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Nâgra ord om

substratets betydelse for lafvarne.

Af

T. Hedlund.

”Om

genom pycnocoocb Q. dcnigrata
(Fr.)” i Bot. Not. 1891 p. 18G
211 frainbôll jag
som natnrligt, att lafvarne heinta en del af sin näring
en

I

nidier

uppsats:

bos

Catülaria

bâlbildning

i^rasina

(Fr.)

—

nr vatten, som frân substrate! inedför âtskilliga lösta
bestândsdelar

mer

1.

c.

p.

208

— 209

*).

Men

olika lafar-

mindre olika behof, ocli livar ocli
en kan endast förekomma pâ sâdana platser, dar dessa
uppfyllas; pâ samma sütt som t. ex. livarje fanerogam
for sin utveckling ocli trefnad sâsom första vilkor fordrar en sâdan jordmân, som kan förse lionom med
Den ena lafarten fordrar sâsom
nödiga näringsämnen.
växtplats döda, multnande organiska ämnen af en viss
beskafîenbet, en annan ett kalkbaltigt nnderlag o. s. v.
For den ena arten är ett visst âmne nödvändigt for
lians existons, for en annan kan det vara fôrmânligt,
men kan môjligen afven undvaras eller kanske ersattas af nâgot annat.
T mânga fall (ocb kanske alltid)
ter

ega

eller

torde lafven sjâlf bidraga

till

bildning af

i

vatten

lôs-

nâgra af bonom utsöndrade syrors inverkan pâ underlaget eller de partiklar, mellan
hvilka bans byfer framtrânga.
Ocb det
är ej osannolikt, att dessa salter ingâ sâsom nödvändig bestândsdel i de näringsämnen, ban upptager med
vattnet.
Det är t. ex. en mycket vanlig fôreteelse,
att pâ kalk förekommande lafvar, sa att säga, äta
ned sig i kalken. Pâ grand af den oerbördt längsamma tillväxt, lafvarne i allmänbet ega, är deras
bebof af näring jämförelsevis ringa, ocb lafvar finnas,
som, förutom den näring de bämta direkt nr lüften,
kunna lefva af den, som t. ex. lemnas dem af det
tnnna öfverdrag af hvarjehanda partiklar pâ ytan af
liga salter

*)

genom uâgon

eller

Jmf. äfven Th. M. Fries; Genera Heterolichennm Eiiropæa

recognita. Upsaliæ 1861 p. 6—9.
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gammalt järn eller glas.
att eil laf kan växa pa
värd

mau

ken

i

11

Och
ett

honom

iunehaller för

stallet

tillföres

clet

är äfveu täukbart,

underlag.

liouom

som

ej

i

nämn-

behöflig näriug, hvil-

med

vatteii fran omgif-

lügen.

