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EINE NEUE APOMIKTISCHE ANTENNARIA.
VON

BENGT BERGMAN.

In den letzten Jahren ist die Gattung Antennaria Gegenstand 
einiger zytologischen Untersuchungen gewesen, die festgestellt ha
ben, dass, ausser der klassischen A. alpina (Juel 1900), noch acht 
andere Arten in der Gattung sich diplo-parthenogenetisch fort
pflanzen (Stebbins 1932, Bergman 1935 b). Die vorliegende Arbeit 
zeigt, dass auch die südamerikanische A. magellanica Sch. Bp. zu 
diesen gerechnet werden muss.

Das Material von A. magellanica habe ich im Hortus Bergianus 
(Stockholm) fixiert, wo sie seit einigen Jahren kultiviert wird. 
Trotz des vollkommenen Mangels von männlichen Individuen ist 
der Fruchtansatz gut, was allein ja schon auf eine asexuelle 
Fortpflanzung hindeutet.

Die zytologische Untersuchung ergab Folgendes:
Der Nuzellus und die junge EMZ sind von gewöhnlichem Kom

positentypus (Fig. 1 a). In ihrer weiteren Entwicklung zeigt je
doch die EMZ eine beträchtliche Abweichung. Ihr Kern tritt nicht 
in ein Synapsisstadium ein, sondern nimmt nur bedeutend an 
Grösse zu. Die ganze Zelle erfährt unter Vakuolisierung einen 
kräftigen Längenzuwachs, wodurch die oberen Zellen der Nu- 
zellusepidermis zusammengedrückt werden und degenerieren (Fig. 
1 b). Der nunmehr einkernige ES sprengt bald die Nuzellusepi- 
dermis und dringt gegen die Mikropyle vor (Fig. 1 c). Eben erst 
sind die Chromosomen so deutlich ausgebildet, dass man die Meta
phase erwarten kann. Sie sind, wie aus der Figur hervorgeht, 
von langer, mitotischer Form. Die Metaphase habe ich leider 
nicht angetroffen, trotzdem ich ein grosses Material geschnitten
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Fig. 1. Antennaria magellanica. — a, b. Die EMZ wird direkt in einen ein
kernigen ES umgewandelt, c, d. Die erste Kernteilung ist eine reine 

Mitose. — X 1120.

habe, aber ich traf statt dessen eine späte Anaphase an, die ich 
in Fig. 1 d abgebildet habe. Aus dieser Figur geht hervor, dass 
die Teilung eine reine Mitose gewesen ist. Mindestens im oberen 
Teil der Spindel kann man Chromosomen von langem, mito
tischem Aussehen beobachten.

Die Teilung ist also vollkommen identisch mit dem Typus, der 
von Stebbins (1932) bei verschiedenen, apomiktischen Antennarien



und von mir bei triploidem Hieracium umbellatum (1935 a) und
A. intermedia (1935 b) beschrieben worden ist. Wegen der nahen 
Übereinstimmung mit den Verhältnissen bei Eupatorium glandu- 
losum (Holmgren 1919) habe ich (1935 c, S. 290) vorgeschlagen, 
diesen Typus »Enpatorium-'Yypus» zu nennen.

Die ES von A. magellanica müssen also diploid werden, und in 
einem vierkernigen ES, wo die Kerne in Teilung waren, konnte 
ich auch die Chromosomenzahl auf ungefähr die diploide schätzen.

Die spätere Entwicklung des ES stimmt mit den Verhältnissen 
überein, die Juel (1900) und Stebbins (1932) bei anderen, asexuel- 
len Antennarien beschrieben haben.

Fig. 2. Antennaria magellanica. •— Somatische Metaphasenplatte.
2 n = 56. — X 2150.

Eine andere Teilung als den »Eupatorium-Typus» habe ich nicht 
bei A. magellanica gesehen. Es ist jedoch nicht unmöglich, dass 
in Übereinstimmung mit den Verhältnissen bei anderen, apomik- 
tischen Antennarien und triploidem Hieracium umbellatum, die 
starke Verspätung, die so charakteristisch für den »Eupatorium- 
Typus» ist, in gewissen Ovula ausbleibt und die Teilung eine 
meiotische Natur annimmt (vgl. Bergman 1935 c, S. 232—233 und 
290). Doch müssen diese Fälle bei A. magellanica sehr selten sein.

Die somatische Chromosomenzahl habe ich in Wurzelspitzen
zellen berechnet. Sie ist 2 n = 56 (Fig. 2), die Pflanze ist also 
im Vergleich zu anderen Antennarien telraploid.

Zusammenfassung.

A. magellanica ist zytologisch untersucht worden. Es zeigte sich 
dabei, dass sie eine diplo-parthenogenetische Fortpflanzung hat. 
Die erste Kernteilung in EMZ geht nach dem »Eupatorium-Typus ».

Die Chromosomenzahl ist 2 n = 56.

Stockholm, Botanisches Institut der Universität, Juli 1937.
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THE CRACKED SKIN» DISEASE OK THE BEET 
(BETA VULGARIS L.).

BY

B. T. PALM.

There are several imperfectly known sugar beet troubles which 
manifest themselves as deviations from the normal morphological 
(and anatomical) development of the beet root. Especially inter
esting is a condition with the cortical layers displaying abnormi
ties of various types. Such abnormities have generally been ten
tatively designed as bacterial diseases; also the wartlike knobs 
covering part at least of the »beetroot», recently treated by Gram 
(1929), could, among others, belong to this type. Other irregular
ities have, more or less off-hand, been regarded as monstrosities 
or freaks of a purely accidental nature. Because of their presum
ably irregular occurrence and scant economical importance, they 
have so far received only passing attention from pathologists.

During the harvest seasons in 1934 and 1935, beet rools with 
a peculiar appearance were repeatedly brought to the writers 
notice. All of these heels were abnormally small, compared to 
normal beets of the same date of sowing. They showed a dark 
brown or black surface which was cracked up into irregular fields 
or flat ridges (fig. 1). In most cases the entire beet root showed 
this blackish, cracked bark. The cracks displayed an unmistak
able orientation parallel to the main axis of the beet root. Near 
the crown of the beet, these cracks in the cortex are generally 
more pronounced than towards the end. In the material studied 
two beets displayed the »crack» symptoms only in their upper 
part; the pointed ends were still perfectly smooth, only somewhat 
darker of colour than normal beets. These observations would



seem to indicate that the pathogenic change has gradually ad
vanced downwards starting from the beet crown.

The described symptoms shown by the beet roots scarcily indi
cated that this cortex trouble could be of fungoid or bacterial ori
gin. For one thing, the spread of the cracks from the crown

m 1*

Fig. 1. Sugar beet showing the symptoms of the »cracked skin» 
disease. — */» nat. size.

downwards takes place in a manner thal radically differs from 
the manner in which any known fungoid or bacterial infection 
on beets behaves. Moreover, only the surface layers of the cortex 
seemed involved, while the tissue immediately underneath remained 
unaffected. However, a number of experiments were undertaken 
in order to ascertain the presence of some special organism in the 
pathologically changed tissue. Pieces of blackened cortex were 
sterilized in various ways and transferred to a number of culture 
media, but in the few cases where any development of a fungus 
or a bacterium occurred, these were recognized as non-pathogenic 
saprophytes.



Concurrently, the abnormal cortex was studied anatomically, 
partly on fresh material, partly on material that had been fixed 
(in Karpetchenko’s solution) and stained (with haematoxylin, gentian 
violet or »bleu coton»). This study also failed to provide any 
evidence of pathogenic organisms.

As the studies thus far had failed to elucidate the cause of the 
disease, with the available beet root material, a search was made 
for new material from growing beets, in the hope that the emergent 
parts of diseased plants would afford indications as to the nature 
of the trouble of the beet root.

Every pathologist, working with sugar beets, will realize which 
well-nigh hopeless undertaking it is to locate a beet suffering 
from a certain root disease if one does not know the symptoms 
localized to the parts above ground. It was thus thought that 
a survey of fields of fodderbeets might facilitate the finding 
of individuals with the »cracked skin» disease, as these »beets» 
generally emerge out of the soil to a considerable extent. This 
proved in so far successful as one fodderbeet with a typically 
developed »cracked skin» disease was actually found. Now it was 
found that certain symptoms in the leaf region occurred in con
nection with the root disease. The leaves appeared to be less 
developed than those of the surrounding healthy individuals; they 
had a narrower blade the base of which tapered more slowly 
towards the footstalk. All the leaves, not only the younger ones, 
were standing rigidly erect and they were remarkably brittle. 
The older leaves showed, in addition, numerous necrotic spots, 
irregularily spread over the blade of the leaf. These spots differed 
from all the leafspots caused on beets by the common leaf inhabiting 
fungi (Phoma, Ramularia, Cercospora, etc.) through their peculiar 
coal-black colour. A subsequent study proved conclusively that 
they were not caused by any of these fungi. It would seem best 
to regard them as areas necrotized by the same agent that is 
responsible for the disease symptoms of Ihe beet root.

Another characteristic symptom appears only after drying the 
leaves. As a rule, leaves from healthy beet-plants change, when 
dried, into a more or less light brown colour, but the leaves 
of the plant affected with the »cracked skin» disease turned 
uniformly coal-black upon drying. Preliminary studies on beets 
and a number of other plants, performed by Doc. Ö. Gertz and 
Ihe author, would seem to indicate that the blackening of morbid
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or dying tissues ultimately depends on a set of conditions activating 
the tyrosinase (or a similar enzyme) ordinarily present in the 
plants studied. It would thus seem likely that the causative agent 
brings about a change in a certain direction of the enzymatic- 
activities during the drying period.

During visits to a great number of sugar beet fields in Southern 
Sweden the occurrence of the symptoms just described were 
watched for, but so far without results. The disease is thus 
apparently far from common in Sweden.

Not improbably beets affected with this disease have in the 
past been mistaken as cases of Rhizoctonia disease, when the wet 
soil at harvest time adheres firmly to the Rhizoctonia beet. There 
is undoubtedly a certain risk for confusing the two diseases unless 
the inspection is done carefully.

In Germany this disease — or a very similar one — has also 
been noticed, as the present writer found during a visit to the 
Sugar Beet Experimental Station of Klein Wanzleben. In the 
museum of the station a few samples of sugar beets with apparently 
typical symptoms of the »cracked skin» disease had been preserved; 
the director, Dr. E. W. Schmidt, plans a report of this disease in 
Germany.

Unfortunately no further studies could be undertaken to elucid
ate the nature of the »cracked skin» disease. The available in
formation tends to show, in some respects at least, certain similar
ities to that type of virus diseases which cause necrotic lesions 
in some of their host plants. Thus the »Aucuba» mosaic causes 
primary necrotic lesions on Nicotiana spp. and Phaseolus vulgaris 
(see f.i. Kunkel 1934). Miss Esau (1933) has described somewhat 
similar necrotic changes in beet plants, affected by the »curly 
lop» disease. Woody or corky excrescences on the fruits of a 
Passiflora have been found by Noble (1928) to be caused by a 
virus.

It is conceded that none of these diseases shows exactly the 
symptoms displayed by the »cracked skin» disease of the beet. 
However, as far as may be judged from the literature at my 
disposal, this is the case with a virus disease of Dahlia variabilis, 
known to Dahlia growers under the name of »stunt». As the 
original paper by Tilford (1930) was not seen, comparison had 
to be made from information contained in Tilford’s public
ation of 1932 (pp. 33, 34) where a short description with good
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photographs of the disease is presented. According to this de
scription the Dahlia »stunt» disease dwarfs the attacked plants. 
There is also a tendency with such plants to develop an excessive 
number of shoots. »The leaves arc usually curled, often yellowish- 
green in color rather than the normal green, and are more 
susceptible to hopperburn than the leaves of a healthy Dahlia 
plant.» This probably means that the leaves partly show necrotic 
areas, at least towards the tips. »Sometimes numerous small 
cracks appear in the stem and also in the skin of the tubers.» 
The accompanying photographs show a small, cracked tuber; the 
cracks decidedly appear similar to those discribed above from 
beets. Furthermore, although nothing is mentioned about it in 
the legend to the photograph, the stunted Dahlia tuber appears 
considerably darker of colour than the normal one, shown for 
comparison in the same figure. »Stunted plants seldom flower, and 
tuber development is much repressed.»

