från hvarandra, är framtill vid, men blir midt för köns-

apparatens plats mycket smal, så att endast en liten öppning finnes

mellan märkesflikens främre kant och nedre blomväggen. Genom

denna öppning måste insektens proboscis passera för att åtkomma

honingen, hvilken förvaras i sporren. Härmar man insektens åtgö-

randen medelst att införa en fin nål eller dylikt i blomman, så iakt-

tager man följande. För att komma in genom öppningen till spor-

ren måste nålen glida utefter främre märkesfiiken, men utöfvar för

öfrigt ingen inverkan på könsdelarne. Deremot, då man drager nå-

len tilll)aka, slås främre märkesfiiken, r/, upp mot diMi haki-e, e, och

mot öfre blomväggen samt tryckes så tätt intill dessa, att den van-

ligen fastnar; denna adherens, hvilken varar en half till en minut,

torde förorsakas af den klibl)iga märkesvätskan. Nålen släpas ut-

efter främre flikens undre pollenklädda sida, hvilken nu är blottad,

samt ])lir härvid beklädd med en myckenhet pollen. Af detta pol-

len kan dock intet komma på den skiflika flikens öfre sida, ej hel-

ler kan det falla ner i märkesöppningen, ty denna tillstänges na-

turligtvis derigenom, att fliken slås upp mot öfre blomväggen. För

man nu in nålen i en annan blomma, så finner man, att det pollen,

hvarmed nålen är beklädd, vid nerförandet afskrapas på flikens öfre

pa pillösa sida och att nålen vid utdragandet förses med nytt pollen

ur denna blomma. Af denna redogörelse synes, att blommans eget

pollen hvarken af sig sjelft eller genom insektens biträde kan komma

på den känsliga delen af märket \ hvaremot främmande pollen med

lätthet och säkerhet måste dit öfverföras. Ehui'u jag ej lyckats di-

rekt iakttaga den insekts verksamhet, genom hnlken pollinationen

hos denna växt förrättas, tyckes det mig föga tvifvel underkasta dt,

att den i naturen verkställes på ofvan beskrifna sätt -.

' Detta skulle bliiVa möjligt, om insekten upprepade gånger införde och

utdroge sitt sugrör eller om han besökte samma blomma tvä gånger å rad; att

sä ej tillgår i naturen, skall jag nedan söka visa.

2 En gång har jag funnit en fluga inkrupen i blomman af Pingiiicula

vulgaris. Den var tydligen fängslad af blomman och sökte förgäf\-es befria sig

ur sin fångenskap. J^huru jag ej lyckades säkert förvissa mig om, hvad som
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Anordningarna hos Pinguicula villosa äro fullkomligt enahanda

med dem hos föregående art; den bakre märkesfliken fattas dock

oftare.

Ehuru könen hos de herkogama blommorna äro samtidigt ut-

vecklade, är dock ingen förening dem emellan möjlig till följe af

mekaniska hinder, livilka möta öfverförandet af eget pollen pä mär-

ket. Hos de dikogama blommorna var väl äfven detta i allmänhet

liändelsen, men undantag gåfvos dock, såsom vi sågo, då homoklin

pollination hos dessa var möjlig. En sådan möjlighet inträder der-

emot aldrig för de herkogama, åtminstone så framt ej blomman

i större eller mindre grad ombildas. Bland alla tvåkönade blommor

hafva således de herkogama minsta utsigten till homoklin pollina-

tion; i detta afseende komma de alltså närmast följande hufvud-

afdelning af fanerogama blommor,

B. Eukönade blommor.

De växter, hvilka ega enkönade blommor, kunna antingen hafva

endast sådana, eller ock derjemte tvåkönade. De förre, hvilka kal-

las diklina, sönderfalla i tvenne klasser, monoecister och dioecister,

allteftersom de olikkönade blommorna befinna sig på samma eller

skilda stånd. De senare, de polygama växterna, hvilka i afseende

pä könsfördelning bilda en öfvergäng mellan de sam- och skild-

könade, kunna vara antingen monoikt, dioikt eller trioikt poly-

gama.

Monoikt polygama kalla vi sädana polygama växter, hos hvilka

alla arten tillhörande individer hafva en och samma könsfördel-

egentligen förhindrade flugans reträtt, är det dock troligt, att kronans egendom-

liga form af en platt-tryckt tratt i förening med de myckna hår, hvarmed den

l)ä inre sidan är beklädd, var härtill orsaken. Att tlugan skulle hafva lyckats

insticka sin proboscis genom öppningen till sporren och sedermera ej förmatt

slå upp den nedre märkesfliken, dä den skulle draga sin proboscis tillbaka, torde

vara osannolikt, ty ett sugrör, som skall inkomma genom öppningen, måste vara

parallelt med insektens längdlinie. Jag antager följaktligen, att itollinationen

hos Finyuicula verkställes af nägon annan insekt och att flugors besök och derpä

följande fångenskap i denna växts blommor blott äro något tillfälligt.
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ning. De en- och tvåkönade blommorna uppträda således på samma

stånd; men jemte de tvåkönade kui^na:

antingen endast hanblommor förekomma, såsom hos UmheJJi-

ferce (Cerefolium syhestre, Imperatoria Ostriithmm, Oenanfhe fi-

stulosa, Ästrantia, Sanicida), Halesia tctraptera \ Aescuhis Hip-

pocastanum, Pavia ruhiciinda, PteleafrifoJiata, Veratriim, Grawi-

nece (HolcuSy HierocMoa, Hordeiim, Phragmites, Avena elafior) etc.

eller endast honblommor, såsom hos de flesta Corymhiferce,

Coffea arabica-, Parietaria, Ätriplex, Halimus etc.

eller ock båda slagen, såsom hos Piicinus communis och Sn-

pjonaria oci/nwides ^.

Dioikt polygama kalla vi sådana polygamer, livilka liafva tvenne

slag af individer med olika könsfördelning. Af dioik polygami äro

många fall möjliga; jag känner dock endast trenne:

han- och honblommor tillsammans på en del stånd och endast

tvåkönade blommor på andra, såsom hos Callitriche,

endast hanblommor på en del stånd och endast tvåkönade på

andra, såsom hos Dryas octopetala,

endast honblommor på en del stånd och endast tvåkönade på

andra, såsom hos SfeJlaria graminea och Polygomtm viviparu}}i "*.

Trioikt polygama benämna vi sådana polygamer, hos hvilka

förefinnas trenne slag af individer med olika könsfördelnin.u'. Ehuru

många fall af trioik polygami äro tänkbara, känner jag dock blott

' Enligt A. S. Öksted i '\'idenskabelige MeddeleLser fra Xaturhi>tori>k

Forening i KJ0beiihavn for Aaret 18(36' pp. 94, 95.

2 Enligt Bernoulli 'Zur Kenntniss dimorphen Bliithen' Bot. Zeit. 1869

p. 18.

^ HiLDEBRAND 'Geschlechtervertlieilung' pp. 10, 11.

•• Såsom ett fjerde slag af dioik polygami kunde man anse de fall, dä hos

en normalt samk(5nad växt ett och annat stånd anträffas polygamt, såsom hos

Cardamine amara, Geranium sylvaticam, M/josotis, Saloia, Ajutja, Mcnitha etc,

hos hvilka ståndarne stundom felslå i en och annan blomma, eUer dä hos en dioik

växt, sasoin Eumex Acetosclla, tvåkönade blommor någon gång uppträda. Poly-

gamin är dock hos dessa sä sällsjnt, att jag ej ansett mig böra sammanställa
den med öfriga, ofvan uppräknade fall, hvilka alla i mer eller mindre grad
kunna göra anspråk på att vara regel.
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ett enda: endast hanblommor på ett stånd, endast honblommor på

det andra och endast tväkönade på det tredje, såsom hos Silene

infläta, Fig. 10, Silene acauUs, JRihes alpinum, Fragaria elatior,

Ruhus Chamcemorus, Foteriuni Sanguisorha samt Thymus Ser-

pyllum, Fraxiniis excelsior, Acer och Empetrum nigrum, hos

hvilka senare dock en och tvåkönade blommor stundom förekomma

på samma stånd ^

Närmast de samkönade växterna stå naturligen de, hos hvilka

polygamm är ett midantagsfall, såsom hos Cardamine amara, Ge-

raniiim sylvaticum m. H.; dernäst komma de, hos hvilka enkönade

Fi£r. 10.

Fiff. 10. SHe.DC infffita, (i- lian-, h lioiihlonima, Itrtdii mod riKliiiiciiter till andra könet ; c. O,

e könsdelar ur tvSkönad Idomnia af sainiua växt i de olika utvecUliniiSstadierna; c yngre l>iomnia,

ytire ståndarkransen, uppvuxen till hlomraans m.vnnini;-, liar just öppnat sina antlierer, den inr<!

är ännu kort med slutna antherer, stiftena likaledes korta ooli liniilnuda; å nå.o-ot Jildre blomma,

yttre stAndarkranscn med nSstan tömda antherer liar börjat vissna, den inre har vuxit upp till

blommans mynning ocli nyss öppnat sina knappar, stiftena niigot längre men ännu hoplagda; e.

ännu äldre blomma, standarne äio förvissnade och utböjda, stiftena liafva aflägsnat siir fr;'in hvar-

andra och nfitt sin slutliga utveckling.

Dessa kunna äfven anses bilda en tjerde klass, polyoik polygami.
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blommor visserligen konstant förekomma, men dock äro till antalet

(le tvåkönade långt underlägsna, såsom UmhelUfercf', Graminece,

Dnjas octopetcda, Folyfjonum vivixmrum etc, samt närmast dikli-

nerna de, hos li\dlka förhållandet är omvändt, såsom Bicinus com-

miinis, Saponaria ocymoides och CaUitriche.

De monoikt och dioikt polygama bilda direkt öfvergång mellan

samkönade växter och monoecister; de trioikt mellan samkönade

växter och dioecister. Deremot äro direkta öfvergångar mellan mo-

noeci och dioeci temligen sparsamma och hos artrika slägten, så-

som Salix, Carex, till och med hos hela familjer, Cupulifer(e, Co-

niferce, Cycadece, är den ena eller andra könsfördelningen norm.

Tilllalliga undantag gifvas dock; så äro dioecister, såsom Myrica

Gale, Cannabis safira, Mercurialis, Salix {pentandra, cinerea, ni-

(jricans), stundom enbyggande, monoecister, såsom Carices, stundom

tvåbyggande.

Betrakta \\ åter könsfördelningen inom ett och samma slägte,

så tinna vi ofta, att arter, hvilka tillhöra samma slägte, äro än

samkönade, än skildkönade, såsom hos Valeria na, 2Ielandrium och

Ri())ii\r: än monoikt, än dioikt skildkönade, såsom hos Urfica;

än monoikt polygama, än dioikt skildkönade, såsom hos Gnapha-

Jiiini (sensu Linnseano).

Afven mellan den en- och tvåkönade blomman kan man ui)p-

ställa den mest fullständiga öfvergångsserie. Frän ]3ortovaron af

hvarje rudiment till andra könet, såsom hos Cucurhitacece, Canna-

his, Cupuliferce, Salices, Sagiffaria, Carices, kunna vi genom alla

möjliga grader öfvergå till förekomsten af högst utl)ildade ståndar-

och pistillrudimenter, såsom hos både han- och honblomman af Si-

lene infläta, Fig. 10 a, h, Biihus Chanicemoriis, Fig. 11 a, h, Acer

Platanoides, 'Bhamnus cathartiea, Laurinece, lilius Toxicodendron,

hos hanblomman af Ilhodiola rosea, Fig. lic, Urtica dioica och

stundom Piiunex Acetosella, hos li(mblomman af Dryas octopetala

och Polygonum viviparum. Stundom förekomma skenbara ståndare

och pistiller, de förre med anlag till pollenkorn, de senare till ovula,

livilka således knappt kunna skiljas från verkliga könsorganer, men
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likväl icke fylla deras funktioner, såsom hos Catasetum (Orchideae).

Än äro rudimenterna till andra könet hos en och samma art af kon-

stant storlek, än tinnas alla grader af rudimenter hos en och samma

art, såsom hos Buhus Chamcemorus, MeJandrmm syhesfre och

pratense, Tltymus SerpyJhnn, ja till och med hos samma hlomma,

såsom understundom hos Pohjgonum riviparnw. Härtill kommer,

att ett och samma växtindivid jemte blommor, hvilka hafva båda

könen normalt utvecklade, stundom bär andra, hos hvilka vi finna

könsdelarnes antal reducerade, samt ännu andra, hos hvilka endast

rudimenter finnas qvar af ena könet, såsom ofta är fallet hos Ca-

ryophyUacece.

Fi--. 11. fl lioiilil(imm:i. h lianblomma af liubits C/irniicniicrii.', Iiäila med rudiniciitei- till an-

dra könet, c lianldoninia af Ilhodiola rosea med väl utvecklade pistillnulimontcr.

Ehuru vi således i morfologiskt afseende kunna igenfinna alla

möjliga trappsteg i öfvergången från en- till tvåkönad blomma,

qvarstår dock alltid den skarpa gränslinie, som bildas deraf, att hos

den förra ^ blott ena könet har funktionsförmåga, hos den senare

begge. Men om vi taga hänsyn till miijligheten för homoklin poUi-

nation, sä kunna vi ej uppställa någon skiliiad mellan en- och två-

könade blommor, ty det finnes, såsom vi sett, tvåkönade blommor,

hos hvilka en sådan är lika litet möjlig som hos de enkönade,

och mellan dessa tvåkönade l)lommor och de kleistogama möta

oss alla grader af mindre och större sannolikhet för homoklin pol-

lination.
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Vi liafva rm afsliitat den morfologiska framställningen af de or-

ganisationsformer hos den fanerogama blomman, hvilka kunna hafva

inflytande på möjligheten eller sannolikheten för homoklin pollina-

tion. Om äfven denna framställning ej specielt berört hvarje hit-

hörande art eller slägte, ja icke ens hvarje familj, torde den dock

så till vida kunna göra anspråk på fullständighet, som väl knappt

någon fanerogam könsanordning gifves, hvilken ej är att hänföra till

någon af de uppställda afdelningarna. Vilja vi i minnet återkalla

grunddragen af den föregående framställningen, torde detta lämpli-

gast ske genom att uppställa en schematisk öfversigt af de resulta-

ter, till hvilka vi i vår undersökning kommit. Den tablå, som på

följande sida för detta ändamål meddelas, upptager i sin midtel-

kolumn de olika organisationstyperna hos den fanerogama blomman

samt på ömse sidor derom de olika grader af möjlighet till hetero-

klin och homoklin poUination, hvilka deraf blifva en följd.
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II.

Framställning af könsanordningarnas fysiologiska be-

tydelse.

I ;ir1){4i't-« tr>ir(' del liaiVa vi lenniat en Ijoskrifuing af aiiord-

]iiriii;aiiia \nr ki'>uv]i>. fineiiing lnjs de faiierogama växterna, Imfviid-

sakliiicii ur niorfologisk synjjiiukt. \ i skola nu ^öka iröra en trani-

ställniiiLC af dessa anordnin.iiars fysiologiska betydelse, fortjuäende i

omvänd ordninu mot den. vi da iakttogo, säledes frän mindre till

Ntoi"re sannolikhet för liomoklin jjollination. De faneroizama väx-

ternas Idomnior siinderfalla da i tvenne klasser: hlonnnijr. livilka

poUineras genom en yttre ajient^ tillhjel]) och allts.-i jiro utsatta tur

möjligheten af lieteroklin |)ollinati(jn. och hlonuncu", hvilka polline-

ras utan en yttre agents tillhjelp inom slutet hylle, hos hvilka lie-

teroklin })()llination följaktligen äi- omiijlig.

A. Blommor, hvilka pollineras g:eiiom eii .vttre ag:eiits till-

hjelp (Flores chasmogfami).

Agenten kan vara vind eller insekter'. Den olikhet i hlommans

hela hyggmid och organisation -. som hiiraf blir en fJiljd. är af så

' Åiimi •-'11 tredje agent, fuglar. skall vara verksam fi»r jiolliiiationeii. I de

tropiska länderna Ijesöka Kolibri blonunuiTia tor lioninirens ^kull: u]>i>gifter tinna^'

älven, att en Ceitliiti-äYt och Punts ntcr besöka blommorna af ^lijnre nripara

(se Kurt Sprengel Ban und Natur der (jcwächse' Halle 1812 j». ööli. Det är

sannolikt, att dessa medverka tor pollinationen. hvilket da natnrli,iii:vis sker pä
samma sätt som insektenia.

^ Skiljaktigheten] a mellan de växter, livilka pollineras af vind. oeh de,

hvilka pollineras af insekter, iiro af sä väl morfoloo-isk som hsiolotrisk art. Re-
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djupt ingripande art. att man i de flesta fall redan vid första ögon-

kastet kan afgöra, livilkendera agenten medverkar vid en växts be-

fruktning. Vi skola lemna en kort redogörelse för dessa skiljaktighe-

ter och börja med de ])lommor, som poUineras förmedelst vindens bi-

träde, dä öfverhufvud taget sannolikheten för homoklin i)ollination hos

dessa är mindre än hos dem, som pollineras genom insekters tillhjelp.

I. Blommor, hvilka pollineras genom vindens tillhjelp ' (Piante

anemofile Delpino).

Såsom anenjohler anse vi icke allenast de växter, livilkas pollen

föres af vinden till märket genom luften, utan iifven de, hvilkas

])o]len föres af vinden pä vattnets yta. \'i riikna således hit:

Cycaclea\ ConifertTf, Gramhiere, Cyperacere, Tijphacere, Pota-

nwyefonere, Juncacece, TriglocJun, VaJlisneria spiralis, Myriace,

Betulinece, Fopnlus, Cupulifeycc, 31orere, (JeJt'tdea\ CannahinefP,

Urticacece, Rumex, Oxyria, Foteriuuu Coriaria, PJantagine<rf\ samt

förmodligen CaUitrichinece, Chenopodkice(B och Haloragece.

De olikheter, som företinnas mellan anemofila och entomotila

växter, heriiia märken, antherer, hlamenter, i)ollen och hylle.

flogörelsen för des.sa skiljaktighotftr skulle äfven rättast hafva blifvit delad i

tvenne, af hvilka den förre, den morfologiska, bort fa sin plats i arbetets före-

gående del. .Jag har dock föredragit att framställa sä väl de morfologiska som

de fysiologiska skiljaktiglieterna pä ett och samma ställe, på det att olikheten

mellan sagde växter, livilken är af yttersta vigt for värt ämne, mätte desto skar-

]>are framstå.

' C. K. Spkengel ä]- den, som först på])ekat, om äfven ofullständigt, den

stora olikhet i blommans byggnad och organisation, i könsdelarnes form och

pollenets beskaffenhet, som företinnes mellan de anemofila och entomofila väx-

terna (båda tennerna äro införda af Delpino, se 'Note critiche' p. 6). Hildk-

BRAND tyckes fästa mindre afseende härpä; åtminstone har han icke angifvit,

hvilka växter han anser vara anemofila eller entomotila, lika litet som han näm-

ner något om skiljaktiglieterna dem emellan, med undantag af några ord om
pollenkornens olika beskaffenhet i båda fallen Cdie Geschlechtervertheilung' p. 7).

Delpino deremot betonar ("Note critiche" p. b) olikheten i så väl märkenas som
antherernas form och visar sig härutinnan hylla Sprengels åsigt. Utom de

växter, hvilka Sprengel visat vara anemofila, Conijercp, Amcntaceiv och (Jraiiiinem,

räknar Delpino hit Cfjcadea', Liizala, 3Iorc(e, Celtidece, Urticacea.', Farietaria,

Cannabis, HumuLus, Ihimex^ Poterium och Plantago, hvilket allt öfverensstäm-

raer med mina egna iakttagelser.
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Aiieiiiutilenia> iiuiikeii äro alltid mycket utvecklade, vanligen

ai' en borstes eller pensels form, och liatVa sin största dimen>ion i

vertikalplanet; ent^miotilernas märken äro äter vanligen små, knapp-

eller groptbrniiga, eller, om de äro stxhre. ntln-edda i liorizontal-

planet. Man kan ock med andra ord ^äua. att anemotilenms stift

vanligen äro lje>atta med märken utefter hela sin längd, da der-

emot entoniotilerna hafva märket i stiftets to])p och vanligen föga

utbredt (se Fig. 12).