Ett förliällande, som
emot. att lafvarne vid

i

första päseende sjnies tala

näriugsujiptagande äro bebeskaffenhet, är, att normalt

sitt

roende af underlagets
pa grästeu förekommande lafvar stundom kunna anträffas
pa gammal ved.
Det är nämligen ej nagot
ovanligt att pa laduväggar ocli stäket invid allmän
körväg anträffa stenlafvar växande. Men man skall
ocksa finna vid närmare undersökning, att veden, pa
hvilkeu de förekomma, har sadan beskafienhet eller
sädant läge, att den stoftfina sand, hvarmed vedens
y ta pâ grund af vägens granskap öfverdrages, ej vid
första regnskur bortsköljes.
Sä t. ex. fauii jag pa
ett längre stäket, som stod nära invid en landsväg
inorn Jerfsö socken i Helsiugiand, hurusom den öfre
horizontela ytan af stängerna var alldeles öfverfull
af sadana stenlafvar som Lccanom polytropa^ L. polijtrvpa var. intricata, L. cinerea^ Acarospora fiiscata, Ixhizocarpon grande m. fl.
Sasom ännu ett exempel pa
stenlafvars förekomst pa sandig ved mä nämnas ett
fynd af Lecanora albescens pâ en temligeu sandig laduvägg vid Leksand i Dalarne. Gör man fran en
sädan plats, där stenlalvar förekomma pa ved, en vandring in i djupa skogen, skall man där förgäfves söka
Däremot kan man
efter stenlafvar pa gammal ved.
en
rikedom
pa
andra
lafvar,
som aldrig raanträffa
Häraf S3mes framgä, att stenlafvars fökas pa sten.
rekomst pâ gammal ved bör toikas i sambaiid med
dennas saiidiga beskaffenhet.
Men icke blott vid landsvägar, utan äfven vid äkrar och öppna fält kan veden med tiden blifva inpregnerad med smä sandpartiklar, som af vinden ditföras, samt omsider blifva tjänlig tili substrat för en del stenlafvar, för sä vidt han
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I iiordliga och
högt belägna trakter, där ved som bekant kan ligga
en lang tid ntan att rattna ned, blir derför ocksä
möjligheten större för stenlafvar att sla sig ned pa
densamma.
Erfarenheten visar äfven, att stenlafvar
vanligare uppträda pa gammal ved i sadana trakter.
Ett anmärkningsvärdt förhallande vid stenlafvars
förekomst pa gammal ved är, att tlere ofta förekomma i sällskap. Sa var t. ex. foi'kallandet vid det
Och bland de
ofvan anförda fyndet i Helsingland.
värdefulla sändningar af lafvar frân Östergötland, bvilka jag erhallit frân D;r J. Hunting, fann jag en gaminal
vedbit, pa hvilken Lccidea ‘)}iacrocuri)a och LccaBäda dessa lafnora polytropa var. ilhisoria växte.
var tillsammans har jag äfven sett insamlade af Eil.
Kand. A. Berg ”pä eksyllar â jernvägen” vid Bund
(jmf.
Bot. Not. 1890 p. 169).
Andra exempel att

dessförinnan icke hiTiinit ruttna ned.

förtiga.

Understnndom
tiklar

tillföras

är det

med

vatten,

som sandpar-

veden, hvarigenom stenlafvars nppträ-

dande pa densamma möjliggöres

").

Da jag i min ofvannämda nppsats var inne pa
fragan om en lafs näringsupptagande frân substratet,
ansäg jag mig böra försvara denna vanliga äsigt gent
emot andra, som framstälts af Eil. Kand. R. SerxanDER i en nppsats: ”Om förekomsten af stenlafvar pa
gammalt trä” i Bot. Not. 1891 p. 17 33. I mitt försvar (1. c. p. 209, not) riktade jag äfven en anmärkning mot herr S:s pâstâende, att bakterier angripa
och förstöra stenlafvar, dä de vilja sla sig ned pä
gammal ved. Att mögelsvampar kunna angripa och
förstöra lefvande lafvar, var ett pâstâende af herr S.,
mot hvilket i och för sig jag ingenting hade att invända.
Da jag emellertid ej ntvecklade mina pâstâenden i form af en kritik af herr S:s nppsats, blef

—

*)

Jmf. Tu. M. Fries: Liohenographia vScandinavica,

p.

505.
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deu,

att herr S.

uppfattade meniii-

ocksâ

füljdeu

geii

mitt försvar, hvilket framgar af lians

le”

ej

"Geumä1892 p. 30 35. Det âr pa grand
jag änna en gang tagit till orda mot kerr S:s

i

—

Bot. Not.

i

häraf,

âskâdningssâtt

i

om

frâga

gammal

förklaringen af stenlafvars

Jag vânde mig forsit mot
kuuna angripa lefvande
unga lafmj'celier, ock citerado den sida, dar detta tydligen stod att lâsa, pâ det lasaren skulle kunna ôf-

förekomst pâ

pâstâende,

ett

yertyga
djdikt
icke

for

upjDsats

med.

bakterier

att

om,

sig

att Ixerr S.