The disease symptoms as seen on the tubers in Dahlia »stunt» and 
on beets affected by the »cracked skin» disease appear very similar 
from the description given, so similar that not unreasonably the 
theory might be advocated that both diseases are of virus nature.

The purpose of the present incomplete notes is to attract the 
attention of virologists to the obscure disease. Even if this dis
ease at present is of no economic importance, changes in environ
mental conditions or the appearance of a suitable insect vector 
may here, as in other cases, change its economic status.
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DEN ANGERMANLÄNDSKA VEGETATIONS- 
GRÄNSEN.

AV

S. GRAPENGIESSER.

Det ar en gammal iakttagelse av botanister och även av andra 
personer med ögon att läsa i naturens bok, att ett anmärknings
värt stort antal sydskandinaviska växter förekomma i Ångerman
lands kustland upp till Skuleskogen och alt de särskilt samlats i 
det märkliga Skulebergets branter. Nu är det dessutom så, att 
Skuleskogen i folkmedvetandet utgör en viktig gräns i flera av
seenden. Dess mäktiga skogsbälte sträcker sig från Bottenhavet 
i öster över ödsliga och oländiga vidder inåt landet, och den enda 
väg, som från urminnes tid ända intill helt nyligen funnits där
över, går milslång från Bergs by i Vibyggerå till Skule by i Nätra 
socken med en pass höjd av omkr. 250 m mitt på skogen. På 
den vägen har hela övre Norrlands bebyggelse gått fram, när ej 
sjövägen anlitats. Skogen har skilt södra Ångermanland från 
norra, »sunnanskogzmän» från »nolaskogzmän», här har dragits 
gränsen mellan Vibyggerå och Nätra socknar, mellan Ådalens och 
Nätra kontrakt, mellan Nordingrå och Nätra lingslag, här går en 
markerad språkgräns och jämväl i någon mån en rasgräns.

Som man ser är allt tillrättalagt för att här i det allmänna 
medvetandet draga även en vegetationsgräns, och det kan ej för
vana att R. F. I'Ristedt i sin doktorsavhandling år 1857, vari han 
sysslar med landskapets växtgeografiska indelning, framhåller att 
Skuleberget (fig. 1) »utgör den skarpaste naturgräns, som nå
gonslädes finnes mellan södra och norra Ångermanland». Sill 
uttalande stöder han på egna iakttagelser under föregående som
mars botaniska undersökningar i södra och västra delarna av



401

landskapet, men man kan ej frigöra sig från det intrycket, att 
lian i någon mån påverkats av anförda psykologiska motiv. Fri- 
stedts rika och märkliga botaniska fynd under hans strövtåg i 
Ångermanland dokumentera honom som en skarp iakttagare, och 
då han följande sommar genomvandrade landskapets nordliga 
kustsocknar, blev det genast klart för honom, alt han varit för 
hastig i sitt omdöme. Han fann där en flora av i stort sett samma

Foto. förf. 1936.
Fig. 1. Skuleberget från Dockstafjärden.

-

' ■ .

fflmäåå

karaktär, vilket gav honom anledning ändra sin ståndpunkt, och 
han uttalar nu som sin mening, alt den ångermanländska region
gränsen bör förskjutas upp till trakterna mellan Grundsunda och 
Nordmalings socknar. Skuleberget anser han dock kräva särskilt 
omnämnande »såsom en av gammalt antagen vegetationsgräns».

En närmare och på fakta grundad utredning av hithörande för- 
hållanden och var en sådan gräns med största skäl bör dragas 
har ej vid nämnda tillfälle eller senare gjorts. Som saken emeller
tid äger ett betydande växtgeografiskt intresse, har den synts mig 
värd en mera detaljerad undersökning. Förutsättningen att en 
sådan verkligen skall kunna klarlägga förhållandena är vida större 
nu än för blott några år sedan, och de nya floristiska fvnd, som
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lramdeles helt visst komma att göras i dessa trakter, kunna vis
serligen förskjuta några detaljsiffror men näppeligen kullslå del 
resultat, som framgår av föreliggande utredning.

Denna är lagd efter följande riktlinjer. I första hand ha an
tecknats de arter, som förekomma i Ångermanlands kustland norr 
om Ångermanälven utan att överskrida länsgränsen till Väster
botten. På en särskild lista hava även uppförts de arter, vilkas 
utbredning i huvudsak har samma begränsning men som dock 
äro funna på någon enstaka plats nordligare; dessa måste näm
ligen anses ha samma betydelse för denna undersökning, särskilt 
de, som göra ett mera betydande inslag i områdets vegetations
bild. För varje art är den nordligaste kända växtplatsen angiven; 
vid grupperingen har dock den förskjutningen gjorts, att till Vi- 
byggerå socken lagts dels hela Skuleskogen, även Nätradelen, så
som bättre motsvarande undersökningens ändamål, dels Ulvöarna 
såsom geografiskt riktigare, ehuru de administrativt höra till 
Nätra. Det bör kanske erinras om att länsgränsen går mellan 
Grundsunda och Gideå socknar å ena sidan och Nordmalings 
socken å den andra samt att provinsen Ångermanland omfattar 
av Västerbottens län Nordmalings och Bjurholms socknar samt 
södra delen av den nybildade Hörnefors’ socken. Till kustlandet 
räknas i denna beskrivning de socknar, som nå fram till Botten
havet, samt även Bjärtrå, Skog, Sidensjö och Gideå, emedan deras 
flora intimt hör samman med de förras.

Det har i en del fall varit vanskligt avgöra, vilka arter och 
växtlokaler, som rätteligen borde medtagas i beräkningen, för att 
ej resultatet skulle snedvridas; detta gäller särskilt dem, som ha 
kulturen att tacka för sin tillvaro. Uteslutna äro odlade växter 
samt ruderat- och barlastväxter, vilkas spridning är beroende av 
helt andra orsaker än de, som i detta sammanhang ha betydelse, 
men samma arter äro upptagna för de lokaler, där de kunna anses 
äga hemortsrätt. Sådana växter äro t. ex. Acer platanoides, Allium 
olemceum, Chelidonium majus, Geranium Robertianum, Primula 
veris, Senecio silvatieus, Vicia sepium. De kulturens följväxter äro 
medräknade, som av tillgängliga uppgifter att döma uppträda 
mera självständigt och därför kunna betraktas som naturaliserade, 
såsom t. ex. Briza media, Gagea lutea och minima, Sambucus race- 
mosa (säkerligen spridd av fåglar). Uteslutna äro Antlujllis Vulne- 
raria (spontan i inlandet), Cerastium qlomeralum, Euphorbia Cg- 
parissias (förvildad på kyrkogårdar), Hordeum murinum, Planlago
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lanceolata (i vallar, som bevisligen påförts barlastjord), Poli/gonum 
Persicaria, Satureja vulgaris, Senecio viscosus, Veronica agrestis, 
Vicia villosa o. s. v. Några alpint betonade arter (5 st.), vilka på
träffats här men ej nordligare i kustlandet, äro givetvis ej med
tagna, dä deras förekomst ej står i samband med nu föreliggande 
problem. Släktena Hieracium och Taraxacum äro lämnade åsido 
såsom lill utbredningen ofullständigt kända, och av /fosa-släktet 
inräknas blott de fyra kollektivarter, som (förutom R. cinnamomea) 
finnas inom området. Det bör måhända även nämnas, att en del 
av här upptagna arter (ett 20-tal) gå nordligare i inlandet, iöre- 
trädesvis i fjällen, vilket emellertid sammanhänger med helt andra 
omständigheter, vilka i ingen mån beröra här behandlade frågor.

De noterade växtlokalerna äro hämtade från det material vara 
offentliga herbarier erbjuda, litteraturuppgifter samt egna iakttagel
ser. Jag har även att tacka professor G. Samuei.sson lör liera för 
ämnet intressanta upplysningar. Av särskilt värde för undersök
ningen ha varit ett antal av fil. dr. G. B. E. Hasselberg meddelade 
växtlokaluppgifter från socknarna norr om Skuleskogen, vilka ej 
äro så väl undersökta som områdets södra del. Han har även 
påpekat, att de i litteraturen omnämnda växtlokalerna från Näske- 
berget och Näske fäbodar hänföra sig icke till kartans Näskeberg, 
som ligger norr om Skulesjöns dalsänka, utan till Näskebergen 
söder därom och därvarande fäbodar på Skuleskogen. Av herr
K. Stjernqvist i Arnäs har jag haft nöjet mottaga uppgift om del 
märkliga fyndet av Blechnum spicant på tre ej förut kända lokaler.

Härmed följer förteckning över de växter, vilka äro av intresse 
för bedömandet av föreliggande fråga. Med anslutning till moti
veringen här ovan hava de uppdelats i två grupper, nämligen:

I Ångermanlands kustland norr om Ångermanälven förekom
mande arter,

A. som ej överskrida gränsen mot Nordmaling,
B. vilkas egentliga utbredningsområde i kustlandet ej överskjuter 

gränsen mot Nordmaling och som norr därom förekomma endast 
på enstaka lokaler.

A.
Acer platanoides Sidensjö.
Allium oleraceum Nordingrå. 
Anemone Hepatica Grundsunda och 

Gideå (dockenlokaliVb:s inland). 
Arabis petraea Grundsunda, i Sve

rige inskränkt till Ångermanland.

Asplenium germanieum Vibyggerå. 
A. Trichomanes Arnäs.
Avena pratensis flerst. till Skule

skogen enl. Fristedt.
Bidens tripartitus Örnsköldsvik. 
Blechnum spicant Arnäs.
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Hr i za media Vibyggerå, 
Calamagrostis arundinacea Grund

sunda.
Campanula latifolia Vibyggerå.
C. persicifolia Själevad.
Carex Pairaei Nordingrå.
Catabrosa aquatica Bjärtrå. 
Centaurea Jacea Grundsunda, nord

ligare ruderat.
Chelidonium majus Nordingrå, nord

ligare ruderat.
Chimaphila umbellaia Grundsunda. 
Chrysosplenium alternifolium Nor

dingrå.
Cinna latifolia Skuleskogen. 
Corydalis intermedia Nordingrå. 
Corylus avellana Själevad.
Denlaria bulbifera Nordingrå.
Draba verna Själevad.
Epilobium collinum Grundsunda och 

Gideå.
Filago montana Själevad.
Gagea lutea Nordingrå.
Geranium bohemicum Nora.
G. Robertianum Själevad. Piteå ru- 

derat.
Glyceria lithuanica Nätra.
Hypericum perforatum Vibyggerå. 
Lactuca muralis Vibyggerå.
Lathyrus montanus Bjärtrå.
L. siluestris Nordingrå.
L. vernus Vibyggerå och Ulvö. 
Listera ovala Skuleskogen och Ulvö. 
Litorella uniflora Arnäs.
Lonicera Xylosteum Skuleskogen.

Neottia nidus avis Nora.
Poa supina Skuleskogen.
Polygala amarellum Grundsunda. 
Polygonum dumetorum Gideå. 
Primula veris Själevad.
Ranunculus polyanthemos Nordingrå.

(dock en lokal i Vb:s inland). 
Rosa glauca Nordingrå.
R. glauciformis Vibyggerå.
R. virens Själevad.
R. virentiformis Själevad.
Sambucus racemosa Arnäs.
Satureja Acinos Vibyggerå. 
Scrophularia nodosa Grundsunda o.

