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Spermie-stänkande mossor 
På ett sätt är mossor mer lika oss än andra växter - de har spermier istället för pollen. Därför 
är de beroende av vatten för att befruktning ska kunna ske. Men, för de arter där honor och 
hanar växer skilda åt, är det svårt för spermierna att nå ägget genom att simma. Dels är de 
riktigt dåliga simmare, och dels finns ofta inte vatten hela vägen. Vissa av dessa mossor har 
dock en anpassning som hjälper spermierna på vägen. 

Följande scenario har säkert alla råkat ut för: man 
diskar en sked under rinnande vatten, vänder den 
konkava sidan upp, och får sig en dusch. Detta är 
samma mekanism som i anpassningen mossorna har 
för att sprida spermier längre. Dessa mossors hanliga 
skott har förändrat toppbladen så att de formar en 
skål. I skålen, som ser ut som en liten blomma, finns 
mossans spermier. När det regnar och droppar träffar 
skålarna skvätts små droppar med spermier iväg, 
liksom diskvattnet från en sked.  

Jag jämförde tre mossarter med spermieskålar för att 
komma fram till vilken av dessa som är bäst på att 
skvätta vatten, och varför. Jag började med att testa 
hur bra skålarna var genom att droppa färgat vatten på 
dem, och räkna hur mycket och hur långt de stänkte 
iväg färgen. Sedan tog jag bilder av dem med 
svepelektronmikroskop (några av dem kan ses här till 
vänster), då man får en mycket hög upplösning av 
ytan på det man tittar på - man kan t.ex. se formen på 
varje cell. Bilderna hjälpte mig att jämföra vad arterna 
har gemensamt, och i vad de skiljer sig.  

Jag kom bland annat fram till att en skål med fler blad 
är bättre. Den art som stänkte bäst i mina experiment 
har många fler blad, och mer välformade skålar än de 
andra arterna. Arten som var näst bäst har också 
skålar med relativt många blad. Gemensamt för de två 
bästa är också att de skyddar de bananlika strukturer 
som bildar spermierna, vilket gör att de håller kvar 
spermierna tills en droppe kommer. Detta gör dem 
inte bättre på att stänka vatten, men det kan ha 

utvecklats för att vattnet som stänks iväg ska innehålla fler spermier, eftersom 
stänkmekanismen kanske är viktigare för dessa två än den tredje, som lever där det finns 
mycket vatten som spermierna skulle kunna spridas via. 
 
Ingen har tidigare jämfört utformningen av olika arters stänkskålar, med hur bra de är på att 
stänka vatten. Stänkmekanismen ger de här arterna en bättre chans att sprida sig, så att titta på 
hur den fungerar ger oss spännande information om mossornas liv. 
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THE ELABORATE DESIGN OF FOUR BRYOPHYTE SPLASH-CUPS 

 

 
 
 
 
 
 
 
Some unisexual bryophytes contain their male gametes, or sperm, in splash-cups. When 
a raindrop hits a splash-cup, the drop is scattered, and small droplets carrying sperm are 
spread to surrounding female clones. Splash-cups are modified perigonia, and by 
scattering drops they increase sperm dispersal range, and improve fertilisation 
efficiency between spatially separated males and females.  
I studied the splash-mechanisms of three mosses (Bryophyta), and one liverwort 
(Marchantiophyta). The mosses, Polytrichum piliferum Hedw., Mnium hornum Hedw., 
and Philonotis fontana (Hedw.) Brid., have evolved typical splash-cups. The thalloid 
liverwort Marchantia polymorpha L. has its antheridia embedded in an elevated 
platform (the male receptacle), which is assumed to be a splash-mechanism. The 
purpose of this study was to compare the efficiency of the species in terms of spreading 
droplets, to the morphological design of their splash-cups. 
With a simple laboratory scattering experiment, in which drops of blue-stained water 
was dripped on splash-cups, I tested the efficiency of the study species. In each 
experiment a fertile male shoot was placed in the centre of a 2x2 m2 area covered with 
white paper, and the droplets on this were then analysed. I found that different species 
spread droplets with different efficiency, and that the efficiency is dependent on the size 
of the drop that hits the cup.  
With scanning electron microscopy (SEM) I compared the morphological design of the 
splash-cups. The surface structure of perigonial leaves differs between the adaxial and 
abaxial sides; the grooves on the adaxial surface should function as guides for water 
during the splash. I suggest that Polytrichum piliferum is the most efficient of the studied 
species because of its even-brimmed, tight cup with many overlapping leaves. 
Particularly in Mnium hornum the weight of the drop that hits the cup makes a 
difference to the efficiency. I suggest that the M. hornum cup is adapted to a larger drop 
size; because it grows in forests, it should frequently be exposed to larger drops 
accumulated by the canopy. Philonotis fontana was the least efficient of the mosses. The 
selection for an efficient splash-mechanism might not be as strong in P. fontana, because 
of its wet habitat where a water film for the sperm to spread through is present 
relatively frequent. Marchantia polymorpha had the least efficient splash-mechanism, 
but I suggest that splashing occurring also on its thallus could increase its efficiency. 
The splash-cup mechanism is important to the reproduction of unisexual bryophytes. 
Even though the distance between sexual structures restricts fertilisation, the splash-
cup mechanism decreases this restriction greatly. The increase of sexual reproduction 
should mean that genetic variability is maintained in a higher fashion for species with 



splash-cups. 
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