Och jag

*).

ved.

verkligen pâstâtt nâgot

citerade sidan endast därför ock

nâgontiug annat, ty en kritik af kerr 8:s
sâsom sâdan kade jag ej tankt befatta mig

Sâsom

pâstâende anför kerr S. i
i
en framtid kau blifva
i
tillfâlle att iakttaga, att lefvande lafkyfer angripits
af bakterier, samt att man i lafodlingar bland döda
kj’fer kar kunnat antrâffa blott bakterier ock ej nâDet ar en vanlig
gra andra förstörande organismer.
uaturens gang, att doda organiska âmnen angripas af
bakterier.
Och det âr längt ifrân sannolikt. att bakteriernas angrepp pâ kyferna i de âberopade lafodliugarne var den prima ra orsaken till deras död. Under de onaturliga fôrkâllanden, kvarunder de förefogos,
kunde andra orsaker foranledt, att Inderna duGonidierna kunde t. ex. pâ grand af
kade under.
otillräcklig näring möjligen ej fullgöra de funktioner,
Y id
soin kjd'erna fordrade, kvarfüre dessa dogo ”*).
odling i näringsvätska ***) var det naturligtvis denna, som af bakterierna angreps ock genom deras verkstod for

’’Genmâle”,

sitt

*)

anlag.

Dârigeiiom

kan

ej

att

jag

iiineliâllet

sitt

man

att

râkade skrifva ’’lafanlag”

i

stâllet for

af herr S:s pâstâende anses hafva blifvit

pâ nâgot satt förvrängdt.
Sâsom vid de âborojiade odlingsförsöken af

G-,

Boxniek: Re-

cherches sur la s3-nthése des lichens.
***, A.

Möller; Ueber die Cultur flechtenbildender Ascomj'ce-

ten ohne Algen.
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otjänlig

samliet

bief

ganska

vanskligt

slutsatsen

om

att

for

Det är

hylerna.

af résultat

förhallanden

i

i

för öfrigt

laboratorier draga

naturen beträffande en

sâdan frâga som denna.

Gent

einot lierr S. framliöll jag,

att lafvarne vid

näringsupptagande äro beroende af substratets beI sitt ’’Genmäle” bar berr S. i viss man
ändrat asigt, da ban niedgifver, att en viss kemisk
beskaffenbet bos ett substrat kan vara lämplig för
vissa lafvar, men icke för andra, da denna kemiska
beskaffenbet är framkallad af bakterier ocb andra mikroorganismer.
Men jag kan ej inse, att det bar för
lafven det ringaste att betyda, pa bvad satt ett substrat erbällit en viss kemisk beskaffenbet.
Det är eu grundtanke i berr S;s uppsats, att pa
ett substrat, där sporer ocb soredier kunna gro ostörda
af bakterier, mögel ocb andra förstörande orgauismer,
kan äfven lafven efter groningen lefva. De förbällanden, under bvilka t. ex. frön af 'eu fanerogam
kunna gro, lemna emellertid ingen iTpplysniug om jordsitt

skatfenbet.

för bonom efter groningen.
För
nämda grundtanke fortsatte jag: ’’Under

manens betydelse

att

söka rubba

det

af en ascospor eller soredäremot är det mycket sannolikt att lafven ej är
i
bebof af nägot näringsupptagande ffan substratet.
Reservnäringen tillika med den näring, byferna bemta fran gonidierna, kan da en tid bortat vara till’kritiska groningsstadiet’

sä

die

.... Men

räcklig

förr eller seuare är reservnäringen

förbrukad, ocb den unga växten masöka sig den bristande näringen fran annat bäll.

beit ocb bället
ste

Saknas
att

sâdan

framhalla,

näring, afstannar utvecklingen.”
i

För

bvilket afseende berr S. ocb jag vo-

ro af olika mening, citerade jag det ’’kritiska groningsstadiet”.