Gideå, nordligare ruderat.
Sedum annuum Vibyggerå.
Senecio silvaticus Ullånger,nordligare 

ruderat.
Silene rupestris Grundsunda o. Gideå. 
Spirodela polyrrhiza Bjärtrå.
Stadigs silvaticus Själevad,nordligare 

ru derat.
Stellaria palustris Bjärtrå.
Tilia cordata Skuleskogen.
Trifolium medium Grundsunda (nord 

ligare kanske förbisedd).
Typha angustifolia Örnsköldsvik. 
Ulmus glabra Själevad.
Vicia sepium Själevad, nordligare i 

kustsocknarna ruderat.
V. silvatica Vibyggerå och Ulvö. 
Viola rupestris Vibyggerå.
V. Selkirkii Nordingrå.
Zannichellia pednnculala Grund

sunda.

13.
Achroanthes monophyllos Bjärtrå; Nb.: Nederkalix 2 lokaler.
Ajuga pyramidalis Grundsunda; Umeå 2 lok.
Arabidopsis thaliana Gideå; Vb.: Umeå, Skellefteå; Nb.: Piteå. 
Arabis hirsuta Själevad; Vb.: Ilörnefors 1 lok.
Arenaria serpyllifolia Ulvö; Vb.: Umeå 1 lok.
Asperula odorata Nordingrå; Vb.: Byske 1 lok.
Asplenium septentrionale Arnäs; Vb.: Umeå 1 lok.
Avena pnbescens Grundsunda; Vb.: Holmö.
Carex elongata Själevad; Ång.: Nordmaling; Vb.: Ilörnefors, Umeå, 
Ceratophyllum demersum Nordingrå; Nb.: Piteå 1 lok.
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Cuscuta curopaea Nora; Vb.: Umeå 1 lok., Bygdeå 1 lok.
Draba nemorosa Grundsunda; Vb.: Umeå 1 lok.
Gagea minima Skog; Vb.: Umeå 1 lok.; Nb.: Piteå 1 lok.
Galium triflorum Arnäs; Vb.: Skellefteå 2 lok.
Gentiana campestris Grundsunda och Gideå; Ång.: Nordmaling och Vb.:

Umeå (enl. Ljestadius 1824).
Hypochoeris maculata Gideå; Vb.: Nysätra.
Linum catharticum Nora; Ang.: Nordmaling 1 lok.
Poa remota Grundsunda; Vb.: Umeå (C. P. L.estadius 1863).
Polygonum amphibium Nätra; Nb.: Karl-Gustav (i inlandet flerstädes). 
Ranunculus Baudotii Nora; Vb.: Hörnefors 1 lok., Ilolmsund 1 lok.
Ribes alpinum Grundsunda; Ang.: flörnefors 1 lok.; Vb.: Ilolmö 1 lok. 
Silene nutans Vi byggerå och Ulvö; Vb.: Skellefteåtrakten.
Spergula vernalis Grundsunda; Vb.: Umeå 2 lok.
Succisa pratensis Nora; Vb. enl. Hartm. och Lindm.
Thymus Serpgllum Grundsunda; Vb.: Lövånger 1 lok.
Verbascum Thapsus Själevad; Vb.: Umeå 1 lok.
Viola mirabilis Nordingrå; Vb.: Lövånger 1 lok.
Viscaria vulgaris Nätra; Vb.: Skellefteåtrakten.

De äldre lokaluppgifterna äro i allmänhet föga detaljerade, och 
det är möjligt alt några sådana för Väster- och Norrbotten avse 
förekomst på barlast- eller ruderatplals, ehuru det ej är anmärkt, 
och arten sålunda skulle överföras från B- till A-listan.

Vid sidan av denna förteckning skall här inskjutas ett tillägg, 
som på ett slående sätt framhåller områdets egenskap av floristisk 
gränsmark. /fosa-forskaren L. P. Reinh. Matsson upptager i sitt 
arbete om Norrlands Rosa-arter ett 80-tal småarter och hybrider 
för området men av alla dessa, om man undantager den över 
hela landet spridda R. cinnamomea, blott 4 för socknarna norr om 
Skuleskogen, nämligen av virens-arter en för Nätra, en för Nätra 
och Örnsköldsvik (där möjligen odlad) och en för Själevad samt 
av virentiformis-arter blott en för Nätra. Av dessa är själevads- 
formen »med all säkerhet Sveriges nordligaste vilda Rosa-\n\ske av 
gruppen Caninae». Den nordligast i Sverige påträffade Rosa glauca 
vera uppgives för Björnåns by i Nordingrå socken. Ingen enda 
går norr om Örnsköldsvik. Genom ett senare av professor G. 
Samuelsson gjort fynd kan gränsen för R. virentiformis flyttas 
upp till Själevad. Utanför området har man att lägga märke till 
den på en enda lokal, vid Skellefteå, växande R. acicularis.

Det torde vara ett enastående förhållande inom växtvärlden, alt 
ett av former och individer så rikt representerat släktes utbred
ning begränsas så tvärt och utan flera undantag.
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En förteckning som ovanstående kan givetvis läggas upp på 
något olika sätt. Redan har framhållits vanskligheten att av kul- 
turbetonade arter urskilja dem, som ha betydelse för belysning av 
föreliggande ämne. Det kan vara på sin plats att även nämna 
andra omständigheter, som kunna giva anledning till tveksamhet 
om det lämpligaste förfarandet. Sålunda skulle kunna invändas 
att några arter, som blott någon enstaka gång påträffats inom

t.
■

Foto, förf. 1936,
Fig. 2. Nordingråbygden
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området, borde uteslutas ur listan. Å andra sidan skulle kunna 
förmenas att i B-listan borde inrymmas åtskilliga arter, som vis
serligen påträffas flerstädes i Väster- och Norrbotten men där 
långt ifrån intaga en så betydande plats i vegetationsbilden, som 
de göra i det beskrivna området. Såsom sådana kunna anföras: 
Carex digitata och leporina, Circaea alpina, Epilobium montanum, 
Eupteris aquilina, Heracleum sibiricum, Hypericum maculatum, 
Impatiens noli tangere, Myosotis micrantha, Polygonatum officinale. 
Ranunculus sceleratus, Scirpus Tabernaemontani, Stachys palustris, 
Turritis glabra, Viola canina. För att ej nämna Anemone nemorosa, 
vars egendomliga utbredning jag i ett annat sammanhang haft 
tillfälle alt beskriva (Sv. Bot. Tidskr. Bd. 28, sid. 307 och 334).
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1"öi’ att lå en klar uppfattning av de faktorer, som här verka 
och som utgöra en betingelse för denna egenartade floras såväl 
tillvaro som geografiska begränsning, är det nödvändigt all med 
några ord erinra om traktens geologiska och topografiska daning.

Kustområdet mellan Ångermanälvens mynning och Örnskölds
vik har ett annat geologiskt ursprung än de omgivande trakterna.

■ * ••

feer ä.’

Foto. förf. 1927.

lüg. 3. \'egetation ined lönn, lind och hassel vid Skulebergets tot.

Det utgöres nämligen av rödgranit, gabbro och diahas, som under 
yngre eruptioner i nu nämnd ordning genombrutit det granit- 
artade urberget och bilda de våldsamma stup och djupa dalgångar, 
som karakterisera topografien i det s. k. Nordingråmassivet (fig. 2). 
Den rika anhopningen av mineralhaltig vittringsjord från bran
terna, de för solljuset exponerade hällarnas uppvärmning samt de 
gynnsamma bevattningsförhållandena skänka här de bästa livs-

28 — 37640. Svensk Botanisk Tidskrift. 1937.
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betingelser för en mera fordrande sydsvensk flora. Denna finner 
sig även väl tillrätta i eruptionsområdets närmaste grannskap, i 
vilket del finnes bergpartier, som genom förkastningar och erosion 
fått en i mycket likartad utformning. Sålunda ligger det botaniskt 
intressanta Dalsberget (på gränsen mellan Nordingrå och Ullånger) 
utanför det egentliga Nordingråmassivet, likaså Billaberget i Själe- 
vad, där vi finna Sveriges nordligaste växtplats för nu levande 
vild hassel. Samma natur är i stort sett förhärskande upp genom 
Grundsunda och Gideå socknar, men vid gränsen till Västerbotten 
byter den karaktär. Redan i Nordmaling vidtaga flacka, lång
sträckta berg och torra, ofruktbara sandhedar.

De geologiska och topografiska förhållandena giva icke anled
ning förmoda, att det undersökta området på något ställe skall 
kunna uppdelas i påfallande olika vegetationsregioner. Däremot 
visa de på en bestämd begränsning uppåt mot Nordmaling.

Det ovan framlagda floristiska undersökningsmaterialet bekräftar 
vad vi kunna förvänta av den geologisk-topografiska orienteringen. 
Arterna tränga c] fram i samlad trupp varken till Skuleskogen 
eller till nordmalingsgränsen, utan de försvinna på vägen, den 
ena efter den andra. I vilket tempo detta sker åskådliggöres bäst 
av följande översikt:

Nordgräns ior A B Sana
i Nora, Skog och Bjärtrå.............................. 0 6 12
i Nordingrå..................................................... 11 3 14
i Ullånger......................................................... 1 — 1
i Vibyggerå och Skuleskogen................... 17 2 19 46

i Nätra norr om Skuleskogen och Sidensjö 2 2 4
i Själevad och Örnsköldsvik....................... 13 3 16
i Arnäs ............................................................. 4 2 6
i Grundsunda och Gideå.............................. 12 10 22 48

Sana 66 28 94

Inom området upphöra sålunda 68 arter, varjämte ytterligare 
28 endast på enstaka platser förekomma längre upp i kustlandet, 
tillsammans 94 arter. Detta utgör 20 % av områdets hela flora, 
vilken — beräknad efter samma grunder som ovan tillämpas — 
mönstrar omkring 475 arter. Motsvarighet härtill torde ej före
finnas på den skandinaviska halvön, om ej möjligen den vegeta- 
tionsgräns vid Dalälvens nedre lopp, som drager sig från Gästrik
land ner genom Uppland.



Den något ökade anhopningen av arter i Vibyggerå och Skule- 
skogen kan möjligen tyda på atl det mäktiga och höglänta skogs
bältet verkligen utgjort en barriär, som verkat hindrade för sprid
ningen norrut. Företeelsen kan även i någon mån förklaras därav, 
att just Skuleberget erbjudit de mera fordrande växterna särskilt 
goda livsvillkor (fig. 3). Huru som helst — det är ganska för
klarligt att den betraktare, som ej närmare studerat hela del 
ångermanländska kustlandet, imponerats av bergets och skogens 
obestridligen märkliga andel i artbeståndet och sålunda blivit för
ledd att hit förlägga en definitiv vegetationsgräns.

Listans lokaluppgifter visa även, att av de arter, som däri upp
förts och ej ha sin absoluta nordgräns i området, det blott är 3: 
Carex elongata, Gentiana campestris och Linum catharticum, som 
påträffats i den närmaste socknen norr därom, Nordmaling, under 
det att ej mindre än 22 arters utbredning praktiskt taget avslutas 
i de till Nordmaling stötande socknarna i söder, Grundsunda och 
Gideå. Om ock ofullständig undersökning av nordmalingsfloran 
kan ha del häri, är avbrottet dock för skarpt för att ej tillerkän
nas avgörande betydelse vid bedömandet av föreliggande fråga. 
Härtill kan ytterligare sägas att hela floratypen på samma gång 
ändrar karaktär. De mera sydligt betonade inslagen bli sällsyn
tare, och endast på de västerbottniska skalgrusbankarna kan man 
än en gång få en erinran om brantbergens frodiga däldflora. 
hörst åtskilligt längre upp, i skellefteåtrakten, uppträder en mar
kerat rikare växtlighet tack vare den kalkrika grunden. I det 
närmare inlandet finnas också ett par berg, Ångermanbalen i 
Bjurholms och Hundberget i Älvsby socken, i vilka några syd- 
skandinaviska arter äro samlade.

Den inom området påvisande gradvis skeende uttunningen av 
artbeståndet kan icke i avsevärd mån tillskrivas ett mot norr 
kallare klimat, da sträckan är blott 10 mil lång efter en longi- 
tudslinje av 45 minuter. Undersökningen måste för den skull 
leda till den uppfattningen, att det beror mera på tillfälligheter, 
om den ena eller andra arten slagit sig ner — eller beträffande 
reliktväxter hållit sig kvar — på den ena eller andra lämpliga 
lokalen inom området. Att därvid anhopningen måste bliva större 
närmast modertrakten i söder faller av sig självt.