Fig. 12.

fil.'. fJl. Afldliliiinjrar af aiieniotilu och i'>iit4itnotil:i växter.-* pistiller, för att vi^u olikheten

ninrkeiiar- form; a, h, r pistiller af Alrnix, Jlmnuhif. Tnfirnni (aiiemotiler) ; </. <>. /' pistiller af fyfi-

lij. Liitinii. Suphai- (eiitomofiier).

Anthererna och tilamenterna äro äfven något olika. Hos ane-

nn)tileina äio anthererna vanligen större, men icke destomindr»' Hitta.

me»l stor i)ollenniassa, sittande pä vanligen langa och slaka tilamen-

ter; hos entoniotilerna äro de mindre, hysa jemtVjrelsevis (d»etydlig

pollenmassa och sitta i)ä >-tyfva tilamenter. Sa väl knappar som

märken liafva hos aiieniotilerna alltid sin plat> utom liyllet. hos

entomohlerna äro de oftast deraf inneslutiia. Pollenet iir hos de

l(>rre liitt och torrt, således >toftartadt: hos de <enare tungt nch

vanligen klibbigt.

Stihsta olikheti^ii erbjuder dock hyllet> organisation. \\*>-- nne-

motilerna iir detta oftast ofärgadt, ej honingsförande samt till ^iii var-

aktighet icke bestämdt af befruktningsmomentet, med ett ord det bär

karaktären af de eiitoiiiotila växternas foder. Eutomotilerna deremot
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ega viiiiligeii en inre. färgad krans, livilken liyser lu>niii;Li samt tor-

vissnar och affaller, så snart l)elruktningen intj-äder. Till dessa

egendomliglieter hos de anemotila \'äxterna kunna \i slutligen lägga

den, att deias blommor vanligen äro förenade till ett bladlöst ax,

hänge, klase eller vipjia, aldrig till blomkorg, tioek, (jvast eller knippe.

Alla dessa anordningai". genom livilka de anemotila växterna

skilja sig frau de entomotila. afse att underlätta ])ollenets öfverfö-

rande ])a miirket genom

vinden. Då vhidens rikt-

ning alltid iir mer eller

mindre hoii/oiitab ])(")i"a

sa viil märken som l)l<»m-

ställning hafva sin liingd-

dimension i vertikalpla-

net, livai-emot en motsatt

anordning skulle hafva

varit högst olämplig och

i ej ringa grad minskat

utsigterna iov pollinatio-

nen. Ju större utbred-

ning en pistills märken

hafva i vertikalplanet

,

desto större blifva utsig-

terna för densammas ])e-

Vvj. Vi.

Fi^. }:i. Aftnldniiigar ai' l.loinmor. iillliöi;uide iiärstacude aufnioiila odi eiiiuiiiotilii v-ixtor;

(I, h J'fi(ii((igo major, Pluinhago europaa (deu lörve anemofil, den senare ciitoinodl): c, d Poterunn

Un II {/ti iSIIlla, Sangiiisoiba officinalif (don förre anemofil, den senare entfnnotil). Fiuurerna iMi^ade

nr ^Maott et Dkcaisxk 'Traiti'- céurrale <le J>utani<|ue".

frLdvtning. Men poll<*nkornen måste icke allenast komma ])a mär-

kena, de måste äfven (jvarhalias: deraf den ojemna ytan lii>s ane-

motilei"nas märken.

Utsigterna för poUination ökas jin mera genom den snart sagdt

oerlähxla pollenmassan: vi l)ehöfva blott erhira om 7^/???f.v-arters

'svafvelregn-. Hågens och Knens •riik-. Det iir dock icke nog, att
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(jvaiititetcii äi' stur, ])c>lit•lle't'^ i|valitet Jiia>tt' iitVcii vara >ailaii. att

vinden kan toia det af ocli an i tint tordelad funn: pollenet är der-

före lätt nch torrt, eller stoftartadt. Anthererna äro vanligen lätta

och Wirliiia. t"("»r att pollenet nia ntan svänp:het ntskakas: detta er-

sätte>; stundniii. Nasoni lins nianirn ( rficirco-, CcIfKho- odi ^lorcrf,

dera t' att kna])])arn(' i det (»Lionblick. de (ip])na ^iu. pl<")tNliirt -^print^a

iVani ur knu])plJiiiet. livarvid jjollenet ntslunofa^.

lvna])par orli märken rnas^te vara beläijna utuiii livllet \\\v att

vaia ntsatta t(">r vinden^^ åverkan. DA aneniotilernas korsning icke

skall verkställa^ af insekter, ^a äro knajiparne^ ncJi märkenas plats

ej l)ei"iiknad. tor att de skola berih-as af >annn;i del af insektens

kropp: dei-tiir är könens plaeerinii inom den tvakiniade blomman

oft.ist hö,s:st og>iisam iWv en ^adan afsiut. lik-om ock ingen analogi

mellan lainens plat> i de enkönade hlonniiorn;! företinne-. \ inden

gör ej heller nägon jttskilnad mellan blomma o«di blomma: derför

knnna ock de diklina aneniotilerna- han- och honblommor ofta liatS'a

en vidt olika byggnad och utseende, säsom ho- ('oi/ifrivr. ('iijiidi-

frfrr. Cniiiifthfitfrc. Lffonlhi m. fl. H(^s de diklina entom(>tilerna

är tV>rliallandet motsatt: deras han- och hoid)lomm(>r måste hafva

kön(Mi analogt jdacerade och tillika var.-i af •<ainma form och ut-

seende, för att l>lifva be-fikta af -annna insekter.

Slutligen, da insekterna icke l)(')ra lockas till de aneniotiJa väx-

ternas Idonnnor, sakna dessa äfven de medel, hvarigenom <letta

astadkommes, säsom färgadt hylle och honingsafsöndring: anenioti-

lernas liylle. hvilket ej har till iindamal att verka som direkt vehikel

f(ir befruktningen, är derför ej heller till ^iii vai'aktighet liestämd

af tiden fön- densannnas inträdaiid(\

Hos de blommor, hvilkas pollination verkställes medelst vindens

tillhjelp, möta os> endast trenn(^ af de i arbetets torra del skildrade

kasmogania kihisanordningarna. nemligen diklini. ]n'oterogAni och lu»-

mogami med märket atlägsnadt frän eget pollen.

Det stora flertalet anemotiler hafva kinien skilda inom olika

hyllen. Hos dessa rader proterogym i den mening, att honblonnuor-

nas niäi'ken äro iorv utvecklade, jin hanblonimornas aiitlierer. At-
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minstone är detta förhållandet hos Carex, Spargamiim, Alnus, Be-

fula, Corylus ^ och Litorella.

Hos de samkönade anemohlerna är proterogyni snart sagdt re-

gel: Clisanthece, Cyperece^ Potamofjetonea:', Jimcace(E, Triglochm,

CalUtriche, Farietaria, Coriaria äro proterogyna; endast Euryan-

thece och Plantaf/o-s.YteY hafva könen ungefärligen samtidiga, dock

med någon lutning åt pistillens förtidighet.

Det tyckes således vara en allmän lag tor de anemotila väx-

teraa, att hafva pistillerna utvecklade före ståndarne. Detta är ett

högst anmärkningsvärdt faktum och måste enligt värt teleologiska

åskådningssätt stå i något causalt sammanhang med hefruktningen.

Vi tro äfven, att detta fenomen finner en ganska naturlig förklarings-

grund i följande skäl. Derigenom att pistillerna äro förr utvecklade

än ståndarne, kunna de tidigaste hlommornas pollen vara till någon

nytta för befruktningen, liksom ock hvarje senare blommas pollen fin-

ner före sig liere pistiller, på livilka det kan lianma, än om förhål-

landet vore motsatt. Då å andra sidan pistillen är ett (jrgan, hvilket

i händelse af uteblifven l)efruktning fortvarar en lång tid, så vinnes

genom densammas förtidighet, att hvarje pistill blir utsatt i"6r långt

Here ståndares pollen, än om desse vore tidigare utvecklade. Tänkte

man sig, att de anemohla l)lommorna (en- och tvåkönade) vore pro-

terandrister, så skulle först och främst de tidigare blonnnornas pol-

len vara förgäfves frambragdt samt dessutom hvarje pistill hafva att

räkna på ett llirre antal pollenkorn och de sista pistillerna ega alls

ingen utsigt till befruktning. Enligt var mening är således den

hos anemotilerna nästan universelt radande* proterogynhi en anord-

ning, hvilken måste anses i ])etydlig mån ()ka sannolikheten fiir väx-

tens befruktning. Den är äfven nödvändig af ett annat skäl, ty. mn

förhållandet vore motsatt, skulle så väl en del ståndare som eii del

' HiLDEBRAND pästäT Mio (jcschlechtervertheiluiig" i».
26, att hus Oisia-

iiea och Cortjlm hanblonimonia utveckla sig tore hoiihlonnnorna. Do starka

tvifvel, jag hyst mot denna uj)})gifts riktighet, har jag denna var funnit bekräf-

tade i fråga om Corylm Äcelhunt. Honhängena hos denna art hafva nått sin

fulla storlek och deras i)ur]uirri)da märken utskjuta till sin fulla längd, innan

hanhängena ännu äro fullt utvuxna och ständarne binjat sliljjpa sitt pollen.
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pistillei' icke linfva någrtt, utsigter till auviiiuhiiiig, livilket vure i

högsta grad stridande mot naturens ändamålsenlighet.

Frän den allmänna regeln, att hos anemotilerna pistillerna äro

förr utvecklade iin ståndarne, bilda slägtena Ritmex och Oxyria

de enda undantag, vi känna; anthererna hafva vanligen förlorat sitt

pollen, när de inre hittills tillslutna hyllebladen öppna sig och fram-

släppa märkena. Dessa växters proterandri är dock af ett högst

egendomligt slag, enär könsdelarnes succession i plats, hvilken, så-

som vi ofvan sagt, är ett sannnanhängande fenomen med ståndarnes

förtidighet, hos dessa icke förefinnes. Detta undantagsfall af i)ro-

terandri hos anemofila växter kan möjligen erhålla sin förklaring

deraf, att Rumex och Oxyria tydligen stå på öfvergången till ento-

motili. Deras närmaste anförvandter, Rheum, Koenufia, Polyyo-

nam befruktas lörmedelst insekter, och deras egen organisation 1»il-

dar ett medelting mellan anemotiler och entomotiler. Ståndarsträn-

garne, se Fig. 14 a, iiro styfva och ståndarne inneslutne i l)lomman

liksom hos entomotilerna ; de fransade märkena deremot, hvilka

hänga ut ur blomman, samt hyllet angifva tydligen en anemotil.

St^eget till en entomotil är ej långt; man tanke sig endast ståndarne

behålla sin plats, märkena draga sig hiom blomman och utbreda

sig i horizontalplanet, tilamenternas nedre del afsöndra boning, hylle-

})]Md(Mi nänna sig till hvarandra, så att de tvinga insekten att pas-

. sera förbi anthererna för

att åtkomma honingen.

A (K-h man har den ento-

motila Hheion, Fig. 14 h.

Vi hälla således fÖre, att

detta enstaka undantags-

fall ej kan störta den re-

gel, hvilken vi eljest finna

hafva en sa allmän ut-

sträckning lios de ane-

^'i^- 1^- mohla växterna, utan bör

Fiir. 14 // iiliiiniiia af JliDiiex rrix/ms (aiiiMnotii). // af lihftnn Hhnpiinliriiiii (eiitoimitil). (Fi-

guiori::i rfter .Maoit et l)i.fAis.vK.)
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tolkas sa. att de pruteraudriskå slagtena Uuitw.i och Oxyria f)ilda

en öfvergäiig mellan skildkönade anemotiler {Uuniex Äcetosa, Ace-

toseUa) och proterandriska entomoliler (Polyf/ona). Demia öfver-

gång har hunnit ntöfva inflytande på tiden tor könens ntveckling

och på ståndarnes hyggnad, men icke förändra märkenas och hyl-

lets form eller framkalla könens succession i plats ocli honingsaf-

söndring, hvilken senares inträde just skulle ])eteckna öfvergångs-

momentet ^

Om vi erinra oss, livad som förr l)lifvit sagdt om anordningarna

hos de heterostyla och herkogama växterna, kan det icke \äcka vår

förvåning, att dessa organisationsformer saknas hos anemotilerna.

Så väl lieterostyli som herkogami afse tydligen pollens öfverförande

genom insekter. Den anordning, som ^i^iter oss lios de heterostyla

växterna, med knapparna hos ena l)lomformen på samma htijd i

blomman som märkena hos en annan, skulle ujipenharkgen vara

utan ringaste lietydelse för en anemotil växts befruktning -. Herko-

gami åter skulle hos en anemohl helt enkelt göra all befruktning

omöjlig, ty kunde ej eget pollen ni vinden öfverföras på märket, sä

fumies lika litet några utsigter för fremmande pollen att dit blifva

öfverfördt. Äimu en annan af de könsordningar, hvilka vi ofvan

beskrifvit. nemligen den, då eget pollen omgifver märket, söka vi

förgäfves hos anemotilerna. Det är äfven tydligt, att en anemotil

växt icke kan besitta en sådan organisation. Ty om det vore möj-

' Hvad jag- ofvan yttrat uiii den ulägeiiliet, som skulle blifva en följd af

proterandri hos anemofila växter, eger naturligen sin fulla tillämplighet äfven på
Biimex och ()xyna. Jag kan blott tänka mig ett sätt, hvar])å denna olägenhet

skulle blifva upphäfd, nemligen att de tidigaste blommorna vore honblommor

och de senaste hanblommor. Hunivida detta ock verkligen är förhållandet, har

jag mig icke bekant.

' .Tag delar fullkomligt Delpikos tvifvel (Note crit. p. 22) pa riktigheten

af AsA Grays ujtpgift, att heterostyli förekommer hos Flantiujo ('Manual of the

Bot. of the N. United States' j). 269 1856, enligt Darwin). Delpino förmodar,

att A;fA Gray tagit en tendens till dioeci för heterostyli; Delpino liar äfven

iakttagit en sådan tendens hos Plnntayo La/ucolata. Jag kan tillägga, att ett

dylikt misstag låter lätt förklara sig, safnt att jag fiere gånger varit ])ä väg att

göra mig skyldig till samma obsen'ationsfel. särskildt i fjåga om Folyrjovum
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lijit t"öi- viiick'!! att hortiörM det pollen, som funnes liopadt på mär-

ket, (»m således märket icke kunde (jvarhålla eget pollen, sa skulle

<let lika litet kunna (|Vavhålla Iremmande p(dlen, som vinden pä

detsamma ötVertiirde, utan detta ]>ollen skulle genast vid törsta vind-

pust bortblåsas.

Hos de diklinaanemotilerna iir naturligen liomoklin pollination

otänkbar, bos de jn-oterogyna monoklinerna mindre gynnad än den

lieteroklina, endast bo^ de bomogama mounkbiierna åro utsigteriia

inv dem båda lika.

Mig veterligt iiro ingii experimentei- uti'('>i'da tö]- att utiiina re-

sultatHU ;it' betcrokliu ncb liomoklin pollination bo'- anemotilerna.

\'i vet;i salcdc- livark<'n buiuvida de i allmiinbet btt.i befrukta sig

med blomuuin^ eget ])oll('n eller om tiir befruktning (^fordras pollen

tVan annan blomma pa >annn;i stund eller frän :innat stånd.

Mellan anemotihi ocb cntomobla växter bnnas talrika (ifvergaii-

gar. som förmedla de morfologiska olikbeterna i deras organisation.

Dock (|vai-stMi' alltid, s;i vidt vi bittills kiinna, den fysiologiska skil-

naden dem emelbin otTn-minsknd, ty vi bafva aldrig anträftät en art,

bvilken skulle kuniin begagna sig både af vind och insekter för sin

befruktning. l)e olika anordnnigar, livilka förutsättas för anviindan-

<let af den ena eller andi-n agenten, iiro äfven af sa/ oförenlig na-

tur — vi pa])eka endast pollenets olika beskatfenhet — att man har

svårt att fiirestiilla sig möjligbeti^n af en sådan organisation, som

V(H'(' liimplig för bada fallen. Naturen mäste dock känna ett siitt

att lijsa uatan. tv (ifveruangen frän anemotili till entomofili kan väl

icke tiinkas ske annat iin gradvis orb en tidpunkt måste alltså tin-

nas i denna utveckling, da viixtens b('fi-»d\'tning iir anförtrodd at båda

agenternas s;imf;illda medverkan.

11. Blommor, hvilka befruktas genom insekters tillhjelp (Piante en-

tomofile l)Ki,PiN(i).

I ti fram>t:illningen af an(^mofilerna> egeuv-ondigbeter bafva vi

i förbigående vidriirt en ocb aiman af de anordningar, som iiro ka-

rakteristiska föl- tlertali't af entomotiler, såsom honiugsafsöiidring,
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tungt och klibbigt pollen ni. m. Emellertid iiro anstalterna för pol-

linationen till den grad växlande hos de entomolila växterna, att

föga allmängiltigt kan om dem utsägas.

Märket är oftast obetydligt; då det antager en utl)redd form,

så sker detta vanligen i ett plan, som är vinkelrätt mot den rikt-

ning, livari insekten närmar den kroppsdel, hvarmed han berör mär-

ket. De iiesta afsöndra honing; dock hnnas åtskilliga undantag,

bland hvilka vi hafva att nämna de växter, som lemna vaxsamlande

insekter pollen, säsom UJniiis, Hdianthemiim, Papaveracem, Preo-

nin, Artcea, Anemone {Hepatica, nemorosa) och CaltJia samt dess-

utom många Orchidca', hos hvilka man änmi ej rätt väl vet, hvad

insekterna söka ^ De flesta hafva fårgadt hylle -; de i detta af-

seende mindre väl lottade ersätta färgen med lukt, eller också är

någon nära blomman belägen växtdel färgad, såsom hölstret hos

Calla. Pollenmassan är i jemförelse med anemolilernas högst obe-

tydlig; de ofvan anförde pollenlemnande växterna göra dock liär-

ifrån undantag. Pollenkornen äro oftast klibbiga; tungt och torrt

pollen hafva några, hvilkas antherer släppa sitt ])()]len uti ett för-

varingsiiim, hvai-ifrån insekterna sedermera afhemta detsamma, så-

som hos Violre, Folygala; lätt ocli torrt eller stoftartadt pollen

hafva endast några Papiliouaceo', såsom Lotus. Då ])ollenet af in-

sekten hemtas direkt från knapparne, äro tiiamenterna styfva, så att

detsamma lätteligen kan afskrapas af insekten.

Knapparnes och märkenas läge i blomman afser deras vidrö-

rande af samma del af insektens kropp; dessutom måste hos de

entomohla diklinerna lian- och honblominorna vara likbyggda och

af samma utseende lor att l)lifva besökta af samma insekt. Hyllet

' Darwin antager tor troligt i fråga oni Orch/n Morio, maoiilata och Aiia-

vatHjjtis iJfjramiäaliH, i hvilkas sporre ingen honing finnes, att insekten sticker in

sitt sugrör genom sporrens inre membran, ty mellanrummet mellan denna och

(len yttre är fylld njed lioning '"Fertilisation of Orchids' p. 49). CnfGEK '.lournal of

Ijinn. Soc. N:o 81 p. 129) säger, att hos Catasetnm, Coryauthc^, St(inlioi)cii. ocii

(Hoxiiiia insekterna söka en jiå läppens inre sida befintlig slemmig snbstans.