Af

mitt auförande torde framgâ, att det kri-

vid groniugens slut, d. v.
reservnäringen är förbrukad.
Hade berr S. i
utgatt fran en undersökning af substratets be-

tiska stadiet inträffar först
s.

när

stället

-
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han kominit
for groeiide pycnocouidier, hade
pycnocouidier
lafvars
uagra
I
iiarmare.

tydelse

samimgeii

di opnran visser ligen iakttaga sma Ijiisbrytande
men
reservnariug,
soni
tolka
par, hvilka torde vara att
innehalla
ej
de
synas
lafvar
hos’ det stora flertalet
till tjocknagoncheservnaring, och hos manga äro de

kan

och afven till innehall, for sa vidt man
Sa snart den unga
lika hyferna i unga mycelier.
till,
som en sadaii pycnoconidie gifvit npphof
hyfen
beträfifande
star han
trädt \ forhindelse med en alg,
af siibstratets
beroende
samma
i
näringsupptagandet
latbalen.
försigkomna
mera
den
beskaffenhet som

kan

se,

le'k

salnnda grundtanken i herr S:s bevisföring
den, att han icke alls
är falsk, blir ocksa följden
lafvarnes naringsframhaller substratets betydelse for
med andra
upptagande, utan i stallet lafvarnes kamp
sasom
mögel)
och
organismer (i första hand bakterier
fördelning
främsta rummet bestammande lafvarnes
i
hvarföre stenlafpa olika substrat. For att förklara,
gammal ved, antager
var ej förekomma pa sandfri

Dâ

d.

denna finnas bakterier, mögelsvampar o.
unga myart, att de angripa och förstöra
gammal ved
af stenlafvar, men skona andra pa
ved
gammal
Sandig
lafvar.
förekommande

pa
af sadan

han

att

celier

normalt
gynnsam for dylika forskulle däremot vara mindre
hvilket vore anlec
fortkomst,
störande organismers
förekomma pa ett
kunna
ningen till, att stenlafvar
ej ett enda
emellertid
Herr S. anför
sadant substrat.
den ena
angriper
exempel pa en mikroorganism, som
sig med
nojer
han
lafarten, men icke den andra, utan

som hen S.
förstöra myaberopar torde samma mögelarter kunna
Kâgra andra latcelier af saval sten- som vedlafvar.
antagandet.

blotta

Vid de

lalodlingar,

svampar an bakterier och olika mögelarter
namugifvas ej särskildt.

fiendtliga

I

frâga

om

pycnoconidiernas betjulelse lör

varnes förökning har herr S. saval

i

sin

lal-

ofvannamda
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’’Genmale” framstalt nâgra fundeegendomliga.
For utredande af
deiina frâga kan jag endast anföra, livad mina egna
nndersökningar gifvit vid Landen, ehuru jag längt
ifrän vill tili alla lafvar utsträcka förliallandet Los
de jämiörelsevis fa lafarter, jag i detta afseende un-

som
som

iippsats

ringar,

i

sitt

forefalla

Bland dessa märkas följande, namngifna sasom i Th. M. Fries’ Liclienographia Scandinavica; JBiHmhia Nitsclilceana, B. melcena^ Lecidea asserculontm^ L,

dersökt.

rliahdogena^

CatilJaria iwasina^

Hos
rekommande.
merelJa.

sgnotliea

C.

dessa äro pycnider

och

C. glo-

mycket vanligt

fö-

Tillsammans med balen anträiFas pa
substratet stora massor af pycnoconidier och unga mycelier,

som ur dem

nppstatt.