Resultatet blir således all det bergiga kustlandet norr om Ånger
manälven bör i sin helhet betraktas som ett gränsområde för en 
rikare sydskandinavisk flora och att detta område på ett markerat 
sätt avslutas vid länsgränsen mellan Västernorrland och Västerbotten.



Summary.
A floral limit in Ångermanland.

it is an old observation made by botanists and other persons with 
floral interests that a considerable amount of South Scandinavian species 
venture as far up along the Swedish Bolhnian coast as to Ångermanland, 
and it has been a general presumption that a certain part of this neigh
bourhood, viz. the forest highland called Skuleskogen, constitutes the 
final limit of their further advance. Still, it also has been pointed out 
that several of the same species nevertheless are to be found at the 
mountains nearest to the north of the Skule forest, where the same 
igneous geological formation is prevailing.

In order to investigaste the extension of this special vegetation and 
determine its actual border towards the north, here are recorded, as well, 
all such species found in the eoastland north of the Ångerman River, as 
the northest habitat hitherto known for each of them.

The summing-up goes to prove that, practically, 94 species are checked 
here from further migration to the north, equivalent to abt. 20 % of all 
species known in the district; further, that no distinct vegetation limit 
can be drawn inside the said area; and, finally, that good reason exists 
for drawing such a line at the north border of the district where the 
above mentioned geological formation, which may be considered essent
ial for this special vegetation, comes to an end.
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OM APHANES MICROCARPA (BOISS. ET REUT.) 
ROTHM., EN HITTILLS FÖRBISEDD SVENSK VÄXT. 
OCH DESS FÖRHÅLLANDE TILL A. ARVENSIS L.

AV

NILS HYLANDER och WERNER ROTHM ALER.

De talrika skandinaviska arterna av släktet Alchemilla — i dess 
hos oss sedvanliga begränsning — fördela sig på Ire grupper, av 
vilka två ingå i gruppen Eu-Alchemilla eller släktet Alchemilla i 
inskränkt bemärkelse. Dén ena utgöres av den enda arten A. 
alpina L., den andra av det artkomplex, som tidigare gått under 
det sammanfattande namnet A. vulgaris L. Båda äro — som alla 
den gruppens arter — fleråriga; skillnaden ligger väsentligen i den 
skiljaktiga bladformen (varav den ej oväsentliga habituella olik
heten) men även i formen hos de yttre hyllebladen. De stå dock 
varandra relativt mycket nära, om man jämför dem med den 
tredje skandinaviska gruppen, hittills representerad endast av arten 
Alchemilla arvensis. Denna avviker såväl ekologiskt som morfolo- 
giskt högst väsentligt från de övriga; det är en ettårig — väl nor
malt höstgroende — späd och lågväxt art, som mer eller mindre 
fullständigt tillhör åkrarnas flora. Genom sin litenhet, genom den 
avvikande bladformen och genom att blomställningarna sitta mer 
eller mindre dolda inom stambladens stipler, ej öppet exponerade 
i stamspetsarna gör den ett helt annat habituellt intryck. Linné 
förde den också till ett särskilt släkte med det sägande namnet 
Aphanes (den oansenliga, osynliga), ehuru egentligen av ett blom- 
morfologiskt skäl, som bottnade i en felobservation, nämligen att 
den i varje blomma skulle ha 2 stift, ej 1 som Alchemilla; däremot 
förde han båda till klass Tetrandria. Som man snart nog fann, 
var intetdera riktigt, och av Scopoli indrogs Aphanes arvensis under



Alchemilla, där den sedan dess i allmänhet lått förbli, under namn 
av Alchemilla aruensis (L.) Scop. eller Alchemilla Aphanes Leers. 
Visserligen återupprättade Persoon släktet Aphanes, men utan all
männare efterföljd, så att man kan säga, att kring sista sekelskiftet 
det sistnämnda var allmänt övergivet. 1908 bröt så Rydberg ånyo 
ut gruppen som ett särskilt släkte, och helt nyligen har Rothmaler 
i sina förarbeten till en allmän Alchemilla-monograli följt honom 
härutinnan. Till de av ingen förnekade habituella olikheterna ■— 
ettårigheten är genomgående liksom blomställningstypen — komma 
nämligen faktiskt väsentliga olikheter i blommans byggnad, delvis 
uppmärksammade av Eichi.kr, Focke och Lagerheim och klart ut- 
redda av Murbeck (1915). Medan de egentliga Alchemilla-arterna 
äga 4 ståndare, som alternera med foderbladen och sitta på diskens 
ytterkant, finns hos Aphanes en enda, fäst på inre kanten av disken 
mitt för ett foderblad (d. v. s. ett »inre hylleblad»; de »yttre 
hyllebladen», som finnas hos båda släktena, ehuru ofta försvin
nande små, äro enligt Murbeck och Rothmaler att anse som ytter
foderblad). Dessutom ligga hos Alchemilla som hos rosacéerna i 
allmänhet ståndarna i knoppen böjda inåt, och deras knappar 
öppna sig åt blommans mitt (introrsa knappar); Ap/ianes-ståndaren 
däremot är i knoppstadiet böjd utåt och knappen extrors, en 
organisation, som i familjen för övrigt endast återfinnes hos den 
tredje grupp, som brukat räknas in under Alchemilla, men som 
Rydberg 1908 och senare, med något förändrad omfattning, Roth
maler (1937) brutit ut som ett eget släkte med ett ursprungligen 
av Focke bildat, oinspirerat anagramnamn, Lachemilla. Denna 
grupp förenades av Murbeck med Aphanes, med vilken blombygg
naden i stort sett är gemensam; ståndarna äro dock hos Lachemilla 
alltid minst 2 (stundom 3 eller 4), och när det gäller så reducerade 
blommor som dessa, är detta en systematisk karaktär av rang. Ett 
särskiljande av grupperna stödes också av betydande habituella 
olikheter dem emellan. Lachemilla-arlerna äro samtliga fleråriga, 
ofta till och med vedartade (liksom vissa Alchemilla-arter), och 
blommorna sitta samlade i ofta mycket täta knippen i spetsen av 
vanligen rent florala skott. Även geografiskt ha de tre grupperna 
sina skilda karaktärer. Alchemilla, som både i artrikedom och 
utbredning överträffar de båda andra, bebor hela det holarktiska 
(boreala) området, förekommer vidare genom det östafrikanska 
bergsområdet från Abessinien ända till Kap och dessutom i centrala 
Västalrika (jämte öarna), på Madagaskar, Ceylon och Java samt i



Syclindien. Lachemi//a-släktet är helt bundet till de väslameri- 
kanska Cordillererna, från Mexiko (Nedre Kalilornien) till Nord- 
Chile och Argentina. Aphanes-släktet slutligen äger ett rätt egenartat 
och splittrat utbredningsområde: del sträcker sig över Medelhavs
området (och med synantropa, till stor del emellertid arkeofytiska 
och nu alldeles naturaliserade förekomster över ytterligare stora 
delar av Europa upp till Skandinavien), vidare över Makaronesien 
till östra Nordamerika, återuppträdcr sa i hela det pacifiska Noid- 
amerika och i ett område i västra Sydamerika från Chile lill 1’eiu, i 
östra (atlantiska) Sydamerika och Sydaustralien samt äger slutligen 
en reliktartad förekomst (en till synes primitiv art) i Abessinien.

Av dessa tre släkten företer endast Aphanes en habituelll enhetlig 
prägel. Det är också det artfattigaste. Lachemilla omfattar enligt 
Rothmaleh 1937 c:a 70 arter. Hur många man har alt räkna med 
inom Alchemilla är ännu ej möjligt att ange, men 500 torde vara 
ett minimum. Inom denna grupp ha ju särskilt genom Busers 
(och senare Harald Lindbergs, Juzepczuks, Zamelis ra. fl.) arbeten 
flera av de gamla sammelarterna, framför allt vulgaris och alpina, 
blivit uppdelade i en stor mängd väl skilda arter därav om
kring 15 »vulgäres» kända från Sverige och ytterligare några funna 
men ännu ej publicerade — arter, vilkas konstans fick sin för
klaring genom Merbecks (1901) och Strasbcrgers (1904) påvisande 
av deras apogama fortplantningssätt. Aphanes-gruppen däremot 
räknar enligt Roth.vialers sista arbete, 1937, ej mer än 16 arter, 
till vilka nu kan läggas ytterligare en, från Marocko — detta trots 
att det genom Böös’ undersökningar av A. arvensis (Böös 1924) 
gjorts sannolikt, att även här fröna utbildas utan befruktning, 
tidigare hade detta visats av samme författare (Böös 1917, 1920) 
hos ett par Lachemilla-arter. Och av dessa arter var hittills endast 
en, A. arvensis, angiven för det extramediterrana Europa. Det var 
därför en ganska överraskande upptäckt, Rothmaler gjorde, da 
han vid sitt besök i Stockholm i somras i Riksmuseets material 
kunde konstatera ännu en art, A. microcarpa, från icke mindre än 
bortåt 20 svenska lokaler. Hylander fortsatte undersökningen och 
genomgick även materialet i museerna i Uppsala (Botaniska museet 
och Växtbiologiska institutionen), Lund och Göteborg. Samman
lagt kommo vi så upp i mellan 60 och 70 lokaler; några blekingska 
kommo till genom sändningar från kommendör Bj. Holmgren i 
Karlskrona. De av oss kontrollerade svenska fynden av Aphanes 
microcarpa (Boiss. et Rent.) Rothm. äro följande; Riksmuseets sam-
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lingar betecknas med S, de övriga museerna med resp. U, V, L 
och G. Med * utmärkas de kollekler, i vilka såväl microcarpa som 
arvensis voro företrädda.

Gotland.
Östergarn: »in agro ad Lille Bengts», IX. 1810 1). S. Hg (*S).
Ardre: Ljugarn, 9.VII. 1871 R. Fries (*U).
Grötlingbo: vid Sles, VII. 1860 T. Krok (*S).
Västergarn: »in agro prope Westergarnshamn», 1810 C. F. Nyman (*S); 

<l:o, i rågstubb, 11.VIII. 1898 K. Johansson (*U).
Västkinde: Skälsö, 1870, »ex herb. A. Beckman (S).

Öland.
Vickleby, 29.VI. 1919 Bj. Holmgren (L).
Torslunda: mellan Färjestaden och Torslunda kyrka, på en sandig åker, 

14.VII.1892 K. F. Dusén (*S).
Ilögsrum, VI. 1931 A. J. Snell (*U).
Borgholm, österut, 27.VI. 1911 Th. Erdmann (S).
Köping: nära Ramsätra, 12.VI. 1911, 5.VIII. 1911 Fr. B. Aulin (*S).
Böda, VIII. 1879 O. Vesterlund (*U); d:o, VII. 1894 Th. Brandt (*G); d:o: 

på en åker vid Norrböda, 10.VIII. 1892 K. F. Dusén (*F).

Skåne.
Svedala, VIII. 1867 A. Tullberg (L).
Lund, VI. 1859 C. F. O. Nordstedt (*L).
I? S. Sandby:] »vid Sandby nära Lund , 16.VII. 1822, hb. Wahlenberg (*LJ).
Löberöd, IX. 1926 B. Lindquist (L).
Hör, VII. 1898 IL Fries (*G).
Hälsingborg, VI. 1895 (!. Löfgren (*S).
Jonstorp, VIII. 1912 O. Lidén (G, S).
Brunnby: Mölle, 1887 O. Sternvall (*L); d:o: Kullen, VII. 1888 Nilsson X 

Mark (G); d:o: d:o, Ransgården, 25.VI. 1917 S. Birger (S); d:o: Arild, »på 
slagen klövervall med Odontites serotina, Anagallis arvensis o. coerulea 
etc.» VIII. 1908 S. Selander (*S); d:o: vid Arild i en rågåker, 20.VII. 1923 
I. Lilja (L).