2 Utförligare härom se Sevkrin Axell 'Om det färgade hyllets betydelse

tr-r växten'. Bot. Notiser 1808. Haft. o.
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har hos entomofilerna en sådan form ocli honingen en sådan plats,

att insekten derigenoni tvingas att intaga ett bestämdt läge och ut-

föra vissa rörelser inom blomman, livilka hafva pollination till följd.

I arbetets förre del betraktade vi de speciella anordningarna för

könens förening ur morfologisk synpunkt; vi skola nu söka utreda

deras fysiologiska l^etydelse och vilja då fortgå från mindre till större

sannolikhet för homoklin pollination.

a. Homoklin pollination förhindrad:

1. Genom diklini. Tvenne insektljesök erfordras för

h varje pollination.

Likaså förherrskande vi sågo diklinin vara hos anemotilerna,

likaså sällsynt är den hos entomohlerna. De enda familjer, hvilkas

alla arter hafva uteslutande enkönade blommor, äro Salicinea\ Eii-

phorhiacece, Befioniacecf och CucurhifaccrF. Förutom dessa hafva

vi endast att anmärka de enstaka fall af diklini, som förekonuna

hos familjer med eljest samkönade arter, såsom hos Orchidcfr, (Ca-

tasetum), Crassidacecp (BhodioJa rosea). SiJenaern' (3IcJaiulr//iuf),

Valerianecp (Yidcriana dioico) m. ti., eller de fall. dä växter med

till större delen tväkönade blommor äfven konstant fiirete enkönade.

såsom hos många Couiposltcp och VmhcJUfcra-, eller slutligen mera

sällsynta fall af diklini hos arter, hvilka vanligen äro samkönade,

såsom hos många Cari/ophyJJaccre, P(dt/(/0}iunt rirlitnruiif, liihrs

alpinum m. H.

Om en diklin växt skall befruktas genom en insekt, är det na-

turligtvis af högsta vigt, att densamme börjar med lianl)lommorna,

för att sedan besöka honldommorna; ginge han i omvänd ordning,

kunde ingen poUination försiggå. Eget nog äro äfven hanbkmimorna

hos många diklina entomofiler på något sätt utmärkta framfiir hon-

blommorna. Så hafva hos Saliccs hanhängena högre färg och lukt

än honhängena, hos Cncurhiia Pepo, Straiiofcs cdoides och Sarfif-

taria sagiftifolio äro hanblommorna upphöjda på längre skaft än

honblommorna; hos Cucumis saflvus, Jinfrnua ulh<i, Vahriava
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dioicd. Tlhodiola rosea, SilcHr (icnnUs och Otitrs, Neea fheiferff •

äro (le större, hos Silene infläta stiirkare färgade. Ehui'u det ämm

ej är utrönt, hvilket infiytande sådana anordnhigar kunna utiifva pii

insektens val. ligger det dock nära till hands, såsom redan SpFncx-

GEL g,jort, att sammanställa dem med den tydliga iiödvändighetcn

dei-af, att insekten först besöker hanl)lommorna.

I nder det honblonnnorna hos de diklina anemotih^na iirn ut-

vecklade före lianbl(mim()i'na, egei* ett motsatt fiirhållande rum hos

entomofilerna ; vi kunna visserligen ej för ögonblicket försäkra det

om alla, men så är åtminstone iVh-hållandet hos Sallr. Jiff/oi/ia.

(Jiicitrhita, hos Euphorh'K(. ^irsrHjus JIij)j)ocnstfnuini. Paria rtihi-

cuYtda. hos hvilka senare de fiii-sta iiitlorescenseriia liafva endast

hanblonnnor -.

I arbetets tiirra del u])pstiillde vi en fullständig (ifvejgangsserie

i morfologiskt afseende mellan en- ocli tvåkönade blonimoi'. I fy-

siologiskt atseende är i^n sådan icke af nciden, ty wv denna syn])iHikt

sammanfalla de diklina ('iitomotih^rna med näst tViljande klass, hos

hvilken homoklin ])ollinatioii iir f<irliin(had:

'2. (ienoiii kihiens ol i k t i<l i gli et. Tvenne insek tbesiik

erfordras \'\')v livai'je jxtl lination.

\ i liafva funnit att ])roterogyni iii- allmänt j-ådande lios ;iii(-

motilenia. med tvenne undantag, liiiiiic.r ocli O.it/rin, när. \\

antorde äfven di^ orsaker, hvilka vi aiisago hos dessn luklvändig-

göra pistillens fiirtidighet: gen(mi denna anordning (ikas uemligen i

betydlig mån utsigtenia f(">r })istillens befruktning, hvarjemte ett

mindre antal ])ollenkoi'ii ocli (»vula ga utan anvlindning f(irlorade,

iin som skulle vara fallet, om juoterandri egde lum.

Deremot iir ))roterandri )'egel hos dikogama entomotiler. .Vila

de pi-oterandristei-, om hvilka vi hafva talat i ai'betets föregående

del, ])ollineras med insekters tillhjelp, liksom alla de växter, hos

' A. S. Örstkj) i Vidrii.skaljdige Meddt^lflsiT tVa Naturhi.stoviHk Förening i

KJ0benhavn for Aaret 18HH, }>p. IH. 92.

^ HiLDKRRAND. "I>io (losfhlpohtorvertliciliniii'.



hvilkji vi iakttagit protei-ugyni, utan undantag använda vinden så-

som agent for pollinationeu. Vi tro ock att de entomofila dikoga-

uH^rnas pr<jterandri lider ta, kanske intet undantag, ty de skäl,

hvilka synas oss föranleda deusaninia, äro af ännu större vigt än

de, ^(^nl nödvändiggöra proterogyni hos anemotilerna.

Kronans och honingsalsöndrmgens varaktighet är h(js cntunio-

tJliMiiM hestänid af tidpunkten tor pistillens befruktning. ' Tänkte

nia) I sig nu en entoniotil blomma vara proterogyn, sa skulle det

hlifva en nödvändig följd af pistillens tortidighet, att, sa ofta den-

saninia befruktades i blonnnans tidigare stadium, krcjuans förviss-

nande skulle vidtaga och honingssek retinnen atstanna, innan blom-

man genomleft mei- än ^n\ kort del af sin tillbiirliga lifsperiod.

Blonmian skulle icke vidare af insekter besökas, ty dels v(n-e det

m(3del, hvarigenom de lockas till blomman, Ixntfallct. dels liade

ncktarkjlllan, fr)r hvilken de konnna, utsinat. Således, om standarne

numera kunde kommu till utveckling, skulle deras pollen icke af-

liemras: eller ock, hvilket väl vanligen blefve förhållandet, skulle

standarne förvissna pa sannna gäng som knjnan: i 1)ada fallen blefve

det mal. inv 11 vilket <l(^ l)il(lats, icke uppfylldt. Det orindiga i en

sndaii .inordning ligger för öppen dag. De Hesta l)lommoi-^ stån-

dare skulle aldrig hinna utvecklas och k<uinne endast att spela i'o-

len af en reserv, hvilken franuyekte i den man. tillgängen pa ar-

tens jxjllen minskades. För hvarje hisektbesök skulle en nektar-

käll.i stängas: de dikogama (Mitomotilerna, hvilka ju^t nu till fiUje af

sitt långvariga stadium såsom hanblonnnoi- lenina insekterna den

mesta honingen, skulle ej hinna mer iin iippna sin krona och mot-

taga <let ffhsta insektbesöket, lorrän blonnnan> föi-vis^ning och lio-

ningssekretionens afstannande skulle vidtag.i.

Med stöd af dessa grund<'r, hvilka vi måste anse bestännnande

i denna fråga, tillåta vi oss att tvitia pä noggrannheten af de iakt-

tagelsei-, eldigt hvilka ]iroterogyni -.kulle fcirekomma h(»> viixter.

' Jcinfur (jrÅRTNKii ' \fr.suclu' lind Beobachtungeii iiber »ho Betruchtungs-

orpme der vollkoiniiieiieren (Towächse" 1S44 }»]•. <)5». 7:). 1'! iii. H. st.: Saths

'LY'hrbn<-h dor Botanik' l«(iS )>. 4(X).
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byggda att pollineras formedelst insekter. Det är också högst lätt

att i sina observationer häröfVer misstaga sig, tv pistillen kan i

många fall tyckas fullt färdig till befruktning, ehuru den ännu ej

fulländat de yttre eller inre förändringar, som måste föregå den-

samma.

De iippgifna tallen af proterogyni hos entomotila växter äro

(se p. :57):

Scrophularia )to<]o^a ^; — Mandrof/ora rernalis och Scopolrna

atropoidcs (Solanacese), Wnlfenia carinthiaca (Personatse), Glohul-

aria rulfjaris och cordifolia, Lonicera coeridca. Goefhea cauliflora

(Malvaceic), Hellchoyus-uvtew Aescidus Hippocasfanum och Porio

ruhictinda (Acerinea^) -: — Orohartchc •^: — Sarifraffa-nviev*.

Om Scroplndaria nodosa och Saxifraga-avteniR hafva vi re-

dan förr talat; afbildningarna öfver dessas proterogyni och analo-

gier med andra likartade fall gifva stark anledning att l)etvifia upp-

giftenias riktighet.

Delpjno yttrar ("Xote Critiche' p. 12) om Orohaurhc. att, ehuru-

väl märket i sin utvecklhig föregår anthererna, det likväl perdurerar

hela den tid. som anthererna tinnas (jvar i blomman samt ofta är

friskt jinnu någon tid. sedan dessa förvissnat. Ett sådant förhål-

lande skulle endast kunna tänkas såsom ett sällsynt undantagsfall

hos en proterogyn växt, hvilken befruktades medelst insekter, och

kan svårligen vara regel, utan att växten är hranogam eller prote-

randrisk.

Om de af IIildebrand uppgifna fallen känner jag ingenting;

men till de ofvan anförda, allmäima fysiologiska skälen mot prote-

rogyni hos entomotiler, kan jag äfven särskildt i afseende pä flere af

dessa växter lägga ännu ett annat. Det föi-efaller mig nemligen min-

dre sannolikt, att Wulfenia och Goefhea. tillhörande familjer, hvars

alla öfriga arter iiro mer eller mindre })roterandriska,'att Glohularitp^

' Sprengel, 'Geheiiiniiss".

2 HiLDEBRAXD, "GesclileclittTvertlit-ilunj^'.

' Delpino. 'Note critiche".

* Eng LER. Bot. Zeit. 18«;8.
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så nära anförvandta med de proterandriska Valerianece och Dip-

saceee, Lonicera med de likaledes proterandriska Rubiacece skulle

])esitta en organisation, som väl äfven i morfologiskt afseende vore

högeligen stridande mot deras samslägtingars.

Liksom hos de diklina entomofilerna könsdelarnes läge i de

olikkönade blommorna måste vara analogt, för att en korsning ge-

nom insektens medverkan skall vara möjlig, men detta ej är fallet

hos de diklina anemofilema, så hafva vi ock visat, att hos alla pro-

terandrister (de anemofila Bumex och Oxyria undantagna) könen

efterträda hvarandra icke allenast i tid, utan äfven i plats, hvar-

emot detta aldrig är förhållandet hos proterogynistema. Att en

sådan succession i plats icke blifvit iakttagen hos någon af de så-

som proterogyna uppgifna entomofilerna, tyckes oss lemna ett ytter-

ligare stöd för vår åsigt, att dessa fall af proterogyni \\å närmare

undersökning skola låta reducera sig till homogami eller proterandri.

Grunden för den bevisning, ri ofvan fört mot möjligheten af

proterogjaii hos entomofila växter, utgjordes af det kända faktum,

att hos dessa sambandet mellan krona och honingsafsöndring å ena

sidan samt befruktningen å den andra är sådant, att kronan börjar

förvissna och sekretionen afstannar, dä befruktningen inträder. Det

skulle emellertid icke vara otänkbart, att undantag gåfves från denna

regel, och i sådana fall vore naturligtvis proterogyni möjlig. Dess-

utom finnes bland de lägst stående samkönade entomofilerna sådana,

hvilka sakna så väl krona som honingsafsöndring, t. ex. TJlmxis.

Hos detta slägte vore äfvenledes proterogyni möjlig; enligt mina

undersökningar eger den dock icke rum, ty märkena erhålla ej sin

fulla utbildning förrän anthererna börjat släppa sitt pollen. Ett

närmande till proterogyni finna vi dock, i det märkena börja skjuta

ut ur knoppen redan långt förr, än denne öppnar sig, alldeles som

förhållandet är hos alla de proterogyna anemofilema. Samman-

ställa vi detta faktum af en entomofil växt, hvilken ej är protero-

gjm, ehuru sä väl de fysiologiska som de morfologiska förutsättnin-

garne för dess möjlighet äro för handen, med den observation, vi

ofvan anfört, att proterogynin äfvenledes saknas hos de diklina en-

5
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tom<jtilerna, så förefaller det, som oiu iiiinii ett annat fysiologiskt

skäl, för oss obekant, tinnes, hvilket oniöjligj^ör proterogyni hos de

växter, hvilkas pollination verkställes af insekter.

Ett fall af hväd man i viss mening skulle kunna kalla prote-

i'ogyni halva vi hos den entomotila Aristolochia Cletiiatitis uch an-

dra ÄristoJochia-3ivter '. Hos dessa äro anthererna hetäckta af det

skitlika märket och blifva icke fria tbrrän detta börjar vissna. Kio-

nan är upptill rörformig men nertill klotformigt u})psvälld: i dru

nedre delen betinner sig könsapparitten, den öfre delen ;ir tätt ])e-

satt med inåt riktade här. hvilka väl tillåta en insekt att kryi)a in

i blomman, men hindra lionom att krypa ut ijneii. En l)es()k;inde

insekt bringar först det pollen, han medfört, pa märket, detta för-

derfvas, de hittills slutna anthererna ])lifva fria och öppna sig, li var-

efter kronans förvissning ])egynner, spärrhären bortfalla <k1i den

med blommans pollen l)elastade insekten utsläppes ur l)lonunan. In-

sekten utför alltså hos Ari.sfoIockia-'dvtevm\ den dubbla operationen,

att öfverföra fremmande j^oUen pa märket ocli afhemta blommans

eget. Detta fall bildar till fiilje häraf intet undantag frän den rt-

gel vi (jfvan uppställt, ty ehuruväl Ar/.sto/oehia-Sivteimii hafva pi-

stillen förr utvecklad iiii ständarne, luira de dock i fysiologiskt af-

seende icke till dikogamerna, utan till de toljande. hos livilka en-

dast ett insektbesök erfordras ftir hvaijtj befruktning.

Vi hafva förr sett, hurusom proterandrin ofta varierar lios en

ocJi annan art ocli att tidsskilnaden i könens utvecklhig iir mui^t

hos (le tidigaste och de senaste blommorna. Itsigterna till hetero-

klin befruktniug äro ock svagast fiir dessa, så att naturen tyckes

till vederlag hafva velat underlätta möjligheten af JKmioklin ])olli-

nation. Många proterandrister, Frunella vulgaris, (rcileopsifi rrr-

fticolor, Frimula stricta, EpUobia, äro sa organiserade, att, äfveu

om tidskilnadeu (jvarstår olorminskad, eget pollen icke desto min-

dre kommer ])a märket, så snart det icke bortförts af insekter un-

der l)lommans tidigare^ jicriod. Om insektbesök af någon aidedning

skulle uteblifva, hafva de sjdedes ;itt såsom en sista resurs tillgå

HiLDEBRAND, Piiiiif.sheimK Jahibiicher V
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hoiiiokliii polliiiatioii, verkställd utan insekt-ers biträde. Hos mänga

andra kan väl icke eget pollen, om det ännu tinnes (jvar i l)lonj-

man vid tiden t()r pistillens mognad, af sig sjellc komma pä mär-

ket, men blir dit ötVei-lordt af en besökande insekt. Uti denna

möjlighet till homoklin pollination, som ett ej ringa antal prf>teran-

drister ega, ligger den enda skilnaden i fysiologiskt hänseende mel-

lan de diklina och de proterandriska entomotilerna.

Man har äfven anledning antaga, att en sådan pollination för

de iieste proterandrister leder till god och riklig fröbildning. Hilde-

HHAinj har (^hållit rikt fröutbyte genom homoklin polhnation pa

Geranium prntcHsc och Digitalis purpnrea: jag pä PriinelJa vid-

ffaris. (rcdcopsis versicolor. Cerastium vulgatum. och Epilohimn

(dpi il K ni: Darwix på arter tillhörande slägtena Lacfuca. Lohelia.

Linnyin. MinmlKs. Calceolaria och Jiianthus. Det enda undantag

jag känner är Frimida strida, hos hvilken eget pollen vid mina

expeiimenter visade sig \ara impotent.

Proterandrin tyckes vara närmast torvandt med diklini neh ho-

mogami. Knappt någon proterandrisk familj tinnes, som ej eger di-

klina representanter, liksom äfven tidsskilnaden mellan standarnes

och instillens utveckling inom nästan hvarje familj varierar från

sitt maxinnuii till mer eller mindre tydhg homogami.

Homoklin pollination är vidare förhhidrad:

o. (renom generationsorganerna> oeh bl(Mnmans byggnad.

Ett insektbesök erfordras för hvarje p(jllination.

De mekaniska hinder, som hos dessa växter möta öfverförandet

af eget pollen pa märket, åstadkommas genom högst viixlande me-

del; alla bhunmans delar l)idraga vanligen, att gencjm sin form eller

sitt liige framkalla desamma. De anordningar, som härvid med-

vei-ka, äro till alla sina detaljer l)eräknade tV»r underlättandet af

lieteroklin pollination och det tyckes snarare, som om egenthga af-

sigteu med dessa anordningar icke vore att förhindra befruktning

med eget pollen, ut<in att betrygga öfvei-fijrandet af fremmande

pollen på märket, men att detta mål vunnits på bekostnad af möj-
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ligheten till homoklin polliiiation. Vi se äfven, att eii högst ringa

förändring i den herkogama blommans organisation behöfves, för

att eget pollen skall af sig sjelft komma på märket (Cephalanthera

grandiflora ^, Ophrys ajnfera-, Schomhiirghia, Cattleya, Epiden-

drum ^. Polygala vidgaris *), hvaremot detta högst sällan kan verk-

ställas af insekter.

Hindren för homoklin poUination skulle emellertid försvinna,

om man tänkte sig, att insekten besökte samma blomma tvenne

gånger å rad, eller lemnade den position, han en gång intagit i blom-

man, för att sedermera omedelbart återtaga densamma. Mot ett

sådant antagande strider dock alla observatörers erfarenhet, Spren-

GELs, Darwins^ Hildebrands, hvartill jag äfven kan lägga min

egen. Honingsgömmets byggnad ^ är sådan, att det på en gång kan

fullständigt tömmas, utan att insekten växlar läge, liksom äfven en

mer eller mindre lång tiderymd erfordras, innan sekretionen hun-

nit ersätta den lidna förlusten. Det företinnes således intet skäl,

hvarföre insekten skulle göra samma blomma tvenne omedelbart på

hvarandra följande besök, eller draga ut den del af sin kropp, som

är instucken i blomman, för att genast återtaga sitt forna läge.

Man kan också lätt förskafia sig nöjet att beundra den utmärkta

ordning och reda, hvarmed t. ex. humlor förfara vid sina honings-

gästabud på Polemonium, Chamceneriony Trifolia m. fl.; de iakt-

taga alltid den ordningsföljd, som ger största tidsbesparing, för-

växla aldrig en nyss besökt blomma med en icke förr besökt, korsa

aldrig sin egen marcheroute.