Mera undantagsvis har

Pycnoconidierna hos
ofvannämda lafvar äro
tjocklek och äfven tili innehäll, savidt jag knnnat se, fhllkomligt lika hyferna
i
de imga myoelierna.
De torde sâlunda ej knnna
anses innehalla nagon reservnäring, och beträffande
näringsupptagandet eger därföre snbstratets beskaffenhet den storsta betydelse für de nnga mycelierna lika väl som für den mera försigkomna laf balen.
Ocksa synes i sättet für deras spriduing vara sörjdt für,,
att de vid sin groning komma under sadana förhallanden, som för den laf, de härstamma ifrän, äro gynnsamma.
Da balen vid regnväder blir fuktig, framtränga hopar af pycnoconidier ur pycniderna och foras af vattnet omkring bland den mer eller mindre

jag

paträffat

en groende spor.
tili

tx/oeoca^5sa-liknande

Protococciis,

som

i

mängd

finnes

pä substratet och lemnar ofvannämda lafvar gonidier.
Da vattnet bortdunstar, fasthallas pycnoconidierna af
de mer eller mindre slemmiga algerna.
Hos C. sgno-

dessutom de elliptiska eller aflanga pycnocoda de framtränga ur pycniderna, i regel
omgifna af slem.
Efter vattnets borttorkande bidrager detta slem att fasthalla pycnoconidierna pa subthea äro

nidierua,

I

140
bland algerna *).
De längre och nâlt'oriniga
pycnoconidierna hos iiäinda laf äro däremot mer eller
miudre lialfcirkelformigt krökta eller stundom nästaii
hakformiga och fastua därigenom lättare bland alghoparne.
Sa snarfc de utkommit bland algerna, synes
deras groning och utveckling försigga lifligt att döma
af de massor af unga mycelier, soin kunna anträfias
den fullbildade lafbälens granskap, medan p 3’cnoi
conidier i sin första groning äro jämt'örelsevis m 3’cket
stratet

Xägon

fätaliga.

spridniiig

af

pj’cnoconidierna

med

vinden ligger ej nära tili hands att antaga, da de pa
grand af sin litenhet ej torde erbjuda ett tillräckligt
vindfäng für att kunna lösrj'ckas.
Deras ändamäl
sx'nes atminstone hufvudsakligen vara att pa ett substrat,
där lafven funuit de für bans existens nödiga
vilkoren, bidraga tili bans vidare utbredniug.
Deras
betj'dande mängd päskjmdar härvid lafbälens tillväxt,
i
det unga m 3’celier massvis med hvarandra hopflätas
och utbildas für att sluta sig tili den redan utbildade
bälen.

händelsen att p 3’cnoconidierna räkat komdär väl den gonidiebildande algen finnes, men där lafven af brist pa näring ej kan

den

I

ma

pa

ett substrat,

nägon möjlighet für p 3-cnopa ett sädant substrat kunna utveckla
nägon lafbäl, da de ej själfva innehalla nägon iipplagsnäriug.
’’Deras massvisa ntbildning torde dock i
nägon man ersätta denna brist”, pâstâr herr 8. (Bot.
växa,

sä finnes ej heller

conidierna

att

1891 p. 32, not)*).
herr S. pa följande satt i
Xot.

*)

Detta pâstâende förklarar
’’Genmäle” p. 35 ’’Om

sitt

Denna omständigliet är af

sä

:

m 3'cket

stürre intresse, soin

den gonidiebildande Vrotococcus pa de substrat, där C. ^ynothea
förekommer, vanligen är mindre 6r/oeocrtjJ.s'«-lik och oftast oingifven af en tunu (ej gele-artad) membran.
*) Det kan väl ej vara herr S;s mening, att af den stora inängden skulle nägra utveckla sig pa de andras bekostnad eller med
andra ord, att p^’cnoconidierna af brist jia näring skulle äta upp

hvarandra?
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Ni,

Hedlund,

lierr

t.

ex.

for edra

experiment öfver

grocldplantors kvafvehalt beliöfver 10 groddplantor af
râg, sa kan Ni ju ntsâ ett dussin ragkorn af prima

Men

kvalitet.