Simrishamn, 1822 L. L. Lsestadius (*S).
Gladsax, 1859 A. Falck (L).
Sankt Olov, VI. 1890 T. II. Jeppson (*G, *L).
Rörum: sandgrop vid Rörums by, 6.VII. 1917 Vivi Laurent (*S).
[?S. Mellby:] »nedom Lilla Stenshufvud», 27.VI. 1822, hb. Wahlenberg (U).
S. Mellby: Stenshuvud, 21.VII. 1928 E. Asplund (*S); d:o: Kiviks Äsperöd, 

solo arenoso, VIII. 1900 C. Kurck (L).
Vitaby: i åkrar och glesa gräsvallar, 16.VI. 1919 A. L. Segerström (*S); d:o: 

Torup, 1-1.VIIL 1894 O. B. Holmberg (G, L).
Degeberga: Borråkra, 1G.VII. 1869 Th. Brown (S, U).
i? Träne:] »uppe på Näflingeåsen vid sockengränsen 1,4 km VSV om 

Bockeboda», 30.VI. 1916 II. E. Johansson (S).
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Gualöv: »efter vägen åt Kiaby nära Trolle-Ljungby-gränsen i sandåkrar 
(Hypericum humifusum)», 1 .VIII. 1916 dens. (S).

Ivetofta: Årup, u. å., hb. Wahlenberg (U).
Broby, 10.VIII. 1927 Tycho Persson (L).

Blekinge.
Mjällby: Ilällevik, 4.VII. 1920 Bj. Holmgren (L).
Kyrkhult: Slagesnäs, VII. 1889 K. [B.] Nordström (G).
[Elleholm:] »på sandiga ängar vid utloppet af Mörrums å i Östersjön», 

VIII. 1890 dens. (G).
Karlshamn: Stärnö, VIII. 1891 dens. (G).
Åryd: Köpegård, 3.IX. 1937 Bj. Holmgren (i dennes herb.); d:o: Guö 

8.VIII. 1937 dens. (U).
Ronneby: »på en berghäll till vänster om Kallingevägen strax norr om 

Bruket’», 8.VIII. 1881 C. G. Westerlund (S).
Iljortsberga: Johannishus, VI. 1891 W. Jonsson (G).
Nättraby, u. å. Aspegren (S); d:o, rågåker, 22.VI. 1909 C. Blom (G); d:o: 

Marielund, u. å., hb. Agardh (L); d:o: Sju hall a, 27. VII. 1924 Bj. Holmgren (S); 
d:o: Agdatorp, soligt skogsberg, 24.VII. 1916 Fr. R. Aulin (S); d:o: d:o, »in 
agro una c. Veron, arvensi, Apera, Odontiti», 4.VIII. 1928 A. Arrhenius (S).

Karlskrona, 1800 H. G. Lübeck (*G, *S); d:o: Vämö, 1844 .1. C. Ankar- 
crona (S).

Sturkö (»Storkö»), 26.VII. 1854 dens. (G), VII. 1869 dens. (S, U).
Ramdala: Senoren, 8.IX. 1907 J. Erikson (S).

Småland.
Mönsterås, 1907 G. F. Haglund (U); d:o; Svartö, i rågåker på sandjord, 

1 .VIII. 1928 R. Sterner (*S).
Oskarshamn: flavslätt, 28.VII. 1922 O. Köhler (S).
Målilla: Hagelsrum, VII. I860 E. Arrhenius (*S), VIII. 1866 dens. (G).
Vena: Ilultsfred, VII. 1895 O. & G. Köhler (R), 15.V1.1897 des. (*G).
Vimmerby, 19.VIII. 1869, hb. G. M. Nyman (*S).
Hjorted: Getterum, 14.V1H.1900 S. P. Svensson (*V).
Gladhammar: Lund, 1898 II. E. Johansson (*S).
Loftahammar: Bredvassa, VII. 1873 N. C. Kindberg (*1 ); [d:o:J Malmön 

i Västerviks skärgård», 1868 C. M. Nyman (S).
Långasjö, VIII. 1898 A. Petersson (L).
Bergunda: Bergkvara, IX. 1862 J. E. Strandmark (U); d:o: d:o, VIII. 1864 

B. v. Steijern (G).
Jönköping: på åkerrenar vid Torp, IX. 1865 J. E. Zetterstedt (U).
Gränna, u. å. G. J. Lindeberg (*G, till synes två olika kollekter, båda med 

bägge arterna blandade; L).
Halland.

Varberg, VII. 1898 J. Leffler (*S).

Bohuslän.
Resteröd: Höggeröd, gräsbevuxen sluttning nära ladugården, 10.X.1928 

II. Fries (G).



Östergötland.
Kisa, 1870 ,1. P. Melclierson (*U).
Kärna, 1862 Wigerström (*U).

Även från ett par danska lokaler ha vi funnit arten i svenska 
samlingar, nämligen Själland: »Köpenhamn, Ordrup», VII. 1851 
O. & F. Lagerheim (U) och Möen, utan närmare angiven fynd
plats, 13.VII. 1860 S. F. Ekman (L), i båda fallen inblandad med 
A. arvensis. Säkerligen skall den visa sig långt allmännare, än 
vad dessa båda fynd utvisa.

Att Rothmaler överhuvud kom att granska vårt inhemska ma
terial berodde pä att han nyligen genom en slump i en samling 
Aphanes från Böhmen råkat på A. microcarpa från detta land. Vid 
närmare efterseende i några mellaneuropeiska herbarier kunde han 
sedan fastställa arten som ny för ytterligare följande länder: Bul
garien (1 lokal), Tyskland (5 lokaler) och Frankrike (2 lokaler). 
Tidigare var den (Rothmaler 1935) känd från ett område kring 
västra Medelhavet (jämte en liten lokalanhopning kring Istanbul), 
Madeira, Kanarieöarna (och Azorerna, hittills osäker men belägg 
därifrån nyligen sedda av R. i hb. Kcw.)1— samt en ganska stor 
areal i de östra staterna av U. S. A., från Virginia och District of 
Columbia lill Georgia, varifrån Rydberg (1908) publicerat arten 
under namnet Aplumes australis Rydb. Utom detta namn har den 
synonymen A. minutiflora Aznav. (beskriven från del nämnda om
rådet i Turkiet) och A. pasilla Pomel (från Atlas). Det äldsta 
namnet, Alchemilla microcarpa, gavs den av Boissier & Reuter 
redan 1842; originallokalen ligger i Spanien. Sammanslagningen 
av de nämnda »arterna» är gjord av Rothmaler i hans arbete 
1935, sedan han förgäves sökt efter genomgripande morfologiska 
skillnader dem emellan.

Givetvis kan man inom arten iakttaga en viss variation, vilken 
dock i huvudsak är rent modifikativ, beroende på olikartade växt- 
lörhållanden och yttrande sig i fråga om storlek och hårighet etc. 
Icke ens den betydande variation i hårighetsgraden, som kan iakt
tagas på fruktbägarna, synes vara av någon systematisk betydelse 
utan åtminstone lill stor del att anse som en modifikation; även 
på ett och samma exemplar kunna tämligen starkt håriga blommor

1 Sedan vår undersökning avslutats, har Walo Koch publicerat A. microcarpa 
som ny för Schweiz (Ber. d. Schweiz. Bot. Ges. 47, 1937).
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och nästan kala uppträda tillsammans. En viss konstant smablom- 
mighet synes tillkomma den redan nämnda turkiska populationen, 
f. minutiflora (Aznav.) Rothm.; men lika småblommiga former upp- 
träda enstaka bland normaltypen även i Marocko och Nordamerika.

Ar alltså blommornas hårighet till graden tämligen växlande 
(bos oss synes den dock alltid vara ganska kraftig), är den där
emot alltid till sin typ densamma, beslående på bägarna av korta, 
vita, något styva, enkla hår, på foderbladens kanter något längre 
och mer borstlika. Och framför allt är blommornas form, som 
bäst iakttages i fruktstadiet, synnerligen konstant och karakteris
tisk med de mycket korta och breda, nästan alltid uppåt-, ej utåt
riktade foderbladen (de yttre knappt märkbara), vilka utan så alt säga 
någon midjelinje äro fästa på blombägaren (fig. 1). Enligt vår er
farenhet kan A. aruensis, så fort den har blommor, undantagslöst — 
och så gott som alltid utan minsta svårighet ■— skiljas från A. 
microcarpa genom sina långa, i frukt något utstående foderblad, 
vilka som harö ron sticka upp över stipelkanten (fig. 2) och — 
som för övrigt Böös påpekat — sitta på en blombägare, som just 
vid deras bas är tydligt insnörd. Ha blommorna nått fruktstadiet, 
skiljer redan — som tydligt framgår av våra bilder •—• den avse
värda storleksdifferensen; även nöten är hos microcarpa betydligt 
mindre än hos aruensis. Emellertid torde icke alltför unga eller 
svaga exemplar av de bägge arterna gå att skilja redan på sterilt 
stadium. Vid studiet av det svenska herbariematerialet ha vi gång 
på gång funnit, att det redan vid första påseende av en kollekt, 
som innehöll båda arterna, var möjligt — när det ej rörde sig 
om alltför spinkiga exemplar -— att preliminärt sortera upp ma
terialet på aruensis och microcarpa, och även att det i en mängd 
lall redan genom iakttagande av habitus var möjligt att avgöra: 
i den bär kollekten finns bara riktig aruensis men ingen micro
carpa. Det var tydligtvis delvis en färgföreteelse — enligt Roth- 
malers iakttagelser kan man också i naturen mycket väl skilja 
arterna redan på färgen, som hos microcarpa är gulaktigt grön, 
hos aruensis mer eller mindre gråaktig. Helt kan dock det olika 
habituella intrycket inte tillskrivas dylika orsaker; delvis påverkas 
det säkerligen av en annan olikhet, som vi funnit mycket genom
gående, en olikhet i formen bos stiplerna, som hos microcarpa 
äro betydligt mer djup- och smalflikiga, mer »palmata», än hos 
aruensis (fig. 2). När arterna, som oftast är fallet i hcrbarier, före
ligga i mer eller mindre framskridet fruktstadium, åstadkommer
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Fig. 1. Blommor i fruktstadium av Aphanes microcarpa (de tre övre raderna) och av 
.4. aroemis (de tre nedre raderna) från skilda svenska fyndorter. — Först. c:a 7 ggr.

Blüten in Fruchtstadium von Aphanes microcarpa (in den drei oberen Reihen) und 
von .4. arvensis (in den drei unteren Reihen) aus verschiedenen schwedischen 

Fundorten. — Etwa 7 mal vergr.

denna olikhet i förening med den skiljaktiga blombyggnaden hell 
naturligt en viss skillnad i helhetsintrycket.

Men när man jämför de båda arterna och anför dylika relativa 
skiljemärken, måste man givetvis komma ihåg, att dessa habituella 
karaktärer endast äro användbara för jämförbara, d. v. s. för



likartat utbildade exemplar. De stämma i fråga om exemplar i en 
och samma blandkollekt, l. ex. från en stubbåker, men inte om 
man jämför låt oss säga en microcarpa från en torr åsbackc och 
en arvensis från en frodig klövervall. Ja, i en frodig klövervall 
kanske man inte finner A. arvensis och inte heller microcarpa: 
båda tillhöra framför allt sandmarkernas kulturvegetationer (liksom 
hela släktet i stort sett hör hemma i mer eller mindre kultur- 
påverkade sand- och stäpptrakter), båda äro hos oss framför allt 
att söka i magra åkrar, särskilt höstsädesfält. I Spanien uppträder
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Fig. 2. Stipel och framskymtande blommor av Aphanes microcarpa (a) och A. 
arvensis (b). Öl. Högsrum. juni 1931. A. J. Snell (U). — Först. c:a 10 ggr.

Nebenblatt und hervorragende Blüten von Aphanes microcarpa (a) und A. arvensis 
(b). — Etwa 10 mal vergr.