Endast ett fåtal hithörande äro undersökta i afseende på sitt

förhållande till eget pollen. Hos de Orchidecd och Violen, hvilka

förekomma med kleistogama blommor, hafva vi naturligen anled-

ning antaga, att detta normalt är potent. Hos Cephalanthera grandi-

• Darwin, 'Fertilisation of Orchid.s' p. 104.

2 Darwin, 1. c. p. 63.

3 Cruger, Journ. of the Linn. Soc. VIII N:o 31 1864.

* HiLDEBRAND, Bot. Zeit. 1867.

5 Se 'Det färgade hyllets ijetydelse', Bot. Notiser 1868. IF I.
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flora \ (Jphnjs apifera '-, Dendrobiam nohile ^ och Polygcda vid-

garis* är förhållandet detsamma, ehuru fröutbytet åtminstone hos

den förstnämnda är mindre rikt. Oncidimn crisptwui och Epiden-

drum dnnaharinum '' sätta stundom trukt, stundom icke efter ho-

muklin pollination. Hos några arter, tillhörande slägtena Oncidium,

JiodrifjHctia, Notylki och Burlimjtonia (Orchideie) <•', är eget pollen

icke allenast impotent, utan verkar äfven såsom ett dödande gift på

märket.

Då de anstalter, hvilka lägga mekaniska hinder i vägen för ho-

moklin poUination, oftast äro af djupt ingripande beskaltenhet i

morfologiskt afseende, så förekomma de äfven med få undantag kon-

stant inom samma familj, såsom hos Contortce och Orchidea; eller

inom titt och samma slägte, såsom hos Fingutcula och Viola. Om
vi bortse från sjelfpoUination, såsom hos Cephalanthera grcDtdifloray

Ophrys apifera. Folyg<dn culgaris, så är dikliiii, livaraf flera fäll

finnas bland Orchidese, såsom Catasetum, Cycnoches och Acropcra %

den enda tbrni af könsfördelning, livartill de visa (ifvergång.

h. Homoklin pollination icke förhindrad. Ett insektbesök

erfordras för hvarje pollination.

1. Heterostyla.

Nihnia^t till de föregående komma i viss mening de hetero-

styla växterna; homoklin pollination är visserligen icke förhin-

drad, men korsning mellan olika blomfornier är dock foreträdes\ds

gynnad, eiiäi' dessas oliknämnda kön behnna sig på samma höjd

inom blonnnan ^ och således lieröras af samma punkt på insektens

' Darwin, FertiHsation of Orchids".

2 Darwin 1. c.

' Darwin 1. e.

• HiLDEBRAND. Bot. Zeit. 1«63 p. ool.

•' HiLDEBRAND, Bot. Zeit. 1807.

'• Fritz Muller (enligt Darwin, 'Animals and jdaiits under domestication'

Il \K 134).

' Fritz Muller (enligt Darwin 1. e.\

Vi minnas, att utuin det olika längdtorhållandet mellan kijnen iitVen an-

dra .skiljaktigheter mellan de olika blomformerna funnos och bland dessa ])ollen-
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kropp. I likhet med det torhällande, som eger rum hos sista klas-

sen i föregående afdelning och den efterföljande, ])äde öfverbringar

och l)ortför insekten pollen vid sitt besök, ehuru de olika operatio-

nerna här utföras af olika delar af insektens kropj).

Förtjensten af att först hafva uppvisat heterostylins fysiologiska

betydelse tillkommer Darwin. Genom hans ])eundransvärda experi-

menter med arter ixH Frimula ' och Linum' samt Lythrum SaUcaria'-\

bestyrkta och utvidgade genom John Scotts undersökningar på Pri-

mulacece'^ och Hildebrands på Lhinw percnne och Primiila si-

nensis •* samt Fidmonaria officnialis ^. har man vunnit visshet, att

en koi*smng mellan könsdelar nf samma höjd, således från olika

blomformer (heteromorf })()llinati()n), gifver rikliga och goda friin,

hvaren)ot en förening mellan könsdelar af olika höjd, således fr^ii

samma blomma eller sanmia blomtbrni (liomoiiioif poUination) leder

till ingen eller dålig frölnldning.

I afsigt att ytterligare rikta de faktiska bevisen härför toretog

jag sistlidne sommar åtskilliga experimenter med den enda hetero-

styla art. som då stod mig till buds, Menycnifltes frifoliafa. Svå-

righeten att odla denna växt i rum var dock så stor, att de flesta

exemplaren dogo ut. »lag hade anställt fyra försöksserier med livar-

kornens olika storlek. Det anmärktes i fråga härom, att, uär denna olikhet före-

linnes, en längre ståndares pollen alltid är större än en kortares. Vi kunna icke

nnderlåta att anföra Delpinos skarpsinniga gissning (Nute critiche p. 17). att

denna olikhet betingas deraf. att un läng ståndares pollen skall befrukta en läng

pistill, en kort ståndares deremot en kort pistill. Ett större material behöfves

att nära de pollenslangar, hvilka liafva att genomlöjia en längre väg, än dem,

hvilka skola tillryggalägga en kortare. Möjligen har denna gissnin<i- tillämplig-

het ])3l i)ollenkornens relativa storlek hos alla fanerogama växter.

' *0n the two forms etc. of Primula". .Tournal of the proceed. of tho Linn.

iSoe. Bot. VI 1862.

^ 'On the existence of two forms etc. of g-enus Linum", .Journ. of the Linn.

8oc. Bot. VII 1863.

^ 'On the sexual relations of thf three forms of Jjythrum Salicaria". .loiirn.

of the Linn. 8oc. Bot. \U\ \Hi'A.

* "Observations on the functions and structure of the i-e])roductive organs in

the Primulacea^'. Journ. of the Linn. Soc. Bot. \U\ 1864.

' "Experimente iiber den Dimorjjhismus von Linum perenne och Prinmla

sinensis", Bot. Zeit. 1864.

^ 'Experiment»-' zur Dichogamie und zum Dimorphismus'. Bot. Zeit. 1865.
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(Irra toriiieii. iieiuligeii polliiiation [>ä Ijloiiiiiior. tillhörande samma

<taiRl. 1:0) med eget pollen och pollen från blomma pä samma stånd,

'Ju t) med eget pollen och pollen frän homomorft stånd, 3:o) med pollen

tV;(n honiom(n*ft stånd och pollen från lieteromorft. 4:o) med eget

])ollen och pollen från heteromoift stånd. Endast den sista af dessa

ffh^stiksserier, utiord pa den makrostyla formen, gaf säkert resultat:

fröutljytet efter heteronmrf ixillination var något mer än dubbelt sm

vtort -^oni efter homoklin pollination. Monjayifhe.^ t rifol iafa tycke^i

således tillhiira den afdelning af de heterostyla växterna, hos hvilka

eget j)ollen viil är ])otent. men gifvei- långt sjinu"e resultat än he-

teroniorf befruktning. Sannna är äfven f( erhållandet med Prinnila-

artcr: df^reiiiot liar HfLUKr.RAND aldrig erliallit friin nH L/tnni/ p(-

r> inir (»cli PnlnKnioriii nffiriiidJis efter homoklin pollination.

Ho^ de dimorft heterostyla >iitta bada formerna ett lika antal

friiii. Af de sex heteroniorfa föreningar mellau kiin af lika liöjd

(•legitima^), hvilka kunna ingaN hos de trimorft heterostyla, gifva

de nirllan kiin ur midteljdanet största antal frön, liks(nn bland alla

de hfteromorfa tVh-eningar, som kunna ingas mellan kön af olika

liöjd (••illegitima-), de. i hvilka midtelplanet deltager, gifva bästa

resultat. Man kan ock uttrycka detta sålunda: ju >törre längd-

olikheten är nielhm de kctnsdelar. hvilka korsas med hvarandra,

destd niiiidre l)lir friäitljytet.

Vi hafva nännit. att Darwin (»ch Scoii hos normalt hetero-

styla Prinnda-arter, såsom Prnunhi sl.nrnsis och ans. iakttagit

förekomsten af sådana individer, hvilka haft könsdelarne af sannna

längd. Dessa homostyla individei- visade liiigst märkliga egenheter

i »itt k<")nst7h'hållande. lvor>ade med de heterostyla formerna gåfvo

de ringa antal frön. hvareniot. om de l)efruktades med eget ixdlen,

friiutbytet blef till och uied --titrre iin vid en t7>rening mellan de

båda heterostyla tnrmerna.

HiLDEBKAM) anser att heterustyli i)iidar en öfvergang till di(eci.

hn maknjstyl Ijlonima skulle således småningom närma sig och slutli-

gen öfvergå till hoidjlomma, en mikrostyl till hanl)lonnna. Vi kunna

lika sa litet som Delpino (*Not€ critiche* \). 21) biträda en sådan åsigt.
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Att ej anföra andra skäl skola vi endast nämna följande. I .sådant fall

borde man väl i allmänhet, eller åtminstone en och amian gäng, tinna.

den mikrostyla formen hos de dimorft heterostyla mindre fruktsam än

den makrostyla, hvilket aldrig är förhällandet; om man äfven vill se

ett närmande till dioeci i den dimorfa heterostylin, har man dock svårt

att förstå, hvarföre och huruledes en trimorft heterostyl växt skulle

blifva dioecist; dimorf och trimorf heterostyli äro tydhgen så nära

beslägtade, att en förklaring, som icke eger giltighet för dem båda,

icke kan vara rigtig. Att döma af de familjer, inom hvilka hetero-

styli förekommer, är den väl snarare beslägtad med proterandri.

2. Hom os ty la.

Hos ' de växter, som hit höra, hnna vi alla gradei" af mindre

eller större sannolikhet tor homoklin pollinatir>n, ända trän dem,

hvilkas märken äro aflägsuade från anthererna och betinna sig of-

van dessa, till dem, hos hvilka det mogna märket är omgifvet af

eget pollen. Hos de förre är det mindre sannolikt, att homoklin

pollination kan åvägabringas ens med insektens l)iträde, hos de se-

nare eger denna alltid rum äfven utan insektens medverkan. Hos

en mängd andra, hvilkas märken äro aflägsnade från knapparne,

men stå på samma hÖjd inom blomman som desse eller lägre, är

det troligt, att homoklin och heteroklin pollination samtidigt verk-

ställas af insektei'.

Man känner ännu endast för ett fatal hithörande resultatet af

hcmiöklin pollination. Sprengel ^ erhöll ingii h-ön ai HrUHroerdlis

fulra efter Inmioklin pollination: Gartner - ej heller af Fe/7>c/.se?f)i?

nigrum. Hildebrand fann vid sina i stor skala anställda försiik

med Conjdalls cafa'-\ att honi<jklin pollination gaf inga frön; ge-

nom korsning med annan blomma från samma stånd erköll han få,

till en del dåliga frön; endast efter korsning med Idonnna frän an-

nat stånd följde riklig och god fiiibildnhig. Fritz Mjieler'* polli-

' 'Geheiraniss" p, 43.

2 'Bastarderzeugung' p. 357.

^ 'Ueber die Befriuhtung von Corydalis oava', Pringsheinis .lalirb. V p. ^^»59.

' Bot. Zeit. 18G8 p. (>25.
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nerade blommor af en Bignonia-axi dels med eget poUeu, dels med

pollen från annan blomma på samma stånd och dels med pollen

från annat stånd; i de tvenne första fallen erhöll han inga frön; i

det senare satte alla de befruktade blommorna likliga frön.

Primula verticillata satte vid Scotts ena lorsöksserie högst

sällan några fruktkapslar efter homoklin pollination och de få, som

erhöllos, hyste intet enda godt frö; följande året deremot gåfvo 18

blommor, befruktade med eget pollen, tillsammans 769 goda frön.

10 andra blomnKjr, befruktade med pollen trån annat stånd, gåfvo

vid samma tillfälle 1,957 frön; således ännu alltid öfvervigt till för-

mån för heteroklin Ijefruktuing ^ Det fröutbyte, jag erhöll efter

homoklin befruktning på Astragalus alpinus, var hälften så stort

som det, hvilket följde på heteroklin. Hos andra Papilionacece har

Darwin - likaledes funnit, att homoklin befruktning gifver sämre

resultat än heteroklin.

Hos andra hithörande växter tyckes homoklin befruktning leda

till lika stort fröutbyte som heteroklin. Scott '^ har erhållit god

och riklig fröbildning af Frimula mollis och scotica, Hildebrand *

af Canna inclica, Liniim usitatissimiim, Uraha verna och Brassica

Rapa; jag af Myosotis alpestris: Darwin-^ af arter, tillhörande

slägtena Brassica, Myosotis, Petuniu och Ipomcea.

I sammanhang med den nu gifiia öfversigten af de befrukt-

ningsförsök, som blifvit anställda pä homostyla växter, skola vi yttra

nägra ord om den betydelse, hvilken vi kunna tillägga sådana un-

dersökningar i allmänhet. Man torde vara böjd att antaga, att de

resultater, som erhållas genom experimenter med ett större eller

mindre antal individer af en art, äfven äro gällande för arten i sin

helhet. Emellertid skulle ett sådant antagande vara förhastadt, ty

' 'Observations on the functions and structure of the reprod. org. in the Pri-

mulaceae', Journ. of the Linn. Soc. Bot. VIII N:o 30.

- 'On the agency of bees in the fertilis. of jjajtilioii. tlowers', Annals and

magaz. of natural liistory, Vol. II. Third series.

•'
1. c.

• 'Die (jieschlechtervertheilung".

•' Wnimals and plants under doraesticjition' \>. 128.



eget pollens poteiis eller impotens är hos olika individer af samnia

art, ja äfven hos ett och samma indiWd i högsta grad växlande.

KÖLREUTER * iakttog, att eget pollens potens hos Verhascnw piioe-

nicenm varierade efter årstiden. Gärtner - experimenterade på

tvenne exemplar af Lohelia fnlgrns. hos hvilka homoklin poUina-

tion icke ledde till nägou fruktbildning, och dock sätter denna växt

efter regel nklig frukt, om den ])ollineras med eget pollen 'K Vi

hafva nyss nämnt, att graden af impotens hos eget pollen varierar

hos de heterostyla Pr/»? ?</«-arterna, samt påpekat de olika resultat,

ScoTT erhöll vid sina båda fijrsöksserier på den homostyla Primtda

verticiUata. Darwin* omtalar några i^xem\Ac\VcdPa.ssiflor(ialafa,

hvilka under en följd af år voro fullkomligt sterila, ehuru eget

pollen hvarje år öfverfördes på märket; ett af dessa blef ym])adt

på en annan art och har sedan dess satt riklig frukt med eget

pollen. Det anförda torde vara nog för att visa, att variationerna

i eget pollens befruktande föimåga tyckas vara lastade vid indivi-

duella förhållanden, hvilkii, om än i viss grad konstanta inom samma

slägte eller hos samma art, dock ingalunda äro l)efriade från un-

dantag.

Men är graden af eget pollens potens växlande, så är den dock

alltid underlägsen fremmande pollens befruktande förmåga. I intet

enda af de fall. hvilka varit foremål för undersökning, har homo-

klin befruktning gifvit större antal frön än heteroklin befruktning

och stundom har eget pollens mindre potens gifvit sig tillkänna re-

dan genom det ringa fröutbytet. Ofta har man visserligen erhållit

lika stort fröutbyte af befruktning med eget pollen som med frem-

mande; men Darwins-* genialiska experimenter iov att utnina den

relativa' styrkan, storleken och leproduktiva förmågan hos de båda

slagen af afkomma hafva äfven hos dessa fall gifvit konstant och

tydligt utslag till förmån för befruktning med frennnande pollen.

' 'Zweite Fortsetzuiig von Versuchen' j». 10; 'Dritte Forts.' j). 40.

• "Bastarflerzengung' pj», (14, of)?.

' Darwin, 'Aniiiials and plants under domestication' p. VMx
' 1. c. p. 138.

•* 'Animals and plant.>>! under domestication', London 18(j8, y. 127.



Det sätt, som Darwin uttänkt tor att redan af första genera-

tionen erhålla exakt och afgörande svar i denna fråga, är allttVir

sinnrikt att ej här anföras. Gången för hans experiraenter var i

korthet följande. Flera individer af samma art planterades i sam-

ma kruka eller i krukor af samma storlek eller nära tillsammans

på öppen mark oeh insekter utestängdes omsorgsfullt. Dei-på be-

fruktades några af ett individs blommor med eget pollen och andra

pa samma individ med pollen frän annat, närstående individ. De

hkåix slagen af fr(hi. som sålunda erhöllos. tingo gro tillsannnaiLs

och planterades, allteftersom de uppkr>mmo. parvis en planta af

hvardera slaget på livar sin sida i en liten kruka, livilken placera-

des sa, at-t hvardera plantan skulle erhålla Hka mycket ljus: stun-

dom hlefvo de bada shigen af h'(\]i sädda direkte i)a livar sin sida

i krukan. D.\r\v[x anviinde detta torfarande dels för att bringa de

bada uppvjixande plantorna under sa lika yttre vilkor snm möjligt,

dels för att tvinga dem att kämpa mot livarandra för sin existens,

hvarigenom den enas öfverlägsenhet i kraft framför den- andra de-

sto mera skulle göra sig gällande. Darwins försök utfördes med

arter af slägtena Jh'assica. Lathyrus, Lupinim, Lobclia. Lactuca.

Bianthus. Myvsotts. Fefunia. Linaria, Calceolarki, Minnihis och

Ipomrpfi. Alla experimenterna visade samstämmande, att afk(»mma,

som erhålles genom befruktning med fremmande pollen, var den

andra i alla afseenden öfverlägsen. Darwin anför i)å
ofvan ci-

terade ställe endast tvenne exempel. Hos Ipoinaa purpurea var

förhallandet mellan den korsade och den sjelfbefruktade afkom-

mans storlek som 7 till 5,4.5, en annan gång, då fröen såddes tä-

tare, som T till ö,2: de ffirre plantorna blommade tidigare och rik-

ligare än de senare; i andra generationen satte de torre 1-?1 frö-

kapsla i'. de senare endast S4. Hos Minndus Infeas var storleks-

förhallandet mellan de olika afkommorna som 4,.") till o: de kor-

sade plantorna l)lonnnade likaledes fiirr och mera rikligt lin de sjelf-

befruktade. samt satte fi-uktkapslar, hvilka innehöllo tlera frön.

Man skulle kunna tro. att något samband torefunnes mellan

möjligheten till homoklin pollination och resultatet deraf, men så
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är forhållandet eudast hos de heterostyla växterna. Bland växter,

hos hvilka horaoklin pollination icke kan i naturen inträda, sätta

somliga, såsom Bendrohium nohile, rikliga frukter, om de befruktas

med eget pollen, andra åter, såsom Oncidiii))i-2iYtei\ gifva i sådant

fall inga frön. Bland växter, hos hvilka det mogna märket omgifves

af eget pollen, tinnas sådana, hvars pollen är impotent på eget märke,

såsom Gorydalis ca va, deremot andra, såsom Corydalis ochrolcucay

hvars egna pollen åstadkommer god fröbildning. Det egna pollenets

potens tyckes således icke stå i något sammanhang med könsanord-

ningen, utan torde, såsom vi redan sagt, snarare vara en följd af

individuella förhållanden, för hvilka ett visst individ eller dess för-

fäder varit utsatta.

B. Blommor, hvilka pollineras utan en yttre agents tillhjelp

(Flores cleistogami).

Under l^enämningen kleistogama blommor föra vi, såsom re-

dan är nämndt, alla de blommor, hvilka icke öppna sig, vare sig

deras hylle och könsdelar äro lika de normala blommornas eller

hafva undergått en mindre (}ller större ombildning. De förre tore-

konuna så väl hos vatten- som landtväxter; de senare äro endast

iakttagna hos landtväxter. Jemte kleistogama blommor eger en art

alltid äfven kasmogama, hvilka kunna torehnnas pä samma stånd

som de kleistogama eller på andra; ingen art är för sin könsfort-

plantning uteslutande hänvisad till befruktning inom slutet hylle,

utan de kleistogama ))lommornas förekomst är 1)etingad af vissa

yttre förhållanden och, om arten är utsatt för andra vilkor i dessa

alseenden, frambringar den kasmogama blommor.