Eder

erliâlla

tillräckligt

Ni

hvad

liga förklaring,

nämligen

mängd

sa stor

tr öligen

for att säkrare

antal groddplantor âtminstone ett

Jag tror dock ej, att herr S. egentligen
som framgâr af denna föga vetenskap-

20-tal korn.”

menar,
i

förutsatt, att endast dalig vara stode

buds, sa utsâdde

tili

därföre,

att
att

pycnoconidierna ntbildas
inemot 50 procent af dem

Herr S. talar i sitt
i och for sig grobara.
som maste
äfven
om
ett
stört
nederlag,
’’Grenmäle”
mögelbakterier,
Om det är
ske vid deras groning.
svampar och dylika förderfliga organismer, som de
Vid mina mângfaldigt
diika under för, nämnes icke.

icke skulle vara

upprepade undersökningar af balbildning genom groende pycnoconidier hos ofvannämda lafvar, har jag
ännu icke kunnat iakttaga nagra p3mnoconidier eller
unga mycelier, som blifvit förstörda af bakterier, moHafva t. ex. inögelsvampar instält sig pa
gel 0. d.
substratet,

skränka

torde

sig

Men ännu en

tili

heit
att

säkert deras härjningar ej införstöra pycnoconidierna.

blott

tanke synes föresväfva herr S., nämlipycnoconidierna utbildades i sadana massor, för
att vid deras spridning (^med vinden?) âtminstone nagra skulle kunna hamna pa lämpliga substrat, under
det att andra dukade under, dâ de râkade stanna pa
substrat, som ej künde erbjuda dem lämplig näring.
Herr S. redogör emellertid ej för nagra undersökningar, som ädagalägga ett spridningssätt, hvarvid en
sadan mängd pycnoconidier skulle omkomma.
Vidare
törutsätter herr S. för en dybk tanke substratets stora
betydelse för lafvarnes näringsupptagande, hvilket han
i
sin uppsats däremot sökte bestrida för att i stället
göra troligt, att det är de olika substratens respektive
svampvegetation (af bakterier och mögel 1. c. p. 31),
som angrepe vissa lafvar vid deras utveckling ur spo-

gen

att
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men lemuade andra i fred. Men
har
ovanlig
fönnaga att med ordpräl
herr
en
dölja motsägelser och orimligheter, da han ger sig ut
pa gissningarnes omrade.

rer

och

soredier,

S.

Jag skulle slutligen vilja uppmana herr S. att
vid sina ’vetenskapliga’ publikationer ga nagon smula
vetenskapligt

tillväga

och

lägga undersökningar

gruiid för sina pâstâenden; ty jag tror

ej,

tili

att natur-

vetenskapen i nagon nämnvärd man gagnas af dylika
sammanställningar af pa lösa antaganden och gissningar grundade pâstâenden, som inga i herr S:s ofvannämda nppsats och ’’Genmiile”.

Literaturöfversigt.
Oedocladium protonema,

eine neue
Stahl, E.,
Oedogoniaceen-Gattung. i^Priugsheim’s Jahrbuch, f. wis348 t. 16).
senschait. Botanik Bd. 23 H. 3 s. 339
Det är icke osannolikt att mängen bryolog sett
denna växt, men tagit för gifvet att den utgjorde
derföre ej underkastade den
ett mossprotonema och
De tvä förut kända slägtena
en närmare granskning.
af familjen Oedogoniaceæ äro Oedogoninm med ogrenade
Bäda växa
celltradar och BnJhochcete med förgrenade.
i
vatten, hvaremot Oedodadnnn af förf. togs i sma
tufvor tillsammans med Botrydium granulatum, Vaucheria sessilis, Riccia glauca och mossprotonema pä
Det
pä eil fuktig skogsväg i närheten af Strassburg.

—

nya slägtet liknar i manga afseenden (ss. celldelning),
Oedogoninm, men är förgrenad sasom Bulbochæte, fast
En del af
den saknar den senares harbildningar.
ned i
tränga
andra
deremot
växa
uppat,
grenarne
rhizom
detta
sig,
och
jordeii, der de vidare förgrena
blir naturligtvis
färglöst och rotliknande, men kan
vid börjande iittorkning ntveckla ett slags öfvervintringsorgan (’’Daiiersprosse”), bestaende af nägra cel1er â rad, som fylla sig med reservnäring.