„4. microcarpa enligt Rothmaler i naturlig hedartad vegetation, men 
hos oss är den, av de fåtaliga direkta växtuppgifterna att döma, 
liksom arvensis blotl sällan funnen utanför den odlade marken, 
t. ex. på berghällar, i en sandgrop o. d. Och ekologiskt, särskilt 
då i sitt val av växtplatser, visar A. microcarpa hos oss en mycket 
stor överensstämmelse med A. arvensis. I mer än 40 kollekter 
(ung. 30 skilda lokaler) ha vi funnit A. arvensis och microcarpa 
blandade. Efter den kritiska genomgången av de svenska muse
ernas samlingar har Ilvr.ander på de här bifogade kartorna prickat 
ut de av oss kontrollerade fynden dels av arvensis, dels av micro
carpa (fig. 3, 4).
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Fig. 3. Svenska lokaler för Aphanes microcarpa.

Schwedische Fundorte für Aphanes microcarpa.

A. aruensis är som synes alltjämt den allmännaste, men i ut
brednings ty p e n skilja de sig föga. Tre aruenszs-Iokaler ligga 
betydligt nordligare än de övriga och representera väl alla blott 
tillfälliga och av långtransport beroende förekomster. Den nord
ligaste, Stocka i Hälsingland, är en barlastlokal, av de uppländska 
är den ena ett tegelbruk (Smedby i Österåker), den andra en åker
lokal. (Ytterligare ett par lokaler uppgivas i Stockholmstraktens 
Växter 1937 för Roslags- och Skärgårdsområdena, men då vi ej
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Fig. 4. Svenska lokaler för Aphan.es arvensis 

Schwedische Fundorte für Aphanes arnensis.

sett beläggexemplar och alltså ej med säkerhet kunnat fastställa 
artens identitet, ha de uteslutits från kartan.) Hård av Segerstad, 
som i sin avhandling 1924 kartlade »Alchemilla arvensis», d. v. s. 
arnensis + microcarpa, räknar denna till sin Her niaria-grupp, och 
även A. microcarpa visar — liksom arvensis i sitt reducerade skick, 
där det minskade antalet prickar också heror på bristen på be
läggexemplar från många av H:s lokaler — denna egendomliga 
bågformiga utbredning över Skåne, Blekinge, södra Ivalmarlän,
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Öland, (Gotland), Tjust och sydöstra Östergötland med några stänk 
på Östgöta-slätten och i närheten av Vättern. För båda arterna 
finnas dessutom strölokaler i Halland och Bohuslän. Vissa olik
heter kan man dock få fram. A ena sidan är endast aroensis 
funnen i Västergötland (och Dalsland, där dock endast en lokal), 
och den är också uppenbarligen mycket vanligare än microcarpa 
i Östergötland och Tjust samt framför allt på Gotland. Men å 
andra sidan är det alldeles uppenbart, att microcarpa är den domi
nerande i Blekinge. Hur detta skall förklaras är ännu omöjligt 
att säga; och framtiden får också utvisa, i vad mån slumpen här 
varit avgörande. Någon ekologisk skillnad synes dock föreligga 
som grund, särskilt i fråga om Gotland och Blekinge. Från sist
nämnda landskap ha vi nyligen haft en sändning Aphanes till 
granskning med bl. a. en kollekt från en inskränkt lokal (Aryd: 
Guö), omfattande ej mindre än c:a 300 exemplar, vartenda ett 
microcarpa. I hlandkollektcrna från olika landskap —- vilka i all
mänhet setts endast i ett eller några få herbarieark — har än 
microcarpa, än aroensis varit talrikast företrädd eller också båda 
ungefär i samma mängd.

Del är ej heller ännu möjligt att ens skissera vägarna och sättet 
för (ie båda arternas invandring till Skandinavien, liksom vi på 
det hela taget äro föga underrättade härom för Mellaneuropas vid
kommande. A. aroensis finnes som verkligt ursprunglig blott i 
främre Orienten (Syrien, Armenien, Persien), därutanför är den 
helt bunden till kulturformationer; dess stora spridning i Mellan- 
och Nordeuropa står måhända i samband med sädesodlingens ut
bredning. Tolkningen av microcarpa's stora och splittrade utbred
ningsområde erbjuder större svårigheter. Av de mellaneuropeiska, 
tydligt antropokora förekomsterna kunna måhända cn del tillskri
vas odlingen av Serradella (Orniihopus satiousj, med vilken den i 
Portugal regelbundet uppträder tillsammans, men detta kan omöj
ligt gälla generellt och knappast alls för Sveriges vidkommande.

Att två närstående men väl skilda arter, på det sält som Aphanes 
aroensis och A. microcarpa göra hos oss, mer eller mindre troget 
följas åt i kulturbetingade samhällen, kan synas egendomligt men 
saknar inte tidigare paralleller i vår flora •— man må tänka på 
de tre Lamium-arterna L. purpureum L., hybridum Vill. och inter
medium Fr. (eller med korrekt namn L. moluccellifolium Fr.), vilka 
för övrigt ofta nog äro svårare att särskilja än de båda Aphanes- 
arterna, eller på Feranzca-arterna av agresh's-gruppen (F. agrestis L.,
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opaca Fr., polita Fr., persica Poir.) eller slutligen, för att ta ett 
slående exempel, Geranium lanuginosum Lam., som hos oss så gott 
som alltid är funnen i sällskap med G. bohemicum L. — också 
Ivå arter, förvillande lika och likväl klart skilda både morfologiskt 
och till sin allmänna geografiska typ.

Resumé.

Aphanes microcarpa (Boiss. et Reut.) Kotlun. in Schweden.
Von den Arten der Gattung Aphanes L. war bisher nur eine einzige, A. 

arvensis L., aus dem extramediterranen Europa sicher bekannt. In der 
vorliegenden Arbeit stellen die Verf. fest, dass noch eine Art, A. micro
carpa (Boiss. et Reut.) Rothm., in Mittel- und Nordeuropa eine ansehnliche 
Verbreitung hat. Folgende neue Vorkommnisse sind den Angaben Roth- 
mai.er’s (1935) hinzuzufügen.

Bu tgarien: Stropolska-Balkan (Urumov, Kgl. Mus. Sofia).
B ö h m e n: Drachenburg (Siegmund 1841, Herb. Nat. Mus. Prag, 4 Bogen!); 

Bastin (Sciiwarzel, Herb. München); Tesovic pr. Chudenic (Celakowski, 
Herb. Nat. Mus. Prag); Benesov, Praha (Tocu, Herb. Nat. Mus. Prag).

Deutschland: Erlangen, Weissendorf (s. c., 1789, Herb. München); 
Westfalen, Altenbeken (Urban, Herb. Berlin-Dahlem); Wannsee b. Berlin 
(Wall, Herb. "Wall, Stockholm); Ostpreussen: Gross Barthen (Ebel 1844, 
Herb. München), Deutsch Krone, Eichfier versus Rohrwiese (Retzdorf, 
Herb. Berlin-Dahlem, mehrere Bogen).

Frankreich:. Cottische Alpen, Val Perosa (Rostan, Herb. Berlin- 
Dahlem); Fontainebleau (Herb. Berlin-Dahlem), letzterer Platz schon bei 
Boissier & Reuter.

Däne m ark: Sjaelland, Ordrup b. Kobenhavn (0. & F. Lagerheim, Herb. 
Uppsala); Meen (Ekman, Herb. Lund).

Das bisher fragliche Vorkommen auf den Azoren konnte auch be
stätigt werden (Belege in Herb. Kew, vidit Rothmaler 1937).

Dazu kommt noch, wie aus dem Herbarmaterial der schwedischen 
botanischen Museen hervorging, ein sehr bedeutendes Areal in Schwe
ll e n, wo die Art — immer mit der A. arvensis verwechselt — in den 
Provinzen Gotland, Öland, Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Bohuslän 
und Östergötland gesammelt wurde; nicht weniger als gegen 70 Lokalitäten 
werden oben angeführt.

In Schweden kommt die Art nur ausnahmsweise ein wenig von den 
eigentlichen Kulturboden entfernt vor, wie an Felsen, in Sandgruben usw. 
In der Regel wächst sie in mageren, ± sandigen Äckern, besonders unter 
Herbstgetreide, und stimmt hierin weitgehend mit A. arvensis überein, mit 
der sie auch in rund 30 Kollekten (im Fundortsverzeichnis mit * bezeichnet) 
gemischt vorlag. Nach den geprüften Herbarexemplaren ist von Hylander 
die schwedische Verbreitung der beiden Arten kartographisch dargestellt 
(Fig. 3, 4). A. arvensis hat noch als die häufigste zu gelten, und in zwei 
südschwedischen Provinzen (Västergötland, Daisland) ist bisher nur sie

29 — 37640. Svensk Botanisk Tidskrift. 1937.



424

gefunden, was aber von einem Zufall abhängen mag. Einige weiter nörd
lich hervorgeschobene arue/isz's-Lokalitäten in Hälsingland (Stocka) mul 
Uppland sind wohl nur als zufällig und von einer rezenten Verschleppung 
aus fremdem Gebiet abhängig anzusehen; erstere ist ein bekannter Ballast
platz.

Betreffs des südschwedischen Verbreitungsgebietes, wo beide Arten 
ganz naturalisiert, wahrscheinlich als Archäophyten, auftreten, hat schon 
HÅRD av Segerstad 1924 eine Karte (ausschliessl. Gotland) für die damalige 
»Alchemilla arvensis» (d. h. arvensis + microcarpa) publiziert; er rechnete 
sie dabei zu seiner sog. Herniaria-Gruppe, welche durch eine + bogen
förmige Verbreitung charakterisiert ist, die sich über Skåne, Blekinge, siid- 
östl. Småland (Kalmarian), Öland, (Gotland), nordöstl. Kalmarlän und süd- 
ösll. Östergötland, ev. auch mit einigen Lokalitäten in der Ebene von 
Östergötland und am Vätter-See erstreckt. Diesem Typus kann A. arvensis 
nach unseren Untersuchungen noch zugerechnet werden, und prinzipiell 
weicht A. microcarpa nur wenig von ihr ab. Einige bedeutendere Fre
quenzunterschiede zwischen den beiden Arten kann man jedoch in einigen 
Provinzen wahrnehmen; besonders scheint A. arvensis in Östergötland 
und auf Gotland weit häufiger als microcarpa zu sein. Dagegen liegt aus 
Blekinge A. microcarpa von einer viel grösseren Anzahl Lokalitäten und 
auch in weit grösserer Individuenzahl als arvensis vor. Diese Unterschiede 
weisen u. E. deutlich auf ökologische Differenzen zwischen den Arten hin, 
Differenzen, deren Natur noch zu erklären ist. Es muss auch der Zukunft 
Vorbehalten sein zu erklären, wie die beiden Arten — von deren morpho
logischen Kennzeichen samt den schon längst bekannten Blütenmerkmalen 
noch die färbe und die Stipelform (Fig. 2) ausführlich behandelt werden — 
ihren Weg nach Skandinavien und ihre grosse jetzige Verbreitung da ge
funden haben.
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ON THE EMBRYOLOGICAL BASIS OE APOMIXIS 
IN PO A PALUSTRIS L.

BV

C. L. KIELLANDER.

A few years ago 1 published some results of a cyto-embryo- 
logical investigation on Poa serotina. This investigation has since 
then been proceeded with at intervals and extended so as to in
clude a greater number of biotypes (also belonging to the species 
Poa glauca and Poa nemoralis). A short account of some of the 
new results will here be given.

A correction is at first necessary as to the name of the grass 
in question. Poa serotina Ehrh. is in fact synonymous with Poa 
palustris L., and as the latter is the older name, the plant must 
be so-called, although Poa serotina is more in use, at least when 
it is mentioned as a forage-plant.