Bland de omständigheter, hvilka kunna föranleda kleistogama

blommors upi)trädande, är tvifvelsutan högt vattenstånd den mest

variabla; derföre äro ock vattenväxternas slutna blommor sa orga-

niserade, att de kunna ö})pna sig och utsättas för korsning, om vatt-

net sjunker och tillåter dem nå ytan. De förhallanden deremot,

som nödvändiggöra bildningen af kleistogama blonnnor lios landt-

växtenia, tyckas vara af mera konstant natur, enär både hylle och
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könsdelar vanligen i betydlig mån ombildas och den kleistogaraa

blomman ej vidare kan återtaga funktionen af öppen blomma. Hvilka

dessa förhållanden äro känner man icke med säkerhet, då inga ex-

perimenter i detta afseende äro utförda. Orsakerna till dessa klei-

stogama blommors förekomst äro dock af så stor vigt för den

rätta insigten i könsanordningarnas betydelse, att vi icke kunna un-

derlåta att anföra vår mening i denna fråga, äfven om den möjligen

skall anses stödd på alltför fä och svaga grunder.

De orsaker, hvilka vi anse föranleda kleistogami hos landtväx-

ter, äro: för det första, låg temperatur och för det andra, frånva-

ron af den eller de insekter, för hvilkas medverkan blommans form

är lämpad.

Då kleistogami uppträder hos sädana slägten, som Oryza,

Plantago, hvilka poUineras genom vinden, eller hos växter med re-

gelbundna blommor, såsom Commelina, Cistinece, MaJpighiacece,

Änandria, hvilkas poUhiation kan verkställas af en mängd olika

insekter, är det tydligt att skälet till kleistogami måste ligga i den

inverkan, som yttre förhållanden utöfva på blomman sjelf och ej

på pollinationsagenten. Nu kan man med temlig visshet påstå, att

orsaken till kleistogami hos Orijza dandestina är låg temperatur.

Det är ett kändt faktum, att den blifvit införd till Europa med

Riset. I England vid Darwins ^ experiment voro alla inflorescen-

serna inneslutna i sina slidor; i N. Frankrike har DuvAi.-.bjUVE
"^

iakttagit så väl kleistogama som öppna blommor, de senare dock

sällsynt förekommande och alltid ofruktsamma; i Lieberose (S.

Brandenburg) deremot äro de öppna blommorna högst vanliga och

sätta regelbundet frukt ^. Det antagandet, att vi i Oryza clande-

stinas hemland skulle finna den bära endast kasmogama blommor,

ligger således nära till hands; Duval-Jouve'* fann ej heller kleisto-

' The Journal of the proceed. of the Linn. Soc. Bot. VIII N:o 31 p. 192.

- 'Sur la floraiso n et la fructification de Leersia oryzoides\ Bulletin de la

Soc. Bot. de France. 1863 N:o 4.

' Enligt P. AscHERSON 'Ueber die Fruclitbildung bei Oryza dandestina, Bot.

Zeit. 1864 p. 350.

^ 1. c.
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gami hos någon al' de öfriga exotiska Ory^a-HYtenin, hvilka icke

blifvit införda i Europa, dä deremot Ori/za dandestina frän N.

Amerika likaledes företedde kleistogami.

De arter, hvilka af menniskohand föiHyttas frän ett sydligt till

ett nordligt klimat, hafva naturligtvis att lida den största temj^era-

tursänkningen. \'\ kunna deraf vänta oss, att det isynnerhet skall

vara i Ijotaniska trädgårdar, som man iakttagit kleistogami. Sä är

ock förhällandet. Redan Linné * omtalar sig hafva observerat klei-

stogami hos åtskilliga utländska växter, som odlades på kall jord i

IJpsala, såsom Cistus yuttaius och salicifolius. Salvia rerhenacea.

Silene portensis, Crucianella i^atnla : L. C. Richard- iakttog klei-

stogami hos Aspicarpa hirfella (Malpighiaceie) i Paris; Wkinmann-'

hos Commelina hengalensis i Regensburg. Mänga andra l)land de

i KuHNS förteckning * upptagna fall af kleistogami hos exotiska

växter torde ock vara iakttagna på i Europa odlade exemplar.

Men är nu kleistogamin hos dessa växter föranledd af låg tem-

peratur, i hvilken mån kan väl en sådan (nn])ildning skydda blom-

man för köldens skadliga inflytande? Man vet, att med blommans

öppnande Hera företeelser vidtaga, såsom ökad afdunstning och gas-

utveckling (C().„ N, O), hvilka enligt de fysiska lagarne måste binda

värme ^ och således åstadkomma nedsättning i blommans tem])era-

tur. Kleistogami, livilken väl i betydlig mån förekommer nyss-

nännida företeelser, måste således åstadkomma en högre värmegrad

i blomman, än som skulle vara fallet, om blomman öppnade sig.

Det är likaledes l)ekant, att pollenets mognad och antherernas

tippnande i väsendtlig grad bero af tem])eraturgraden, fortskyndas af

högre temperatur, försenas eller till och med förhindras af lägre ^.

Af dessa grunder är jag benägen tro, att hos ofvan nämnda växter

' 'De Anandria', Upsal. 1745: 'Demoiistiat. plan tar. in horto Upsal.'. § 3,

Amcen. Acad. IV.

'^ 'Mém. du Museum' 11 p. 39H (enligt Mohl).

^ 'Regensb. Flora' 1820 p. 733 (enligt Mohl).

* Se p. 11.

•' Dä blomman alstrar en större värnieniängd, än den som hiirför ätgar, er-

hälles ett öfverskott af fritt värme säsom hos ^ri*w-arter.

*^ Gärtner. 'Die Befruchtungsorgan o der vollkomm. Gewächse' ]). 105 m. fl. st.
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kleistogami är ett medel, hvarigenom den tor poilinationen nödvän-

diga värmegraden kan ernås och växten således foi-tplanta sig ge-

nom frön.

Förutom de fall af kleistogami, hvilka synas bero pä den inverkan,

en låg t^mperaturgrad direkt utöfvar på blomman, finnas många andra

växter med kleistogami, hos hvilka denna förklaring ej är tillämplig.

Dessa frambringa kleistogania blommor pä sin naturliga växtort;

samma individ bär vanligen både kleisto- och kasmogama blommor,

hvilka senare kunna vara fruktsamma eller ej, upj^trädande på sam-

ma årstid som de kleistogama eller på aniian. Då de båda slagen

af blommor icke förekomma samtidigt, kan växten bära kleistogama

l)lommor under den kallare årstiden (vår eller hiist) och kasmoga-

ma under den varmare årstiden, såsom Lamium ampUxicaule. Int-

patiens Noll tangere, eller ock torhallandet vara tvärtom, såsom

hos Violce. Oxalis AcetoseUa. \\ se således, att jifven om kleisto-

gami) i hos de växter, hvilka på sin naturliga växtort l)ära slutna

blonunor, står i något fiirhällande till temperaturen, sambandet dock

ej kan vara detsamma, som hos de föregående, hos hvilka den skulle

motverka låg värmegrad. Ehuru vi här mäste, för att tinna en an-

taglig förklaringsgrund, inlåta oss ännu mera på gissningens område,

tveka vi ej att uttala vår tro, att kleistogamin hos de växter, som nu

ii ro i fräga, är framkallad genom frånvaron af den eller de insekt-

arter, f(")r livars medverkan vid poUinationen blommans form är

läm])ad.

Om förhållandet vore sådant, skulle naturligen kleistogami vara

företrädesvis observerad hos familjer med oregelbunden krona, då

dessft endast medgifva blommans poUination medelst ett fåtal in-

sektarter. Detta tinna vi ock af den torr ' meddelade fortecknin-

gen på slägten med kleistogami, hvilken up))tager representanter af

familjerna Orchidece, Personatce, Acantlmcecc, Lahlafce. Violariere,

Pohj(f(dco\ Balsamineaj och PapiUonacece. hvaremot intet enda

fall af kleistogami är iakttaget bland sådana familjer som Uw-

hclllferce, TtanuncuJacco'. (^rurifrro'. Pomarrrr, Seyifirosrp m. fl.,

' \K 11.



80

hvilkas pollination verkställes af en mängd insekter, tillhörande

olika slägten.

På detta uteblifvande af insektbesök utöfva naturligen klima-

tiska förhållanden och synnerligen temperaturgraden inflytande; men

denna kan antingen vara för låg eller for hög för de insekter, ge-

nom hvilkas tillhjelp blomman skulle korsas. Härigenom erhåller

man förklaringen till de kleistogama blommomas uppträdande hos

dessa växter än under den kallare, än under den varmare alttiden

samt till kleistogamins stegring hos somliga arter från söder till

norr, hos andra från norr till söder.

Lamium amplexicaiile får kleistogama blommor vår och höst,

om väderleken är kylig. Kleistogamin hos denna art följer troget

temperaturens höjning och sänkning. Äro nämnda årstider ovan-

ligt varma, uppträda inga slutna, utan blott öppna blommor; äro

de ovanligt kalla, endast slutna; äro de så varma, att all möjlighet

till korsning med insekter icke är utestängd, framkomma så väl

slutna som öppna blommor. Hvarföre denna art skall bära kleisto-

gama blonmior, då dess könsfortplantning medelst korsning regel-

bundet eger rum under högsommaren, är svårt att förklara, så vidt

man ej vill anse det tillhöra dess natur, att hafva lång blomnings-

tid, samt att genom jordklotets fortgående afsvalning eller andra

orsaker temperaturen på dess växtort sänkt sig så mycket, att inga

för blomman tjenliga insekter förefinnas under början och slutet af

växtens blomningstid.

F?o/a-arterna (Viola odorata, hirfa, iimhrosa, palustris, mi-

rahilis, sylvatica, canina, elatior, lancifolia) ^ utveckla regelbundet

vid vårens början öppna blommor. Dessa äro dock i kallare *kli-

mater mer eller mindre sällan fruktsamma, h vilket enligt Darwin ^

uteslutande ])eror derpå, huruvida bien besöka blomman eller ej.

Är väderleken eller växtortens klimat gynnande för dessa insekter,

så sätta de öppna blommorna rikliga frön; i denna händelse fram-

' H. v. MoHL, 'Einjge Beobachtungen iiber dimorphe Bluthen', Bot, Zeit.

1867.

2 The journal of tlie Linn. Soc. Bot. p. 192.
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bringas inga slutna blommor på försommaren. Delpixo ^ som ofta

iakttagit kleistogami hos Viola odorata vid Turin, har aldrig fun-

nit denna art bära slutna biominor i Chiavari (Ligiirien), hvarest der-

emot de kasmogama blommorna äro rikligen fruktihcerande.

Bland Fapilionacece finna ^'i särdeles många arter med kleisto-

gama blommor. Kleistogamin hos dessa visar stegring från noiT till

söder, I södra Europa röja många fjärilsblommor (Ono???".s-arter

m. ti.) benägenhet att erhålla felslagen krona -, hvilket aldrig iakt-

tagas hos oss; hänitinnan se vi ett steg till kleistogami. Vicia sa-

tiva, hvilken man ej fuiniit med kleistogama blommor i Europa,

fortplantar sig i Egypten endast genom sådana^.

Det torde väl knappt vara möjligt att tinna någon annan för-

klaring till kleistogamin hos Violce och Fapilionacece m. fl., än

den, vi nu gifvit. Då den eller de för l)lommans korsning nödiga

insekterna af en eller annan orsak ej finnas för handen, blir ut-

vecklingen af färgadt hylie, af lukt och honingsafsöndring utan gagn

för växten, hvårföre äfven dessa medel att tillocka insekten bortfalla.

Hos de växter, för hvilkas sjelfpollination mekaniska hinder möta.

ega derjemte ombildningar rum i könsdelarnes form. hvilka möjlig-

göra och underlätta befruktningen.

Vi sammanfatta i korthet det ofvan anförda. Kleistogamin sy-

nes oss framkallad af trenne orsaker, hvilka alla tre göra blommans

korsning med ainiat individ oniöjHg. Den första är blommans be-

fintlighet under vatten; den andra är lag temperatur, till följe hvaraf

anthererna icke kunna i fria luften öppna sig och släppa sitt pollen

;

det tredje är frånvaron af de insekter, genom hvilkas tillhjelp frem-

mande pollen skulle öfverföras på märket. I de tvenne första fal-

len är kleistogami nödvändig för indi\'idets könsfortplantning. I det

sista är den visserligen icke nödvändig, ty man skulle mycket väl

kunna tänka sig, att de ombildnins^ar, h^-ilka hos många äro nöd-

' "Note critiche' \). 30.

- Bentham i Annal. d. Wiener Museum's II p. 116 (enligt Mohl).
^ Ehuni jag med säkerhet påminner mig hafva sett denna uppgift, kan jag

ej erinra mig hvarest.

6
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vändiga för att möjliggöra sjelfpollination, äfven kunde ega rum inom

öppet hylle S men den är dock öfverensstämmande med den tyd-

liga sträfvan, vi alltid finna hos naturen, att bespara öfverflödiga

medel. De kleistogama blommorna gifva oss i mänga afseenden

högst vigtiga lärdomar. De visa att ljus, fritt lufttillträde, krona,

färg, lukt, homngsafsöndring higalunda aro nödvändiga för växtens

fortplantning genom frön; att allt detta afser blommans korsning

med annat individ; att, ehuru livarje art är försatt under vilkor,

hvilka möjliggöra dess befruktning med fremmande j^oUen, växterna

på intet vis undvika eller afsky sjelfbefruktning, utan tvärtom sträfva

att begagna sig af detta medel till könsfortplantning, så snart kors-

ning ej står dem till buds. Vi erinra oss, hurusom Darwins ex-

periment tydligen ådagalade, att den afkomma, som erhålles genom

befruktning med eget pollen, blir underlägsen så väl i storlek som

fortplantningsförmåga. Med kännedom häraf kunna vi ock sluta, att

den art, det slägte eller den familj, hos hvilken kleistogami är en kon-

stant företeelse för en viss växtort, håller på att utdö, för så vidt

de omständigheter, som framkallat kleistogamin, komma att fortfara

eller tilltaga. Vi tillägga slutligen, att, enär kleistogami tyckes

kunna framkallas af hvarje omständighet, som betager blomman

möjlighet till korsning med annat individ, samt den blifvit iaktta-

gen hos så många vidt skilda familjer, vi anse det högst sannolikt,

att hvarje samkönad fanerogam växt eger förmågan att bilda klei-

stogama blommor, om den försättes under sådana vilkor, hvilka

nödvändiggöra deras bildning.

Sedan vi nu afhandlat de olika könsanordningarnas fysiologiska

betydelse, återstår att angifva, hvilken plats i den sexuella utveck-

lingsserien hvarje form af könsanordning kan anses intaga. Men

först måste dock en föregående fråga Ijesvaras.

Vi sågo, att de fanerogama växterna vanligen äro försedda med

kasmogama lilommor och att hos alla sådana korsning medelst en

' Såsom förhällanclet äfven är lios Polygala vulf/arin (p. 18).
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yttre agents biträde är möjlig. Derjemte är homoklin poUination

dels förhindrad (enkönade, herkogama och dikogama blommor), dels

möjlig, men mindre sannolik (heterostyla), dels sannolik (homostyla).

Då nu ])åda pollinationsslagen hos ett ej ringa antal växter äro

möjhga, tillika verkhgen och oftast samtidigt inträda, samt der-

jemte både fremmande och eget pollen i de flesta fall kan åstad-

komma fröbildning, hvilketdera slaget af pollen befruktar fröknop-

pen? Eller med andra ord, är eget eller fremmande ptjllen pne-

potent? Tyvärr äro inga direkta experimenter för denna vigtiga frå-

gas lösning verkställda; materialet af iakttagelser, h^dlka kasta ljus

öfver detta ämne, synes oss dock tillräckligt stort, för att man derpå

skulle kunna grunda en l)estämd åsigt. Utom de faktiska bevis,

som dessa iakttagelser lemna för riktigheten af den åsigt, xi gå att

framställa, kunna ock flera allmänna grunder till dess antagande

anföras.

Hos mänga fanerogama växter, de med enkönade, herkogama

och dikogama blommor försedda, är homoklin pollination förhindrad

;

dessa fortplanta sig alltså genom befruktning med fremmande pol-

len. Å andra sidan finnes ett ej ringa antal växter, hos hvilka ho-

moklin pollination troligen alltid eger rum jemte den heteroklina.

Vore nu eget pollen prsepotent, så skulle de högre växterna vara

delade uti tvenne skarpt skilda grupper, den ena fortplantande sig

medelst sjelfbefruktning, den andra medelst koi^sning, den förre så-

ledes städse under tidernas lopp bibehållande sin m'typ, den senare

utsatt för alla de variationer, som blifva en följd af upprepad för-

ening med olika individer. Gränslinien dem emellan skulle icke

allenast klyfva högst naturliga familjer, utan äfven slägten. \i be-

höfva knappt anmärka, att ett sådant förhållande skulle stå alltför

mycket i strid med den enhet i mångfald, som eljest möter oss i

naturens rike, för att kunna vara antagligt.

Betrakta vi åter resultaten af de båda pollenslagens inverkan

pä pistillen hos de växter, der homoklin polhnation ofta eller alltid

eger rum, så finna vi, att eget pollen antingen är alldeles kraftlöst,

eller alstrar fåtalig afkomma, eller ock en afkomma, visserligen lika
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talrik, men till storlek, styrka och reproduktiv förmåga underlägsen

den, som erhälles genom befruktning med fremmande pollen. I in-

tet enda fall liar korsning gifvit sämre resultat än sjelfbefruktning.

Då nu befmktning med fremmande pollen alltid visar sig medföra

afgjord fördel för växtens fortplantning, är det väl tänkljart, att

växten i de fall, då båda pollenslagen stå den till buds, skulle välja

det pollen, som leder till artens försämring? Och månne ej en be-

fruktning med eget pollen, som redan i första generationen \4sar sig

så ofördelaktig, skulle, om den upprepas genom en längre följd af

generationer, slutligen sätta artens existens på spel?

Men vi hafva ock faktiska bevis, att fremmande pollen är pra:*-

potent. Man torde väl knappt kunna annorlunda förklara, att me-

delantalet frön, hvilka Leguminosernas balja i naturen hyser, noga

motsvarar det fröutbyte man erhåller vid heteroklin befruktning, då

deremot det fåtal frön, som är en följd af homoklin befruktning,

sällan anträffas i naturen. Och likväl omgifves märket hos de flesta

af dessa af eget pollen, hvartill kommer, att detta pollen är till-

hands att befrukta pistillen, så snart dess märke är moget, hvar-

emot fremmande pollen ofta öfverföres först senare. Detta visar

tydligen, att fremmande pollen måste vara pr£e23otent, samt att denna

prsepotens är utsträckt under en viss tiderymd, så att fremmande

pollen tillintetgör eget pollens redan började inverkan.

Så väl KÖLREUTER \ GÄRTNER -, som andra, hafva vid sina

hybridiseringsförsök iakttagit det analoga faktum, att, om en arts

pollen placeras jjå en annan arts märke, med hvilken den regelbundet

bildar hybrid, så omintetgöres i de flesta fall det fremmande polle-

nets inverkan, ifall artens eget pollen öfverföres på märket, detta

må till och med ske efter betydligt tidsförlopp. Darwin ^ fann vid

sina experimenter med heterostyla växter, att, då han poUinerade

blommor först illegitimt (med pollen från knappar af olika höjd

' Tortsetzung d. vorläuf. Xachricht' p. 55.

2 'Yersuche und Boobachtungen iiber die Befruchtmigsorgane' p. 552 m. ii. st.