In my previous paper I showed apomictic seed formation in a 
biotype of Poa palustris. Some years previously a similar seed 
formation was demonstrated in a number of biotypes of two other 
species belonging to the same genus, namely Poa alpina and Poa 
pratensis (Müntzing 1932). The observations on which the con
clusions upon apomixis in Poa palustris were founded were briefly 
the following two. The E.M.C. was in general proved to carry 
through not a reductional division but a mitotical one. In ac
cordance herewith the chromosome number in the embryo-sac 
was diploid, as also was the case with young embryos, which 
consequently must have developed without fertilization. Hence 
the offspring would be of the same genotypical nature as the 
motherplant. That is in fact the case. The offspring is almost 
entirely homogeneous and lacks the variable morphology, which



is a characteristic of the offspring of a sexual plant. Consequently 
it is to explain this offspring as a vegetative propagation, a clone. 
This morphological constancy characterizes the vast majority of 
single plant progenies of the biotypes of Poa palustris and was 
to be expected.

However, as earlier mentioned (Kiellander 1935, p. 91), a hap
loid embryo was found, which was explained in accordance with 
an investigation of Stebbins (1932, p. 328), that the division in 
the E.M.C. can sometimes take on a heterotypic appearance, 
and thereby the presumption exists for the genesis of exceptional 
haploid embryo-sacs. The chances of seeing this division are of 
course small, since one very rarely sees the somatical division at 
all, which in the biolyp in question is the normal. The presence 
of degenerating megaspores also argued in favour of the fortuitous 
occurrence of a reductional division. Fortunately, during the 
investigation a division of the E.M.C. of quite meiotical character 
was discovered in another biotyp of Poa palustris, where, usually, 
it is a mitosis. It is, however, not necessary to observe 
the division itself in order to be able to conclude, 
that there is a reduction. Two other facts can indicate 
a reduction during a rather long phase before and after the first 
division of the E.M.C. Before this division it is to be 
seen from the form of the E.M.C. The E.M.C. preparing 
for a reductional division, preserves its egglike form and no va- 
cuolisation lakes place. On the contrary, if the division is to be 
a mitosis, a long delay is very significant.

Such a delay is also described in the case of a number of the 
Compositae, namely Antennaria alpina (Juel 1900) and some other 
apomictic Antennaria-species (Stebbins 1932, Bergman 1935 5), 
Eupatorium glandulosum (Holmgren 1919), Hieracium (Bergman- 
1935 a, Gustafsson 1935) and Arnica alpina (Afzeuus 193G). Thus 
the resting stage will be of long duration. Gradually a vacuolis- 
ation and a length-stretching enters, and at the lime of division, 
the cell is three or four times larger than those cells, which 
divide through a meiosis. Any uncertainty as to whether the 
E.M.C. will divide meiotically, or mitotically, can, for this reason, 
prevail only concerning quite young cells. After the division of 
the E.M.C. its, nature will still show itself for some time. If 
megaspores exist, it has obviously been a meiosis, otherwise a 
mitosis. In reality, the presence of me gasp ores (de-
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generating or not) may be a criterion of a preceding 
raeiosis.

With the support of these two facts, the form of the E.M.C. 
and the occurrence of megaspores, a closer knowledge of the di
vision of the E.M.C. in different biotypes of Poa palustris has 
been possible, and, consequently, of the occurrence of reduced 
and unreduced eggcells. In the majority of biotypes the E.M.C. 
divides mitotically, but in rare cases a meiosis takes place, that 
can give rise to reduced eggcells. This confirms my observation 
of 1935. In one biotyp, however, the frequence of degenerating 
megaspores was remarkably high, probably in about 50 % of the 
ovules. Accordingly in this case the E.M.C. divides just 
as often mcioticallv as mitotically and is in this 
biotyp more variable than in the other investigated biotypes.

As can be concluded from my previous paper, the three follow
ing ways were postulated in which an embryo may develop in 
Poa palustris: diploid parthenogenesis, haploid parthenogenesis 
and fertilization. As a result of Ihe extremely interesting in
vestigations and observations of the seedformation in Poa pra
tensis (Åkerberg 1936 a and b), the present state of things is a 
new one. As mentioned, Müntzing (1932) had previously de
monstrated apomixis in this species. Åkerberg (1936 a) showed, 
that »pollination is necessary for the development of the ovulum 
to seed in Poa pratensis. Pollen from Poa alpina has about the 
same effect on the seed-production as pollen from Poa pratensis. 
Usually the pollen only induced an apomictic seedformation, 
but from time to time genuine hybrids were produced. The 
chromosome number in at least a part of the artificial hybrids 
obtained from various biotyps of Poa pratensis suggested, that 
hybrids in this species arise through the co-operation of an un
reduced egg-nucleus. One hybrid between Poa pratensis and Poa 
alpina was on cytological grounds proved to have arisen by the 
function of a reduced female gamete. Poa pratensis evidently 
does not belong to the obligatory apomicts but to the partial ones, 
of which some examples have been described earlier (see Rosen
berg 1930, p. 36). In view of these facts the embryo-sac develop
ment in Poa pratensis might be very similar to that of Poa pa
lustris, but this is by no means certain.

From my point of viewr it is particularly interesting, that Åker
berg (1936 b) in two different crosses between Poa pratensis and
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Poa alpina has obtained two deviations of the same kind. In 
every cross one plant arose, which in relation to other individuals 
in the progenies developed extremely weak. One of those plants 
was destroyed, and about the other he says: »many things in
dicate, that here too a hybrid is present, of which, however, any 
confirmation through cylological investigation has not yet been 
obtained». In one biotyp of Poa palustris at the germination of 
one thousands seeds I quite recently obtained a few plants, which 
were very weak and which are not yet suitable for fixation. 
Their chromosome numbers are therefore not yet determined. I 
consider il most probable, that they are those haploids, which 
according to my embryological investigations are to he expected 
in a small number of the same biotyp of Poa palustris, and I 
lake the liberty to predict, that the deviating, weak plants in 
Poa pratensis will be shown to he not hybrids, as Åkebberg in 
at least one case has presumed, but haploids. My prediction can 
not he considered loo bold, inasmuch as the other ways of seed- 
formation in Poa pratensis can be interpreted through my observ
ations of the embryology of Poa palustris.

Of course I took into consideration, that the seed-formation in 
Poa palustris could be induced. This was, however, in my opinion 
not very probable, since the pollentubes are not to be seen in 
the slides, until the egg-cells and the endosperm nuclei have 
divided several times (Kiellander 1935, p. 88). On account of 
Akerberg’s results it is now more probable, that also Poa pa
lustris is pseudogamous. Then this must be explained by the 
pollentube inducing the development of the embryo at some 
distance from the egg-cell. Last summer castration- and pollin
ation-experiments were made but did not provide any conclusive 
evidence that pseudogamy really occurs in Poa palustris.

An exhaustive account and a closer discussion of the above- 
mentioned lacts will be given on a subsequent occasion.

Botanical Institute, University of Stockholm, November 1937.

Appendix.

Since the above was written, Åkerberg has asked me to publish, that 
he has followed the embryo-sac development in one sexual and one part
ially apomictic biotyp of Poa pratensis. The first biotyp beeing sexual 
has been concluded by investigations of the offspring. Crossed with Poa



429

glauca it yielded only one plant, and that was haploid, which confirms 
my supposition of haploid parthenogenesis (p. 428). The apomictic biotyp 
forms the embryo-sacs through apospory, which has never been ob
served in the sexual. As the embryo-sac development in apomictic Poa 
pratensis in this case is apospory and not diploid parthenogenesis as in 
Poa palustris, the embryological basis of apomixis is evidently not the 
same in the two species.
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SMÄRRE MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden 

om märkliga växtfynd o. d.

Nya svenska nordgränser för Typha angustifolia L. och Scirpus
parvnlus R. et S.

De nordligaste i litteraturen angivna svenska fyndorterna för Typha 
angustifolia äro belägna i Hälsingland (Hudiksvallstrakten och Färila). I 
Finland känner man denna växt till Evijärvi i Mellersta Österbotten. Den 
20 augusti 19,17 anträffade jag den vid Örnsköldsvik (Ångermanland!, d. v. s. 
inemot två breddgrader nordligare än Hudiksvallstrakten. Den växer här 
inom själva staden vid viken mellan Framnäs och 1.ungvik. Innersta 
delen av denna vik intages huvudsakligen av vass- och fräkenbestånd, som 
inåt övergå i sanka strandängar, i vilkas fuktigare parlier man finner 
hl. a. Ranunculus sceleratus, CAcuta virosa och Bidens tripartilus i riklig 
mängd. Det var i ett sådant parti, som jag iakttog några smärre grupper 
av Typha. Mestadels var den steril — blott en blommande stjälk iakttogs. 
Som bekant uppvisa Typha-arlerna i våra dagar en ganska kraftig sprid
ning till nya ståndorter, icke minst nybildade sådana, såsom diken, nhir- 
gelgravar, fiskdammar o. d. Det är därför mycket möjligt, att T. angusti- 
folia är en nyinvandrare till fyndplatsen i Örnsköldsvik. Härpå skulle 
kunna tyda, att den icke omtalas av G. Haglund i hans »Växtgeografiska 
bidrag till Ångermanlands flora» (Bot. Not. 1923), vilka innehålla en rad 
uppgifter från Örnsköldsvikstrakten, däribland sådana även från stranden 
vid Lungvik. Men möjligheten att den är gammal på platsen är ej heller 
utesluten. Blommar den sällan, kan den mycket väl ha undgått uppmärk
samheten. Kännedomen om Örnsköldsvikstraktens flora är ingalunda god.

Av de nyssnämnda arterna befinner sig även Bidens tripartilus vid 
Örnsköldsvik vid sin nordgräns. Jag såg den i somras även vid llamp- 
näs i Själevads socken. Hittillsvarande säkra nordgräns har varit Nor- 
dingrå i Ångermanland. Uppgifter om dess förekomst finnas även från 
Väster- och Norrbotten. Men i den mån de kunnat kontrolleras ha de 
visat sig tillhöra B. radiatus Thuill.
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När jag för ett antal år sedan i samband med min bearbetning av de 
nordiska vattenväxternas utbredning hade anledning att reflektera över 
utbredningen av Scirpus parvnlus, slog det mig att vissa drag bestämt 
tydde på otillfredsställande kännedom om nordgränsens förlopp särskilt 
inom Sverige. En då gjord sammanställning av de kända fyndorterna lades 
till grund för framställningen av utbredningen i O. R. Holmbergs »Skan
dinaviens flora» (H. 2, 1926), där nordgränsen i Sverige angavs till Ytter- 
harnäs i Gästrikland, alldeles intill gränsen mot Uppland. Vid finländska 
Bottenhavskusten låg nordgränsen mera än två hela breddgrader nordligare 
eller i trakten av Jakobstad i Södra Österbotten, i Norge vid Ytre Holmedal 
i Sunnfjord. I mitt arbete »Die Verbreitung der Wasserpflanzen in Nord
europa» (Acta Phytogeogr. Suec., VI, 1934) offentliggjorde jag en karta över 
växtens utbredning inom Fennoskandia och Danmark samt diskuterade 
i texten ingående densamma. Jag kunde då meddela nya nordgränser i 
Norge (Trondheimstrakten) och Sverige (Hudiksvallstrakten). De nya sven
ska fynden (Ilälsingtuna: Djupe och Marn 'W 1926; Idenor: Saltvik 11 h 1926
T. Vestergren) voro av särskilt intresse även av den anledning, att två av 
fynden (Djupe och Saltvik) utgjordes av rikligt blommande exemplar. Jag 
anförde som slutsats av min diskussion om artens utbredning och den
sammas betingelser, att den verkliga nordgränsen åtminstone på den 
svenska sidan kanske ej ens tillnärmelsevis vore känd. Även framhöll 
jag, att kännedomen om floran längs själva kustbandet i Norrland allt
jämt är mycket ofullständig.