' 'On the sexual relations of tlie three forms of Lytliriun Salicaria' Journ.

of the Linn. Soc. Bot. 1864, VIII X:o 31 p. 187.
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med det poUinerade märket) och 24 timmar efteråt legitimt med

pollen, taget frän ett ständ, hvars blommor hade en särskild färg-

nyans, hela afkomman frambragte blommor, hvilka mer eller mindre

buro spår af denna färg. Legitimt pollen, ehuru öfverfördt 24 tim-

mar senare, var således tillräckligt prsepotent att alldeles förhindra

det illegitima pollenets inverkan. Man har äfven många exempel,

att till och med pollen at annan varietet visar sig särdeles pr»-

potent framför en varietets eget. Då olika varieteter af Phaseolus

vulgaris. Berberis, Brassica oleracea, Raphanus Baj^hanistrum,

Allium-s.Ytei\ växa i hvarandras närhet, är det sällsynt att af dem

erhålla ren afkomma ^

Är fremmande pollens praepotens utsträckt inom en viss tide-

rymd, det vill säga, förekommer främmande pollen, äfven om det

öfverföres på märket någon tid efter eget pollen, dettas inverkan på

fröknoppen, så kunde de 'ta möjligen bero derpå, att en fremmande

pollenslang hinner förr till mikropyle och embryosäcken, än den, som

utskickas af eget pollen. Vore detta förhällandet, sä skulle natur-

ligen de fenomener, hvilka åtfölja befridttningsmomentet, tidigare in-

träda vid heteroklin befruktning än vid homoklin. Det är äfven

tillräckligt bekant, att så eger rum; snart sagdt hvarje experimen-

tator har gjort denna erftirenhet och jag har sjelf sett de mest slå-

ende exempel härpå vid mina befruktniugsförsök på Galeopsis ver-

sicolor. Kronans förvissning och ovariets ansvällning vidtaga långt

förr efter korsning med annan blomma, än efter befruktning med

eget pollen.

Vi anse oss således på grund af det ofvan anförda bei"ättigade

till den slutsatsen, att fremmande pollen är prsepotent framför eget,

då de båda samtidigt eller med en mindre tidsskilnad öfverföras på

märket. Häraf följer, att de växter, hos hvilka både homo- och

heteroklin pollination eger rum, ej bilda något undantag frän den

hos de öfriga tydliga lagen, att växtens könsfortplantning försiggår

medelst korsning. Homoklin befruktning utgör deremot för de väx-

ter, hvilkas organisation medgifver homoklin pollination, en nödfalls-

' Darwin 'On the origin of species' p. 112.
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utväg, af hvilken de kunna begagna sig, sä ofta fremmande pollen

icke blii* öfverfördt på märket. Korsning är uppenbarligen hos alla

fanerogama växter ' det vanliga sättet för könsfortplantning och in-

träder lika ofta hos de växter, hvilka kunna tillgrij^a honioklin be-

fruktning, som hos dem, hvilkas organisation icke medgifver detta.

Hos alla kasmogama blommor är korsning i lika hög grad gynnad,

åtminstone sä vidt de hittills gjorda undersökningarna gifva vid han-

den, och talrikheten af korsningsfall bör således hos dem alla vara

lika stor (naturligtvis med förutsättning, att insektbesök ej uteblifva)

;

enda skilnaden mellan de olika kasmogama könsanordningarna i

detta afseende är den, att hos en del blommor ingen befruktning

kan ega rum, dä fremmande ])ollen fattas, men hos andra äter ho-

moklin befruktning i de Hesta fall inträder, dä heteroklin uteblifver.

Befruktning med eget pollen leder visserligen till sämre resultat,

men naturen säger oss tydligen genom kleistogami och andra om-

bildningar af denna art, att hon linner en mindre god befruktning

bättre än ingen.

Yi kunna alltså icke biträda den af Darwin - och Hildebrand

hyllade äsigten. att sådana former af könsanordningar hos samkö-

nade växter, som dikogami, herkogami och heterostyli, hvilka för-

hindra eller försvåra honioklin pollination, just skulle hafva till när-

maste ändamål att förekomma eget pollens öfverförande på märket.

Denna äsigt skulle vara berättigad, för så vidt eget pollen, hvars

svaga befruktande förmåga i jemförelse med fremmande pollens vi

känna, vore pra^jjotent. Nämnda anordningar skulle dä i betydlig

mån bidraga att gifva styrka ät afkomman samt föröka dess antal.

Men da fremmande ~pollen, ej eget, är pra^potent — hvilket vi an-

se oss hafva tillräckligt styrkt — då derjemte eget pollen högst

sällan utöfvar någon menlig inverkan pä i)istillen, utan endast fin-

nes tillstädes på märket såsom reserv för den händelse, att frem-

' Vi undantaga de, hos hvilka könsfortplantningen till öfvervägande del

försiggår inom slutet liylle, hvilka växter enligt var mening äro stadda jja ut-

gående.

2 Se t. ex. 1. c. p. 325.
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mande pollen ej blir öfverfördt, så kunna vi icke förstå, hvaiföre

naturen skulle liafva slösat sådana anstalter och användt sådan om-

sorg för att förekomma eget pollens öfverförande på märket. Alla

dessa anordningar hafva deremot tydligen till sitt enda mål att sä-

kert betrygga heteroklin pollination; detta har vunnits på bekost-

nad af möjligheten till homoklin. Vi hafva ock förr, vid tal om

de herkogama blommorna, påpekat, att dessa anstalter behöfva en

jemförelsevis obetydlig förändring, för att göra sjelfpoUination möj-

lig, hvaremot en total ombildning af blommans organisation torde

vara nödvändig, för att på en gäng möjliggöra öfverförandet af både

eget och fremmande pollen genom insekter.

Darwins ^ och Hildebrands - lära om växternas "afsky för

ständig sjelfbefruktning'-, torde ock behöfva en viss inskränkning. Man

kan väl å ena sidan icke neka, att växterna i hvarje fall, då så är

möjligt, föredraga korsning framför sjelfbefruktning, men det är ä

andra sidan lika tydligt, att växten ej skyr att tillgripa sjelfbefrukt-

ning, så snart möjlighet till korsning icke finnes för handen. Tänka

vi oss de klimatiska förhållandena förändra sig i den riktning,

att tillfällena för en art till korsning blifva alltmera sällsjnita och

slutligen alldeles försxdnna, så kommer denna art utan tvifvel att

begagna sig af sjelfbefruktning inom slutet hylle och härm-ed fort-

sätta så länge, som det är densamma möjligt att genom detta me-

del uppehålla sin existens. Man torde alltså mindre riktigt kunna

påstå, att 'naturen afskyr ständig sjelfbefruktning'-, eller orda om

'-undviken ständig sjelfbefruktning", om man vill tillägga dessa ut-

tryck allmängiltig betydelse. Växterna undvika sjelfbefruktning i

hvarje fall, då korsning står dem till buds; de hvarken afsky eller

undvika sjelfbefruktning, ständig eller tillfällig, utan sträfva att deraf

begagna sig, så snart korsning ej är möjlig.

Darwin och Hildebrand hafva uttalat den åsis-ten, att de di-

' »Nature tells us in tlie most emphatic manner that she abhorrs perpetual

selifertilisation» (Darwin).

^ ;-Das Gesetz der veriiiiedenen imd iinfortheilhaften stetiken Selbstbefruch-

tung» (Hildebrand).
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klina växterna med hänsyn till könsanordning stå högre än de mo-

uoklina, att således de förre härstamma från monoklina förfäder,

hvaremot m- de senare skulle utbilda sig en kommande diklini.

HiLDEBRAND har icke anfört några skäl för åsigten; han en-

dast uppkastar mot sig sjelf den invändningen, att de flesta di-

klina växter visa en ringare fullkomlighet i blommans öfriga de-

lar än de monoklina, och besvarar den sålunda: "der hierauf etwa

basirte Schluss, dass sie also, als einfacher, die älteren seien, ver-

liert wohl seine Bedeutung, wenn mann däran denkt, dass mit einer

weiteren Ausbildung und Umänderung des eines Organs nicht immer

eine Umänderung des anderen verkniipft zii sein brauchf' ^ I 'Ori-

gin of species' p. 105, det enda ställe der jag funnit några skäl

framställda för åsigten, yttrar Darwin följande, hvilket jag anser mig

böra anföra verbotim. "As soon as the plant had been rendered so

highly attractive to insects, that pollen was regularly carried from

tlower to flower, another process might commence. No naturalist

doubts the advantage of what bas been called the "physiological di-

vision of labour-; hence we may believe that it would be advanta-

geous to a plant to produce stamens alone in one flower or on one

whole plant and pistils alone in another plant. In plants under

culture and placed under new conditions of life, sometimes the fe-

male organs become more or less impotent; now if we suppose this

to occur in ever so slight a degree under nature, then, as pollen is

already carried regularly from flower to flower, and as a more

complete separation of the sexes of our plant would be advanta-

geous on the principle of the divisioii of labour, individuals wdth

this tendency more and more increased, Avould l)e continyally fa-

voured or selected, untill at last a complete separation of the sexes

would be effected. It would take up too much space to show the

various steps, through dimorphism - and other means, by which the

' 'Die Geschlechtervertheilung' p. 13.

2 I senare skrifter, såsom 'On thee three forms of Lythrum Salicaria', Journ.

of the Linn. Soc. Bot. 1864, synes Darwin hysa tvifvel ]Å dimoi-fins öfvergäng

till diklini.
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separation of the sexes in plants of varioiis kinds is apparently now

in progress."

Ehuru jag ingalunda underskattar ^•igten af det skäl, hvai-på

Darwin här söker stödja sin mening, nemligen den erkända förde-

len för de organiska varelserna af fysiologisk arbetsfördelning, dra-

ger jag dock icke i betänkande att framställa en äsigt, rakt mot-

satt dessa utmärkta botanisters. Jag känner mig dertill sä mycket

mer uppmuntrad, som jag finner, att Delpino redan är 1867 i 'Xote

critiche' p. 8 (2) framställt samma mening som den, till hvilken jag

utan kännedom om hans arl)ete kommit, och till en del på samma

grunder. Då den princip, efter hvilken vi döma, att de monoklina

växterna med hänsyn till deras könsanordning stä högre än de di-

klina, eger tillämplighet på hvarje anordning för könens förening,

vilja vi pä en gäng och i sin helhet behandla frågan: liv ilTien plats

i könsanordningarnas utvecklingsserie intager livarje dess form?

Jemföra vi de stora hufvudklasserna, anemofila och entomotila

växter med hvarandra, så måste vi såsom ett stort framsteg uti de

senares organisation, anse den besparing i material^ som ^^nnes ge-

nom insektenias medverkan för pollinationen. Den uppenbara äf-

ventyrlighet, som vidlåder pollination genom vinden, då hvarje im^e

samband här saknas mellan agenten, som öfverför pollenet, och l^lom-

man, till hvilken pollenet skall öfverföras, måste motvägas förmedelst

en oerhörd massa pollen, hvaraf väl knappt tusendedelen kommer

till sin bestämmelseort; resten går förlorad utan gagn för den art,

som deraf skulle befruktas, sannolikt utan ringaste nytta. För-

hållandet är helt annorlunda hos entomofilerna. Emedan blom-

man hos dessa hyser insektens föda, föres pollenet med nödvändighet

frän l^lomma till blomma. En stor del deraf tjenar till artens fort-

plantning och hvad som icke kommer pä märket, faller på andra

blommans delar, hvarifrån snart sagdt hvarje korn upphemtas och

fortares af de pollenätande insekterna; blott en högst ringa del torde

förloras under transporten från blomma till blomma. Pollenqvanti-

teten kan således i betydlig mån minskas, utan att artens existens

sättes på spel; den gör derjemte i sm helhet nytta, en del åtgår
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till befruktningen, resten föder insekter. Entomofili bereder alltså

tveune fördelar: hesparing af material och bättre användning af

materialet. Dessutom torde man väl få betrakta öfvergången frän

anemofila till entomofila växter såsom ett framsteg i naturens all-

männa hushållning, då en talrik klass af insekter genom de senares

honingsafsöndring är försäkrad om vilkoren för sin tillvaro. Vi tro

oss på anförda grunder ^ berättigade att sätta anemoiilerna lägre uti

den sexuella utvecklingsserien än entomohlerna.

Ehuru fördelarne af de olika anordningar, som förekomma hos

anemoiilerna, diklini, proterogyni och homogami mindre tydligt fram-

stå, än hvad vi skola se blifva fallet hos entomofilerna, ligger dock

ett tydligt framsteg uti köiiens sammanflyttande inom ett hylle fram-

för deras särskiljande inom tvemie. Härigenom vumes uppenbarli-

gen en hesparing af rum och af material (hylle). Derjemte ökas

sannolikheten för befruktning i betydlig mån, i ordning från dioeci

till monoeci och monoklini, hvilket man lätt kan föreställa sig, om

man tänker trenne par bredvid hvarandra befintliga stånd, hvarje

par med livar sin af de tre slagen könsfördelning, samt eftersinnar

den verkan, vinden i de tre olika fallen skulle medföra. Denna

ökade sannolikhet medgifver naturligen minskning i pollenqvantiteten,

således ny hesparing af material. Slutligen liafva monoklinerna,

och härutinnan ligger kanske största företrädet, möjligheten af att

befrukta sig inom slutet hylle, om växtortens temperatur ej är hög

nog, att deras knappar kunna öppna sig i fria luften ; af denna för-

del se vi ock, att Oryza och Plantago begagna sig.

Bland de monoklina anemofilerna äro de proterogpia tvifvels-

utan bäst utrustade för pollination genom vind. Det lilla antalet

homogamer, EurijantliecB och Plantago-^Ytei\ hvilka dock alltid

visa lutning åt proterogyni, torde vara att betrakta såsom nödvän-

diga öfvergångsformer i utvecklingen från anemotili till entomofili,

hvilka härutinnan visa framsteg till ett högre, ehuruväl de genom

detta framsteg varit nödsakade att förlora en del af deras lämplig-

' Delpino stödjer entoraofihiis högre rang än anemofilin på ungefär samma
skäl ('Note eritiche' p. 7).
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het för j^ollination genom vind. De protemndriska Rnmex och

Oxyria böra väl ock betraktas såsom sädana öfvergängsformer; den

olägenhet, som måste blifva en följd af proterandii hos anemofiler,

skulle l)lifv;i liäfd, om vår förmodan, att dessa växter äro polygama

med de tidigaste blommorna hon- och de senaste hanblommor, vore

bekräftad.

Entomolilerna sönderfalla, såsom vi hafva sett, i tvenne grup-

per: de, hos hvilka insekten, då han l^esöker tveime blommor, utför

endast en pollination och de, hos hvilka han dervid utför tvenne.

Till de förre höra dikliner och dikogamer, till de senare homo-

gamer.

Sätta vi först de diklina och monoklina entomofderiia mot livar-

andra, så linna vi hos de senare samma hespariny i rum ocJt ma-

terial (hylle), livarom vi talat hos anemolilerna. Denna rumsbespa-

ring, i ock för sig sjelf en vinst, medför hos entomofilerna äfven hc-

sparing i tid, ty så snart könen, som skola förenas, äro samman-

trängda inom en mindre rymd, hinner naturligen den förmedlande

insekten på samma tid förena flera kön eller utföra flera pollinatio-

ner \ Utsigterna för pollination äro äfven i väsendtlig mån ökade,

ty diklini tvingar insekten att besöka ett större eller mindre antal

blommor af samma kön den ena efter den andra, hvarvid det ofta

måste inträffa att det j)ollen, som insekten hopsamlat efter u^^pre-

pade besök i hanblommor, icke räcker till för alla de honblommor,

den senare kommer att besöka; denna olägenhet antingen f[varstär-,

eller måste motvägas af ett större öfverflöd på material. Det är

tydligt att monoecisterna uti alla dessa afseenden göra ett försteg

framför dioecisterna, liksom monoklinerna framför dem begge.

Bland de monoklina entomofilerna stå de dikogama eller pro-

terandristerna närmast diklinerna. Äfven hos dessa måste insekten

besöka tvenne Ijlonmior för att utföra en pollination, hvaremot hos

homogamerna tvenne insektbesök medföra tvenne befruktningar.

Besparingen af tid uti detta senare fall är i ögonen fallande. Med

En gyttrad inflorescens stär ock derför i sexuelt afseende framför en annan.

Vi påpeka hjortrons ringa fruktsamhet i jemförelse med åkerbärs och hallons.
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öfriga förhållanden lika hinner insekten utföra dubbelt flera befrukt-

ningar hos de homogama växterna än hos de proterandriska.

Jemföra vi de olika könsanordningarna hos de homogama ento-

motilerna, så finna vi herkogamerna derutinnan öfverensstämmä med

proterandristerna, att homoklin pollination är förhindrad. Att här-

igenom en utväg för artens fortplantning är stängd, står ej att för-

neka; detta innebär ock enligt vår mening en underlägsenhet i köns-

anordning, hvilken visserligen till en del, men ingalunda fullständigt

uppväges af förmågan att bilda kleistogama blommor. \i se äfven,

att hos Orchidece och VwIce fruktbildningen är högst oviss, då der-

emot de växter, hvilka vid förefallande behof kunna taga sin tillflykt

till homoklin befruktning, nästan alltid sätta frön.

Samma olägenhet, som är en följd af herkogami, följer äfven,

ehuru till mindre grad, af heterostyli. Homoklin pollination är hos

de heterostyla växterna mer eller mindre försvårad och härigenom

försvåras äfven artens könsfortplantning i de fall, då heteroklin pol-

lination icke inträder. För öfrigt är heterostyli äfven i det afseendet

mindre fördelaktig för en säker korsning, att de kön, som skola

förenas, äro placerade på olika stånd, livarvid det således ofta måste

hända, att det pollen, livarmed insekten blifvit inpudrad vid sina

besök hos en blomform, ej räcker till att befrukta alla de lilommor

af en annan blomform, hvilka han efteråt besöker.

Bland de homostyla växterna torde man, i allmänhet taladt,

böra sätta de, hvilkas blommor äro regelbundna, framför dem, hvilka

äro försedda med oregelbunden krona. Hos de förre kan könens

förening verkställas af ett större antal insektarter, hos de senare en-

dast af några få: de förras korsning är således mera betryggad än

de senares, hvilka ock derföre äro oftare nödsakade att taga sin till-

flykt till kleistogami.

Vi hafva nu framställt den successiva följd, hvari vi anse, att

utvecklingen i anordningarna för könens förening hos de fanerogama

växterna har fortgått. De grunder, livarpå vi härvid stödde vår

' Delpino ('Note criticlie' p. 21 (1)) sätter heterostyli högst bland de mo-
noklina könsanordningarna, men anför inga skäl.
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åsigt, voro: en Jiönsanordnmg står öfver en annan, då den he-

sjyarar material, rum eller ful samt då den gör växtens köns-

fortplantning mera betryggad . Alla dessa fördelar äro med hvar-

andra sammankedjade, så att en vinst uti ett afseende äfven medför

en sådan uti ett annat. Dessa grunder förutsätta ännu en yttersta:

naturen sträfvar att föröka livarje arts individantal så mycket som

möjligt och att åstadkomma så stora resultater som möjligt med

minsta möjliga omkostnad, livilken förutsättning för oss bär karak-

tären af axiom.
o

Återgå vi till granskningen af det skäl, som Darwin har fram-

ställt för diklinins högre rang än mon(^klini, så kunna vi nu hQ-

döma, huru stor betydelse vi böra tillägga detsamma. Det är tyd-

ligt, att Darwin härvid ensidigt fästat sig vid fördelen för en art.

att frambringa så många kön som möjligt, men bortsett från den

lika vigtiga omständigheten, att dessa kön böra förenas. Könen

äro icke till något gagn för växtens fortplantning endast genom

sin tillvaro, utan endast genom sin förening. Vi hafva tillräckligt

visat, att sannolikheten för denna förening i betydlig mån ökas ge-

nom könens sammanflyttande inom ett hylle. Det vore lätt att med

begagnande af samma argumentation, som Darwin förer, visa, hu-

ruledes genom naturligt urval de individer skulle företrädesvis ut-

väljas, hvilkas befruktning försigginge lättast och säkrast, det vill

säga en arts monoklina individer framför diklinerna.

Diklini skulle enligt Darwin och Hildebrand hafva utbildat

sig ur monoklini genom det ena könets successiva felsläende. Det före-

faller enligt vår mening föga rimligt, att naturen skulle . hafva till

en början försett blomman med tvenne organer, för att sedermera låta

det ena försvinna; detta synes oss icke innebära ett framåt- utan ett

tillbakagående i utveckling. Deremot är monoklinins utbildning ur

diklinin äfven ur morfologisk synpunkt högst antaglig. H. Mullers ^

anmärkningsvärda iakttagelse af direkt ombildning från pistiller till

ståndare hos Salix cinerea visar, att ingen omöjlighet finnes för

handen, att ju icke en del pistiller uti en honblomma skulle kunna

' Bot. Zeit. 1868 p. 29.
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ombilda sig till ståndare och blomman således blifva tvåkönad, eller

tvärtom en del ståndare uti en hanblomma blifva ombildade till pi-

stiller; vid denna ombildning måste naturligen alltid ett mellanstadium

passeras, då könsorganet är mer eller mindre rudimentärt. Man har

äfven exempel derpå, att växter med enkönade blommor genom od-

ling öfvergå till tvåkönade. Fragaria elatior har i vildt tillstånd

lian- och honkön på olika stånd (kallades äfven derföre af Duchesne

(Jioica); men Lindley ^ lyckades genom odling frambringa herma-

frodita individer, hvai-af slutligen erhölls en varietet med konstant

tvåkönade blommor. Hooker- iakttog, att ett individ af den eljest

monoecistiska Bpgonia frigida, hvilket odlades i Kew, utom van-

liga han- och honblommor bar andra, hvilka voro hermafrodita.

Det anförda kan måhända vara nog att visa, att en utveckling från

diklini till monoklini är möjlig.

Vi vilja i korthet sammanfatta det hufvudsakliga af nu gjorda

undersökningar öfver de fanerogama könsanordningarna.

De fanerogama växterna äro normalt försedda med kasmogama

blommor eller blommor, hvilka öppna sig och således kunna korsas

med annat individ. Agenten, som härför är verksam, kan vara vind

eller insekter.

När möjligheten till liefruktning med fremmande pollen är ute-

sluten, erhålla fanerogamema kleistogama blommor eller blommor,

som icke öppna sig; de befrakta sig då sjelfva inom slutet hylle.

Hos de kasmogama blommorna är homoklin poUination dels

omöjlig (enkönade), dels förhindrad (diko- och herkogama), dels

försvårad (heterostyla), dels icke försvårad (homostyla); heteroklin

pollination är hos alla i lika hög grad möjlig.

Fremmande pollen är praepotent framför eget. Korsning med

annat individ är således hos alla det vanliga sättet fÖr könsfort-

plantning.

' *Gardener\s Chroii.' 1847 p. .539 (enligt Darwin).
2 'Gardener's Chron.' 1860 p. 190 (enligt Darwin).
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Befruktning med Iremmande pollen är ock mera fördelaktig än

betruktning med eget pollen.

De växter, Imlkas könsfortplantning är bättre betryggad och

hos hvilka detta \-innes med större besparing af material, rum och

tid, sätta \i högre i sexuelt hänseende.

Säkerheten för växtens könsfortplantniug stiger frän anemofili

till entomotili: hos de anemohla växtenia frän dioeci, monoeci till

proterogyni; hos de entomofila växterna frän dioeci, monoeci, pro-

terandii, herkogami, heterostyh till homostyli.

BesjDaringen i material, rum och tid stiger i samma ordning.

Vi anse således, att utvecklingen i anordningarna för könens

förening hos de fanerogama växtenia fortgått och foi-tgär i nämnda

riktning.



III.

Observationer och experimenter öfver egendomligheter

vid könens förening hos i Sverige vildt växande fanero-

gama arter.

Jag går nu att till sist lemna en förteckning och mera detal-

jerad beskrifning på de iakttagelser och experimenter, som jag verk-

ställt på i Sverige vildt växande fanerogama arter '. För många

arter har jag endast att hänvisa till ställen i det föregående; föl-

jande redogörelse kommer således att innehålla en efter Floran

uppställd innehållsförteckning till mitt arbete. Till tjenst för de

Svenska botanister, hvilka möjligen skola sysselsätta sig med under-

sökningar på detta rika fiilt, vill jag äfven inrycka korta notiser öf-

ver och hänvisningar till de rön, som andra verkställt på arter,

som hos oss förekomma.
#

Synanthere^e.

Proterand rister med rörelse (pp. 30—32).

Cardiius crispus. Hos denna växt har jag anträffat en märk-

värdig art af heterostyli, bestående deruti, att de nedre ])lomkor-

garne hade ungefär dubbelt längre pistiller, än de öfre.

Cirsitim lieterox>hyUnm har stundom pistiller, hvilkas topp ej

delar sig i de tvenne vanliga märkesflikarne och då troligen äro

sterila.

• Alla mma experimenter och flertalet af mina iakttagelser äro utförda i

Jemtland. Der sa ej är fallet, skall jag särskildt ii])pgifva observationsorten.
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CichoriacecB. Kantens pistiller äro hos många af dessa böjda,

så att de bilda ungefär en rät vinkel med kronröret och sålunda

komma att rikta sig uppåt eller ställa sig i samma direktion som

diskens. Denna anordnhig underlättar, som man klart inser, polU-

nationen.

Dipsacese.

Proterandrister utan rörelse ^

Trichera arvensis, Fig. p. 26. Blomkorgen i sin helhet har först

endast mogna antherer och sedan endast mogna märken.

Siiccisa xiratensis, något proterandrisk. Könsdelame inom samma

blomma efterträda ej hvarandra i plats, utan ståndarne sträcka sig

långt utom egen blomma och strängarne böja sig så, att knappar-

nes pollenklädda sida vetter uppåt. Knapparne komma härigenom

ungefär på den plats, som en annan blommas märke sedermera in-

tager.

Scahiosa CoJumharia, lika med Trichera arvensiSj enligt

Sprengel.

Valerlaneae.

Vdleriana officinalis, proterandrist utan rörelse, Fig. p. 26.

Sprengel uppgifver och afbildar dennas proterandri något annor-

lunda. Pistillen skulle i blommans tidigare stadium vara fullt ut-

vuxen, men böjd åt sidan utefter kronbrämet och sedan resa sig

upp i kronans midt. Jag har dock aldrig funnit den sådan.

Valeriana dioica. Hanväxten är enligt Sprengel större och

har större blommor än honväxten.

Rubiaceae.

Proterandrister utan rörelse. Äfven förekommer ofta dimorf hetero-

styli. Bland våra Svenska slägten är dock blott ett,

Asjjenda, uppgifvet hafva heterostyla arter.

Galium horcaJe, j)rt??i5^re och idiginosiim, proterandriska.

' d. v. s. utan sådan rörelse, hvarigenom könsdelarna inom samma blomma
efterträda hvarandra i plats.
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LoranthaceaB.

Viscum album, entomofil, enligt Kölreuter.

Cappifoliaceae.

Lonicera ccenilea iippgifves af Hildebrand vara proterogyn.

Linncea horealis, homogam. Ståndarne G—4, oftast 5, af va-

rierande längd.

Campanulacese.

Proterandrister utan rörelse (se p. 2S). Befruktas tydligen af nå-

gon större insekt, ehuru hvarken Sprengel eller jag lyckats iakt-

taga hvilken.

Campanula latifolia och rotnndifolia äro undersökta af mig.

Cam]}anula glomerafa oq\\ patida, PJn/fciinia spicainm. Jasione

montana af Sprengel.

Lobeliacese.

Proterandrister utan rörelse (se p. 2S).

Convolvulacese.

Convolvulus arveusis, homogam enligt Sprengel.

Boraginea:'.

SympJiytum officinalc, homogam enligt Sprengel.

Anchusa officinalis och Lijcopsis arvensis, homogama. Se

Tlllberg Bot. Notiser 1868 p. 14.

Myosot is. Ståndarne felslå understundom enligt Mohl.

Myosotis palnstris och sylvatica, homogama med anthererna

tryckta intill märket.

Mitt förr anförda experiment med Myosotis sylvatica utfördes

sålunda. Ett stort stånd med öfver 100 blommor isolerades inne i

rum medelst hn gaz. Hos 10 blommor pä olika stänglar verkställ-

des heteroklin poUination genast efter blommans öppnande; hos 10

andra öfverfördes eget pollen på märket ; de öfriga lemnades orörda.

Resultaten blefvo, att alla blommorna satte 4 välbildade nötter;

de, som erhöllos efter liomoklin pollination voro lika stora och hade
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samma form som de, hvilka erhöllos efter heteroklin. Plxperimeiitet

visar dessutom, att denna växt med stöi-sta regelbundenhet kan be-

frukta sig sjelf, utan någon agents medverkan.

Ldhospermum har enhgt Kuhn dimorft heterostyla arter.

Fuhnonaria officinalis, dimorft heterostyl, enligt Hildebrand

(p. 71).

Pulmonaria angusfifolia, homostyl, enligt densamme.

Echium vulgäre, proterandiist utan rörelse (p. 27).

Labiatse.

Mentha. Eger heterostyla arter enligt Bexthams uppgift till

Darwix (Journ. of Linn. Soc. VI, X:o 22, 1862 p. 96). Ståndarne

felslå stundom enhgt Mohl; likaså hos Salvia.

Salvia pratensis, proterandrist med rörelse hos pistillen. Se

Sprengel samt Hildebrand i Pringheims Jahrb. IV.

Thymus SerpijUuiu , proterandrist enligt Sprengel. Dioikt

polygam, med hon- och hermafrodita stånd, enligt Hildebrand.

Trioikt polygam enligt Delpino; han- och honväxtens könsdelar

större än de motsvarande hos den hermafrodita plantan.

PriDieUa vidgar Is, proterandrist med rörelse hos pistillen. Ett

stånd isolerades af mig i rum medelst gaz. Blommorna, som lem-

nades orörda, satte icke destommdre frön till antal, form och stor-

lek lika med de i naturen förekommande.

Gleclioma hederacea, proterandrist, enligt Sprengel.

Leonuriis Cardiaca, likaledes; ständarne böja sig ät sidan, se-

dan de lemnat sitt pollen.

Stachijs sylvcdica, proterandrist med rörelse hos både ståndare

och pistiller, Fig. p. 28.

Stachys palusiris, likaledes, enhgt Sprengel.

Lamtum alhum, svagt proterandrisk med pistillrörelse (Upsala).

L. purpureum, likaledes.

L. amplexicaule, kleistogam (pp. 12, 13, 80;.

(jraleopsis Tetrahd, likaledes.

Galeopsis versicolor, likaledes. På denna växt verkställde jag
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fyra försöksserier: l:o) blommor lemnacles orörda, 2:o) blommor be-

iriiktades med eget pollen, 3:o) blommor befruktades med pollen

från annan blomma på samma stånd, 4:o) blommor befruktades med

pollen från annat stånd. Försöken utfördes på 10 stånd, livilka om-

sorgsfullt isolerades. För att eliminera de möjliga olikheterna mel-

lan de särskildta stånden verkställdes alla methoderna pä nästan

hvarje stånd. Hvarje method utfördes med öfver 20 blommor. Un-

gefär två tredjedelar af de orörda blommorna satte frukt; fröen voro

till antalet fyra, samt till storlek och form lika dem, som crhöllos

af 2:0, 3:0 och 4:o, hvilka senare gåfvo alldeles samma resultat, i

det hvarje blomma satte sina fyra nötter. Pä två af stånden, h vil-

kas blonnnor till största delen befruktades med eget pollen, voro

den sist blommande grenens ståndare contabescerande (det bör näm-

nas, att båda stånden voro något smärre än de öfriga). En anmärk-

ningsvärd skilnad i blomkronans snara förvissnande och affallande

efter homoklin och heteroklin befruktning kunde förmärkas. Jag

försummade dock att göra mätning öfver denna tidsskilnad.

Ajuga. Ståndarne felslå understundom enligt Mohl.

Menyanthe».

Menyanthes trifoUata, diniorft heterostjd (pp. 33, 70). Huru

oviss den heteromorfa i^oUinationen är hos de heterostyla växterna

(se p. 92), kan man döma deraf, att frömängden i hvarje kapsel

befanns hos denna art variera frän 18 till 5 frön utan egentlig öf-

vemgt för nägot visst tal.

Polemonlacea;.

Polcmonium cceruleuui, proterandrist med rörelse hos pistillen,

Fig. p. 33. Pistillen är vid blommans öppnande frånböjd mot den

hälft hängande blommans nedre kant, med slutna märkesflikar.

Ståndarne stå med sina uj^psprungna antherer något nedom blom-

mans centrum. Humlan kryper in i Ijlommans öfre hälft och upj)-

bäres af ståndarne. För att åtkomma honingen, som förvaras i

blommans botten, måste den sticka in sitt sugrör genom det täta

ludd, som af ståndarsträngarnes bihang bildas i pipens mynning;
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detta sker under häftiga ansträngningar, hvarvid största delen af

antlierernas pollen afsopas på insektens buk. Ståndarne förvissna

sedermera och nerfella mot blommans undre kronblad; pistillen der-

emot reser sig, intager ståndarnes forna plats och öjjpnar sina mär-

kesflikar; den erbjuder nu insekten samma stöd som förut ståndarne.

När humlan inkryper i l^lomman, skrapar märket mot dess l)uk,

hvarjemte den oupphörligen under sitt besök sparkar med sina af

pollen gula tarser mellan märkestiikanie.

Diapensia Japponica, svagt proterandrisk med ståndarrörelse.

Ständarne böja sig fram mot blommans medelpunkt, lemna sitt pol-

len och draga sig tillbaka, hvarefter pistillen något litet tillväxer.

Oleinese.

Syringa vidgaris, homogam, enligt Sprengel.

Fraxinus excelsior. Alefeld (Bot. Zeit. 1863 p. 417) upp-

gifver, att bland omkring 1 (X) af honom undersökta stånd, intet enda

förde mer än ett slags blommor, han-, hon-, eller hermafrodita.

Asclepiade?e.

Cynanclmm Vincetoxicuni, se Hildebrand Bot. Zeit. 1867

p. 269.

Gentlanere.

Gentiana Pneumonanthe, proterandrist utan rörelse (p. 27).

Gentiana nivalis och lingtdata, homogama; anthererna äro

tryckta till märkets undre kant och öppna sig utåt.

Solanace?e.

Datura Stramonimn, homogam, med märket omgifvet af eget

pollen, enligt Hildebrand.

Personata3.

Verhascnm, utan boning, enligt Sprengel.

Scrophularia nodosa uppgifves af Sprengel vara proterogyn;

se derom p. 39.
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Digitalis purpurea, iDroterandrist med rörelse hos pistillen, en-

ligt Sprengel och Hfldebrand.

Veronica serpyUifolia, homogam med ståndarrörelse ; ständarne

böja sig fram mot pistillen.

V. alpina, likaledes.

F. saxatilis, homogam utan ståndarrörelse; ständarne äro \\åi

frånböjda mot hvar sitt af de likstora kronbladen, pistillen är böjd

mot det minsta bladet i kronan.

Veronica Chaniceclrys, lika med föregående.

V. Beccahunya, lika med F. serpylUfolia.

Bartsia alpina, svagt proterandrisk utan rörelse. Hjelmen öpp-

nar sig och framsläpper ständarne, hvilka således komma att stå

midt i kronan.

Euplirasia officinalis, proterandrist utan rörelse, Fig. p. '2^.

Rhinanthus minor, svagt proterandrisk. Ständarne äro inne-

slutna i hjelmen.

Pedicularis palustris^ lika med föregående.

P. sylvatica, lika med föreg. enligt Hildebrand Bot. Zeit. 1866.

P. lapfponica och Oeder i, lika med föregående.

Melampyrum pratense och sylvaticiim, svagt proterandriska

utan rörelse.

Orohanche uppgifves af Delpino vara proterogj-n; se derom p. 64.

Lentibulariese. •

Pinyuicula vulgär is, herkogam (pp. 42, 43).

P. villosa, likaledes (p. 44).

Primulacese.

Hos dessa är dimorf heterostyli särdeles allmän. Kuhn (p. 22)

uppräknar bland slägten med heterostyli tre Svenska, Primida,

Hottonia och ? Glaux.

Trienialis eiiropcea, homostyl och homogam.

Primida veris, elatior, farinosa ocli sihirica, dimorft hetero-

styla enligt Scott. P. veris (pp. 23, 71).

P. scotica, homostyl enligt densamme.
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P. stricta, proterandrisk utan rörelse, Fig. p. 26. Uppgifves af

ScoTT vara dimorft heterostyl. Se för öfrigt pp. 18, 27, 66, 67.

Mitt förr anförda experiment med denna art utfördes på föl-

jande sätt. Jag insamlade fyra treblommiga stånd, hvilkas sido-

blommor ännu voro i knopp, men toppl)lomman redan stadd i för-

vissning, så att den kunde antagas liafva blifvit af insekter korsad

med annan blomma. De insamlade exemplaren, fastsittande i gräs-

torfvor af stor vidd, planterades i rum och isolerades medelst tin

gaz. Alla blommorna lemnades orörda, emedan dels det mogna

märket hos denna art omgifves af eget pollen, dels kronpipens ringa

vidd i hög grad försvårar öfverförandet af pollen från en blomma

till en annan. De fyra toppblommorna satte rikliga frön; de åtta

sidoblommorna deremot, sedan de blommat några dagar, afPöllo, utan

att fruktgömmet visade minsta tecken till ansvällning. Ingen svag-

het, härrörande från flyttningen, kunde förmärkas hos exemplaren,

hvilka ännu två veckor derefter befunno sig i märkbar välmåga.

Hottonia pahistris, dimorft heterostyl enligt Sprengel.

Globularie^.

Glohularia vulcjaris uppgifves af Hildebra^d vara proterogyn,

Plantagineae.

Anemofiler (p. 52).

Planfago major och media (pp. 38, 54).

P. lanceolata (p. 58).

Litorella lacusfris (pp. 55, 56).

Corneée.

Cornus suecica, homogam.

Umbellifer^e.

Proterandrister med pistillrörelse. Proterandrin är i allmänhet

ganska betydlig; anthererna hafva redan bortfallit, då stiften för-

längas och skilja sig från hvarandra.

Cerefoliiim sylvestre. De sista flockarnes pistiller äro reduce-

rade till en rund, frögömme-lik uppsvallning, saknande spår till stift.
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Imperatoria Ostrutldum. Likaledes, enligt Sprengel.

Oenanthe fistulosa. Se Tullberg Bot. Notiser 1868, I.

Sanicula europcea (p. 45).

Acerinese.

Aesculus Hix)pocastanum. De tvåkönade blommorna uppgifvas

af HiLDEBRAND vara proterogyna.

Nymphaeacese.

Nuphar liiteum, homogani. Allt efter mognaden böja sig stån-

darne, som förut voro krökta tätt intill det nedanför märket kon-

kava gynseciet, ner mot kronbladen. Knajoparnes inre pollenklädda

sida blir derigenom vänd uppåt.

Ranunculacese.

Ranunculus. De yttersta ståndarkransarne något tidigare än

pistillerna. Vid blommans öppnande äro ståndarne böjda öfver pi-

stillsamlingen. I ordning utifrån Ijöja de sig ner mot kronbladen

och deras utåt och nedåt vända sida öppnar sig. Mellan antbererna

och kronbladen skall insekten passera för att åtkomma honingen.

Batrachium, lika med Rannnculiis. Kleistogami (p. 11).

ThciMctrum alpinum och simplea-, homogama.

Änemone nemorosa och Hepatica, homogama, utan boning.

Pulsatilla pratensis^ homogam, honingsförande, enligt Sprengel.

Caltha palustris, homogam, utan boning, enligt Delpino.

Trollms europceiis, lika med Rammculus.

Aquilegia vulgaris, proterandrist med ståndiirrörelse, enligt

Sprengel.

Äconitum septentrlonale, proterandrist med rörelse både hos

ståndare och pistiller, Fig. p. 34.

A. Nap)ellus, proterandrist med rörelse hos ständarne, enligt

Sprengel.

A. Cammarum, likaledes, enligt Tullberg.

Actcea spicata, homogam, utan boning.
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Berberideae.

Berberis vidgar is, homogam med ståndarrörelse enl. Sprengel.

Papaveracese.

Föra ej honing, enl. Sprengel och Delpino ^ Homogama (p. 19).

Fumariacese.

Corydalis solida och cava (pp. 16, 72).

Fumaria officinalis (p. 16).

Crucifepse.

Homogama (p. 19).

Brassica campestris (p. 19).

Br. Rapa (pp. 17, 73).

Biplotaxis tenuifolia. De fyra längre filamenterna vrida sig

ett helt slag (Sundsvall).

Alliaria officinalis (p. 19).

Cardamine pratensis, amara och hellidifolia. De längre fila-

menterna vi'ida sig ett qvart slag (p. 19). C. amara (p. 45)

Arabis alpina (p. 19).

Barbarea stricta. De längre filamenterna vrida sig ett helt slag.

Capsella Bursa Pastoris. De längre tilamenterna vrida sig

ett qvart slag.

Thlaspi arvense. Likaledes.

Subidaria aquatica. Kleistoganii (p. 11).

Farsetia incana (p. 19).

Braba verna (pp. 17, 73).

Polygale^e.

Polygala vidgaris (pp. 1^^, 41). Po7?/(7a7a är upptagen i Kuhns

förteckning på slägten med kleistogami.

' Jag anmärkte (p. 7), att jag endast kände Delpinos arbete ('Siigli appa-

recchi della fecondazione nelle piante antocarpee' genom Hildebkands referat

deraf i Bot. Zeit. 18G7. Jag har nnder tryckningen erhållit nämnda arbete, men

har ingenting att derur tillägga, ty Hildebkands referat är fullt uttömmande.
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Balsaminen.

ImiKitiens Noli tangere, proterandrist utan rörelse (p. 27).

Kleistogam (pp. 12, 79).

Tiliäcese.

Tilia parvifolia, homogam enligt Delpino.

Malvacese.

Malva rotundifolia och sijlvestris, proteranclriska med rörelse

både hos ståndare och pistiller, enligt Sprengel.

Gruinales.

Geranium pratense, proterandrisk med ståndarrörelse enligt

HiLDEBRAND.

6r. palustre, likaledes, enligt Sprengel.

G. sylvaticum, likaledes. Se för öfrigt pp. 36, 45.

Oxalis. Eger trimorft heterostyla arter.

O. Äcetosella, homostyl, kleistogam (pp. 12, 79).

O. strida och cornicidata, homostyla.

Linum. Eger dimorft heterostyla arter.

L. usitatissimum^ homostyl. Se för öfrigt pp. 17, 73.

L. catharticiim, homostyl.

Cistine». •

Helianthemum. Utan honing, enligt Sprengee. Kleistögami

(pp. 77, 78).

Violarien.

Viola. Herkogami (pp. 12, 80).

V. odorafa. Stiftet är enligt Sprengel betydligt olikt det

hos V. tricolor. Det är jemnbredt, upptill krökt; dess något till-

spetsade ända bär märkespapillerna.

V. suecica, palusfris, biflora, lika med V. tricolor.

V. tricolor, se Hildebrand 'die Geschlechtervertheilung'.
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Droserace».

Parnassia pahistris lemnar ett af de vackraste exemplaren pä

proterandn med ståndarrörelse. Redan Sprengel har lemnat en

noggrann beskrifning och afbildnmg af förhållandet hos denna växt

Ständarne stå i början intill frögömmet med ännu korta lilamenter

och slutna antherer. Derefter försiggår följande förändring med en

och en ståndare i sender (en hvarje dygn). Strängen förlänges och

böjer sig mot blommans medelpunkt, sä att den på midt^n fastade

antheren, hvilken öppnar sig uppåt, placeras rätt ofvanför märket,

hvars flikar ännu äro slutna. Denne ståndare böjer sig sedermera

ner mot kronbladen, hvarpä en annan intager dess plats. Till sist.

på sjette dygnet, åtskiljas märkesflikarne och blommans honstadium

inträder. Jag har, lika så litet som Sprengel. lyckats iakttaga.

h\'ilken insekt förmedlar denna växts befruktning eller uppspåra, för

hvilket ändamål dess s. k. falska ståndare, hvilka ])k sin im-e sida

vid basen afsönda honingen, äro så besynnerligt formade. Af blom-

mans storlek och h^'ita färg torde man kunna sluta, att den besö-

kes af någon nattinsekt; dess byggnad antyder för öfrigt, att insek-

ten, stående på de falska ständarne och sökande den pä deras inre

sida befintliga saften, med underlifvet berör generationsorganerna.

Silenacese.

Proterandrister med rörelse hos pistillen.

Silene inflataj trioikt polygam. Fig, p. 46. Hanblommorna äro

något mindre än honblommorna och de hermafrodita, men med

mörkröda ådror på fodret.

S. nutansj proterandrist, enligt Tullberg.

S. accnihs, tiioikt polygam; tvåkönade blommor proterandriska,

hanblommor större än honblommor (pp. 46, 62).

Melandrhun sylvesire^ trioikt polygam. Hermafrodita stånd

betydligt sällsyntare än de andra; deras blommor proterandriska.

Hanblomman funnen utan rudiment, iKHiblomman deremot icke.

M. pratense, dioecist. Både han- och honblommor anträffade

utan rudimenter till andra könet.



108

Viscaria alpina, proteraudrisk, Fig. p. 33.

Lychnis Flos cuciili, iDroterandr., enligt Tullberg.

Ägrostemnia Githago, likaledes.

Dianthus superhus, proterandr., enligt Sprengel.

Alsinaceie.

Proterandrister med rörelse både hos ståndare och pistiller.

MalacJiium aquaticum, proterandr., enligt Sprengel.

Steliaria nemorum, proterandrist.

*S7. media, likaledes. Tullberg (Bot. Xot. 1868 H. 1) upp-

gifver, att denna art i Skåne är homogam.

St. pjalustris, proterandr., enligt Tullberg.

St. graminea, dioikt polygam, med hermafrodita och hon-stånd.

Se för öfrigt Tullberg (Bot. Xot. 1868. I).

St. Friesiana, borealis, crassifolia, suhaljrina, proterandriska.

Cerastium alpiniuii, svagt proterandrisk.

C. arvense, proterandr., enligt Sprengel.

C vulgatum, svagt proterandrisk. ^litt, pp. 18, 67, anförda

experiment utfördes med tvenne stånd. De isolerades medelst gaz

och blommorna lemnades orörda. Icke desto mindre satte alla blom-

monia riklig frukt.

Sagina nodosa, svagt proterandrisk, Fig. p. 34.

S. saxatilis, likaledes.

Cucurbitacese.

Bryonia alha, hanl^lommorna större än honblommorna, enligt

Sprengel.

Saxifrage^e.

Proterandrister '.

Saxifraga Cotyledon, proterandrisk med rörelse både hos stån-

dare och pistiller.

' Dessa sista dagar har jag haft tillfälle att i Upsala botaniska träd-

gård undersöka Saxijraya rrnssi/o/ia, hvilken af Engler uppgifves vara prote-

rogyn. Såsom jag förmodat, är den svagt proterandrisk. Kronbladen äro längre

än generationsorganerna, sa att dessa fullständigt inneslutas under knoppstadiet.
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S. Äizoon, likaledes, enligt Engler.

S. lunhrosa, likaledes, enligt E^GLER.

S. stellaris och nivalis, likaledes.

S. oppositifolia, svagt proterandrisk, utan rörelse hos köns-

delarne.

S. aisoides., lika med S. Cotyledon, Fig. p. 35.

S. granuJata, likaledes, enligt Sprengel.

S. cernua^ rivularis och ccesxntosa, likaledes.

S. adscendens, svagare proterandrisk med rörelse.

S. tridactylites, likaledes, enligt Sprengel.

ChrysospJenium cdternifolnim, likaledes.

Crassulacese.

BhodioJa rosea. Hanblomman, större än honblomman, med

pistillrudiment, bestående antingen af tvenne större eller fyra min-

dre fruktämnen med spår af stift. Honblomman saknar rudiment.

Lythariese.

Lythrum Scdicaria, trimorft heterostyl (p. 23).

Onagrarieae.

Oenothe-ra hiennis, proterandrist med rörelse hos pistillen, en-

ligt Sprengel.

Chamcenerion anf/tistifolium, likaledes. För öfrigt fdllkomligt

enahanda anordning som hos Polenionhim ccerideum.

Epdohiuni monfanuin, pcdustre, cdpinimij proterandrister utan

rörelse. Mitt experiment med E. alpintim utfördes på samma sätt

Sä snart bloiiiiuan öppnar sig, stundom tidigare, börja knapparne släppa sitt

pollen; pistillerna deremot hafva i de flesta fall ej nått sin fulla utbildning och

märkena äro alldeles torra. Under det ståndarne fortfarande släppa sitt pollen

och förlängas, tillväxa pistillerna med ungefär Ijerdedelen af sin längd, hvar]>ä

märkenas yta beklädes med ett oljeglänsande lager af märkesvätska. Hos några

fä blommor voro märkena till en del öfverdragna med märkesvätska sedan straxt

efter blommans öppnande. Ingen rörelse hos generationsorganerua förefinnes.

Anordningen hos denna art är således enahanda med den hos S. oijpositifolia

(se p. 36), till hvilken den äfven i många andra afseenden kommer nära; de bada

standarkransarne äro dock hos S. crassholia liktidisra.
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och lemnade samma resultat som det nyss nämnda med Cerastium

vulgafum.

Pomaceae.

Homogama.

Senticosse.

Rosa, homogam.

Poterium Sanguisorha, anemofil, Fig. p. 54. Trioikt polygam,

enligt Delpino.

ÄJchemiUa vulgäris, proterandrist med ständarrörelse. Stän-

darne böja sig vid mognaden mot pistillen och omsluta den nedan-

för märket med sina knappar, livarefter anthererna öppna sig och

sammanhäftas med hvarandra och med stiftet af de klibbiga pollen-

kornen. Stundom böjer sig älven pistillen åt sidan, så att knap-

parne icke anhäfta vid stiftet, utan vid hvarandra på det frånböjda

stiftets plats. Samtidigt med ståndarnes rörelse böjer sig blomhyllet

upp, blomman öfvergår från tallricksformig till trattlik, hvarigenom

insekten hindras att mellan ståndarsträngarne finna vägen till ho-

ningen. Den måste således låta sitt sugrör passera genom pollen-

massorna, hvilka dervid fastna på hans snabel. Härmar man insek-

tens åtgöranden genom att insticka en nål tvärs genom pollenmas-

sorna, så iakttager man, att ständarne genast böja sig från hvarann,

hvarjemte hyllet återtager sin flackt utbredda form. Den pollen-

försedda nålen har således godt rum att åter utdragas och intet af

dess pollen behöfver dervid afskrapas. Med insektens snabel måste

naturligen förhållandet vara enahanda. Pistillen, hvilken återtager

sin plats, om den böjt sig åt sidan, tillväxer sedermera något i längd

och dess märke blir först sedan fullt utbildadt.

A. alxnna. Anordningen nästan enahanda med den hos före-

gående art. Tidsskilnaden i könens utveckling dock större.

Riibus, homogam.

R. cJiamcemorus (pp. 46—48).

Fråga ria , homogam.

F. elatior (pp. 46, 94).
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Comarum x)aliistre, homogam.

Potentilla, homogam.

Sibhaldia procumhens, svagt proterandrisk.

Geum rivale (p. 20).

JDryas odopetala, dioikt polygam (pp. 45, 47).

Siurcea Ulmaria, svagt proterandrisk.

Papilionacese.

Astragalus orohoides, alpinus och PJiaca frigida, homogama

(p. 17). Mitt (p. 73) omnämnda försök med A. alp inu s uiiördes -på,

tvenne rikl^lommiga stånd, hvilka isolerades medelst gaz. En del af

blommorna (8 stycken) befruktades med pollen från annan blomma

på samma stånd, 8 andra befruktades med eget pollen, de öfriga

lemnades orörda. De först nämnda gåfvo 52 frön (medium 6, 5);

de, som befruktats med eget pollen, 27 frön (medium nära 3, 4);

de, som lemnats orörda, gåfvo ungefär samma medeltal af frön, som

de näst föregående.

Lotus cornictdatus, proterandrisk (p. 29).

Medicago sativa och falcata, homogama (pp. 18, 21).

Trifolium repens. Jag har iakttagit, att humlor l)lott besöka

de blommor i huf\aidet, hvilka riktat sig neråt.

Genista och Ononis (pp. 20, 21).

Ericinese.

Myrtillus nigra och idiginosa, proterandrister med ståndar-

rörelse. De tvenne knappsporrarne utspärras, när pollenet är moget;

strängarne böja sig mot pistillen och knapparne anhäfta vid den-

samma, nerom märket. Pistillen tillväxer sedermera.

Vaccinium Vitis idcea, proterandrisk.

Andromeda polifolia, lika med MijrtUli.

Calliina vidgaris, proterandrisk. Knapparne öppna sig redan

i knoppen, men pistillen är vid blonnnans öppnande ännu helt kort.

Så väl ståndare som pistiller intaga ej blommans midt, utan dess

öfre hälft.
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Fhyllodoce ccerulea, proterandrisk med ståndarrörelse, såsom

hos 3Iyrtilli. Det fem-åsade märket öppnar sig först, sedan anthe-

rerna förlorat sitt pollen.

Azalea procumhens, svagt proterandrisk utan ståndarrörelse.

Pyrola, homogam.

P. rotundifolia och chiorantha. Hos dessa finner man en an-

ordning, som tydligen afser sjelfpollination. Som bekant, är blom-

man hängande och stiftet böjdt åt ena sidan. Ät samma sida rikta

sig äfven alla ståndarne, så att midt öfver märkesöppningen, h\'il-

ken till följe af stiftets krökning är riktad uppåt, befinna sig alla

anthererna; da pollenet faller ur dessa, måste det på sin väg möta

märket.

F. media och minor, homogama.

Euphorbiacese.

Eux)horhia, j^p. 61, Q2.

Portulacace&e.

Montki fontana, homogam. Kleistogam p. 13.

Polygonese.

Fagopyriim escidentuni, Dimorft heterostyl enligt Hildebrand.

Folygoniim viviparum, proterandrist utan rörelse, Fig. p. 26.

Dioikt polygam (pp. 45, 47, 48).

F. avicidare, likaledes.

Fumex. Anemofil, proterandrist (pp. 57, 58).

Fl. ohtusifolius, proterandrisk, se Tullberg Bot. Notiser 1868 I.

Ii. domesticus, proterandrisk. Ståndarknapparne vanligen af-

fallna, dä märkena utkomma mellan de inre hyllebladens kanter.

B. Acetosa. Jag har aldrig funnit rudimenter till andra kö-

net, hvarken hos han- eller honblomman.

B. AcefoseJla. Hanblomman stundom med väl utveckladt pi-

stillrudiment.

Oxyria dic/yna, anemotil, proterandrisk (pp. 57, 58).

Koenigia islandica, entomohl, homogam.
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Aristolochiaceie.

Äristolochia Clematitis p. 66.

Ulmacese.

Ulmus p. 65.

Urticacese.

Anemofiler.

Urtica dioica. Uti hanblomman förefinnes alltid ett ganska

betydligt pistillrudiment

.

Farietaria, Ätrqile.v, Halimus, monoikt polygama med honblom-

mor, enligt HlLDEBRAND.

Cupuliferse.

Anemofiler.

Corylus Ävellana, p. 56.

^ Salicinese.

Populus, anemofil.

Salix, entomofil (p. 62).

S. pentandra. Stundom sambyggare. Hängena på ett helt

stånd bestodo^ till öfre hälften af hon- och till nedre af han-

blommor.

S. cinerea, pp. 47, 93.

S. nigricans p. 47.

Betulinese och Myricese.

Anemofiler.

Betida och Ahms p. 56.

Callitrichineje.

CalUtriche verna, Fig. p. 38. Dioikt polygam (p. 45).

Orchidese.

Se pp. 41, 68, 69.

Iridese.

Homogama, p. 19.

8
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Iris hseudacorns. Anordningen hos denna växt är noggrannt

beskrifven och afbiklad af Sprengel.

Narcissinese.

Homogama, p. 20.

Leucojum vernum och Galanthus nivalis, undersökta af

Sprengel.

Hydrocharidese.

Stratiotes aloides. Hanblommorna sitta på längre skaft än

honblommorna, enligt Sprengel.

Liliacese.

Lilium Martagon, är homogam och befruktar sig sjelf, enligt

undersökning af Sprengel.

Ällium carinatum, proterandrist med ståndarrörelse, enligt

Sprengel.

Ä. sibiricum, likaledes, Fig. p. 35. Ståndarne böja sig, två

och två i sender fram mot blommans medelpunkt. Ordningen der-

vid är alltid sådan, att, om man tänker sig ståndarne numrerade

efter plats, första paret utgöres af 1 och 3, det andra af 2 och

5, samt det sista af 4 och 6.

Convallaria majalis och verticillata, homogama.

C. Polygonatum och multiflora, likaledes, enligt Sprengel.

Majanthemiim hifolium, likaledes.

Colchicacese.

Colchiciim autumnale. Homogam enligt Sprengel.

Alismacese.

Butomus umhellatus, proterandrist med ståndarrörelse, enligt

Sprengel.

Triglochin palustre, anemofil och proterogyn, Fig. p. 38.
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Nartheciacea?.

Tofieldia borealis, homogam.

Juncacese.

Anemofiler.

Juncus fiUformis, articidatus, castaneus, triylumlt>, protero-

gyna, Fig. p. 38.

Liizida maxima^ likaledes, enligt Gartxer.

L. pUosa, Wahlenhergii, campestris, arcuata, spkata, likaledes.

Potamogetonese.

Anemofiler.

Potamogeton salicifolius och perfoliatus, Fig. p. 38, prote-

rogyna.

Typhacese.

Anemofiler.

Sparganium. Honaxen tidigare utvecklade än hanaxen.

Cyperacese.

Anemofiler.

Scirpus maräimus och lacustris, proterogyna enligt Tullberg.

Trichophorum aljihium, proterogyn.

Eriojyhorum angiistifolium, latifolium, Scheuchzeri. likaledes.

Carex. Honblommorna tidigare utvecklade än hanblommorna;

så hos C. pallescens, Oederi, panicea, vagincda, cdrata, cdpina,

aquatilis, vuJgaris m. ti.

Graminese.

Anemofiler.

Eiirgantitcce, huniogama med någon lutning ät pistillens för-

tidighet. Sä hos Festiica ruhra, Briza medla, Foa pratensis tri-

vialis och cdxnna, Molinia cceridea, Aira ccepsitosa och flexuosa,
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VaJilodea atropurpurea^ Melica niitans, Calamagrostis, Åyrostis^

Milium effusum.

ClisanthecB, proterogyim, såsom Sesleria cmrulea (enligt Gärt-

ner), Älopecurus j)ratensis och geniculatus, Phleum pratense och

alpiniim, Hierochloa borealis, AntJioxantlium odoratum och Nar-

diis strida.

-•—»H—--

Sid.
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