Den 5 juli 1937 hade jag tillfälle att under en kort stund undersöka 
floran vid fiskläget Skatan i Njurunda socken i Medelpad. Detta är be
läget vid den väl skydddde Björköfjärden. Stranden syntes mig på ett 
ställe mycket passande för Scirpus parvnlus, som jag också så gott som 
genast anträffade i riklig mängd på helt grunt vatten och följaktligen ste
ril. Tillsammans med densamma anmärktes i vattnet Potamogeton fili- 
formis, Ranunculus replans och Limosella aquatica, i själva strandkanten 
Deschampsia bottnica, Scirpus Tabernaemontani och Spergula salina, samt 
på intilliggande strandäng bl. a. Scirpus uniglumis, Carex glareosa och 
Juncus Gerardii. Jag är övertygad om att ännu nordligare belägna fynd
orter för Scirpus parvulus kunna påvisas, med all sannolikhet även inom 
Ångermanland. Dock vill jag anmärka, att jag under sensommaren 1937 
förgäves eftersökte den på flera till utseendet lämpliga ställen inom Vi- 
byggerå, Själevads och Grundsunda socknar. Däremot fann jag överallt 
en submers form av Scirpus acicularis.

Av de nyssnämnda arterna erbjuder även Spergula salina på detta ställe 
ett större intresse. E. Collinder anger den i »Medelpads flora» (1909) 
endast såsom tillfälligt anträffad på tvenne barlastplatser. Senare under 
sistlidna sommar har den anträffats även vid Myckeläng i Tynderö soc
ken enligt exemplar av lektor S. G:son Blomqvist.

I anslutning till ovanstående vill jag omnämna, att jag vid Skatan även 
iakttog Poa supina jämte dess hybrid med P. annua. Fyndet kompletterar 
.1. A. Nannfeldts nyss publicerade lista (Bot. Not. 1937), som ej upptar 
någon fyndort inom Medelpad.
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A ven vill jag begagna tillfället att rätta en uppgift i mitt ovannämnda 
arbete över våra vattenväxters utbredning. Jag avser ett därstädes i en 
not (sid. 138) angivet fynd av Bulornas umbellatus i Lycksele lappmark. 
Uppgiften grundar sig på en mig under detta namn tillsänd steril växt. 
Den kom mig tillhanda hösten 1934 under den forcerade slutredigeringen 
av min avhandling och blev därför ej så noggrant undersökt, som bort ske. 
Den föreföll mig överensstämma med den sterila Butomus från bl. a. 
Tornedalen, som jag tidigare haft att göra med, och blev sålunda tyvärr 
utan anatomisk prövning av mig godtagen. Någon tid efter publicerandet 
meddelade mig fil. lic. G. Lohammar (Uppsala), att han funnit exemplaret 
ej tillhöra Butomus, utan utgöras av en submers form av Scirpus lacustris. 
lifter förnyad undersökning måste jag instämma i denna Lohammars upp
fattning.

Gunnar Samuelsson.

Gyrophora rigida DR. funnen i Västergötland.

Som min hembygd, Skölvenetrakten, i det inre Västergötland visat sig 
vara ganska givande i fråga om sällsyntare nordliga laver, bland vilka 
jag särskilt skall nämna Parmelia encausta, Cetraria nivalis och ciicullata 
samt Gyrophora fuliginosa, har jag ett par somrar genomströvat den
samma. I akt och mening att insamla nya lokaler för dessa arter gjorde 
jag i somras, en vacker junidag, en cykeltur till Jällby socken, en del av 
de fordom så beryktade »Svältorna», belägen cirka en halv mil nordväst 
om Ljungs järnvägsstation. Under genomströvandet av de nu skogplan- 
lerade »svältmarkerna» i socknens norra del fröjdades helt plötsligt mitt 
öga av en oväntad syn: den ännu för några år sedan som extremt alpin 
ansedda Gyrophora rigida DR. växande på en västgötsk stengärdesgård!

LU enda exemplar av arten anträffades, stort och väl utvecklat men 
sterilt, cirka 6,5 X 7 cm.

Lokalen ligger cirka 1,5 km nordost om Jällby kyrka. Själva växt- 
platsen utgöres av en över en berghäll belägen stengärdesgård, på en 
öppen, solig plats, bevuxen med ljung och enbuskar. På nordsidan av 
stengärdesgården uppväxande tallskog, på sydsidan björkbevuxen kärr
mark. Området strax öster om växtplatsen har för blott några få år 
sedan härjats av skogsbrand. En smula hjärtklappning kunde knappast 
undvikas, då jag' konstaterade, att elden gått fram på knappa 2 m:s avstånd 
från lavens växtplats! På samma och angränsande stenar i stengärdes
gården antecknades följande rätt sparsamt förekommande blad- och busk- 
lavar:

Gyrophora polyphylla 
» polyrrhiza

proboscidea 
» cylindrica

Stereocaulon coralloides 
denudatum

Parmelia incurva 
» isidiotyla

omphalodes 
» physodes

saxalilis 
sorediata
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Gyrophora rigida har tidigare ansetts vara extremt alpin (Du Rietz, Sv. 
Bot. Tidskr. 1928, sid. 280). Den har emellertid under de senaste åren 
publicerats från flera nedanför fjällen belägna lokaler, Åsele lappmark 
(Degelius, Arkiv f. Bot. Bd. 25 A, N:o 1, 1932), Hälsingland (Ahlner, Bot. Not. 
1935), Gävle (Ahlner, Bot. Not. 1936), Dalarna (Hasselrot, Sv. Bot. Tidskr. 
1935) och nordöstra Uppland (Hasselrot, Sv. Bot. Tidskr. 1936), vartill nu 
även Västergötland kan fogas.

Varberg den 1 okt. 1937.
Rudolf Tunblad.

En mindre vanlig Salix-hybrid i Stockholmstrakten.

Under en sommarvistelse i Danderyd upptäckte professor C. A. M. 
Lindman förekomsten av Salix phylicifolia i den sumpmark, som går un
der namnet Nora Träsk. Han meddelade sitt fynd till doktor B. Floderus, 
vilken i mitt sällskap uppsökte platsen våren 1928, varvid vi lyckades 
finna flera buskar av den för trakten sällsynta arten samt några dess 
hybrider. Innevarande vår och eftersommar har jag haft tillfälle att när
mare granska lokalen, och då hybriden S. cinerea X phylicifolia (beskriven 
i skand. litteraturen av Hjelt, Medd. Soc. F. Fl. Fenn. XI, 1885) icke tidi
gare omnämnts härifrån men alltjämt förefinnes i flera individ av syn
nerligen typisk, intermediär form, kan denna förekomst vara värd ett om
talande.

Det ligger i sakens natur att god S. cinerea X phylicifolia skall vara en 
sällsynt företeelse, då cinerea är en .sydlig' art och phylicifolia en nordlig, 
som påträffas fullt artren företrädesvis i högfjällen. De mötas visserligen 
i östra delarna av Norrland, men i vanliga fall såsom hybrider, den förra 
med nigricans och aurita, den senare med nigricans. Därför är i det norr
ländska kustlandet kombinationen S. cinerea X nigricans X phylicifolia gan
ska vanlig och S. aurita X cinerea X nigricans X phylicifolia icke ovanlig.

Förklaringen till den nämnda ovanliga kombinationens förekomst på 
(tenna lokal torde man få söka däri, att det omfattande Sa/za>beståndet 
vid Nora Träsk nästan uteslutande består av artren cinerea, varför denna 
art erbjudit de fåtaliga p/zz/Zzcz/bZza-buskarna vida rikare tillfälle till be
fruktning än någon annan art.

Stockholm i september 1937.
S. Grapengiesser.

Salix lapponum L. funnen i Södermanland.

Under en exkursion i Hyltinge socken, Södermanland, för att söka Betula 
nana på en mosse vid gården Ramsberg fann undertecknad en buske av 
Salix lapponum. Fyndet var överraskande, då denna växt förut ej setts i 
Södermanland, men miljön var karakteristisk, ty ej långt därifrån förekom 
ett bestånd av Betula nana. Därjämte antecknades ett par starrarter, 
Care.x chordorrhiza och C. pauciflora, båda typiska för norrländska mossar 
av detta slag.
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Förhistorien till fyndet är följande: Av lektor E. Almquist hade jag hört, 
att Betula nana skulle vara funnen »på en mosse vid Ramsberg nära 
landsvägen» år 1910. På denna mosse, markerad Ö om gården på det 
geologiska kartbladet »Malmköping», sökte jag den först, men kunde ej 
återfinna den, helt naturligt, då mossen numera ej alls existerade som 
sådan utan var helt uppodlad. I tanke att mossen ej vore den rätta upp
sökte jag en annan av kartbladets mossar, belägen N om gården och rätt 
långt från landsvägen. Denna mosse visade sig lyckligtvis ej vara odlad. 
Efter något sökande hittades först den omnämnda Salix lapponum (endast 
1 ind.). Uppmuntrad härav fortsattes sökandet efter Betula nana och 
kröntes slutligen med framgång, då ett bestånd, utgörande 1 »tuva» på
träffades. Detta var det enda på mossen, men väl fruktificerande.

Senare korrespondens med lektor Almquist klargjorde, att det tydligen 
här rörde sig om 2 olika lokaler för Betula, den ena numera försvunnen, 
l ör denna sista lokal har A. 1910 antecknat: »Betula nana i utdikad mosse 
tänd. ymnig.» Även för denna mosse antecknades av A. Carex chordorrhiza 
som följevåxt.

Enligt A. förelåg ett äldre herbarieexemplar från Ramsberg i något 
svenskt herbarium. Detta återfanns också i Riksmuseum med följande 
lokaluppgift: »Södermanland, Hyltinge, Ramsbergskärret mittemot torpet 
Näsåkra.» Insamlare var C. M. Nyman 20/« 1872. Då Näsåkra ligger vid 
det av A. besökta kärret, är det tydligen samma lokal som åsyftas.

Det är undertecknads avsikt att nästa år, om förhållandena det medgiva, 
närmare undersöka det stora skogskomplexet N om västra stambanan 
mellan Stjärnhovs och Sparreholms stationer och till en början begränsa 
undersökningen till det område, vars gräns markeras av sjöarna Ilenaren, 
Dunkern, Misteln och Kyrksjön. Det är ej alls uteslutet, att flera fynd av 
nordliga växter här kunna göras, då området är en mycket sjörik och 
nästan obebodd skogstrakt på c:a 50 m medelhöjd över havet och veter
ligen ej besökt av någon botanist.

De yttersta utlöparna av nordliga växter i vårt land återfinnas i regeln 
på det småländska höglandet. Hittills har föreningslänken med Nord- 
sverige ifråga om dessa växter ansetts utgöras av Kilsbergen i Närke med 
riomilaskogen mot Östergötland och Tiveden mot Västergötland. Numera 
synes även den stora skogstrakten »Mälarmården», vattendelaren mellan 
Mälaren och Östersjön, få betecknas på samma sätt.

S. Qvarfort.

Ett nyare fynd av Gnaphalium luteoalbum L.

Senaste gången namnet Gnaphalium luteoalbum syntes i denna tidskrift 
torde ha varit 1922, då arten nämndes såsom antagligen utgången på Öland 
(R. Sterner, sid, 123), där den dock en gång varit ymnigt förekommande 
(Färjestaden).

En augustidag 1932 påträffade jag Gnaphalium luteoalbum vid sjön Mal
mingen i norra Kalmar län, 8 km norr om Vimmerby. Denna rätt ensligt 
belägna sjö ligger i den vackra, mellan barrskogsklädda höjder djupt ned
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skurna Djursdaladälden. Växten förekom i ett femtiotal plantor inom ett 
licit litet område bland ymnig Jiincus lampocarpus och Scirpus palustris 
på den flacka, grovgrusiga men rätt sanka strandremsan mellan vattnet 
och skogsåsen, som i öster begränsar sjöbäckenet. Växtens förekomst här, 
i utpräglad barrskogsomgivning, gjorde vid första anblicken ett något 
främlingsartat intryck. Man har nog av gammalt, med hänsyn till ett 
större antal av de svenska lokaluppgifterna för denna växt, gärna vari! 
inställd på att i Gnaphalium liiteoalbum’s uppträdande finna något visst 
ruderataktigt. Omkring 600 m från fyndplatsen och skild från denna av 
skogsmark ligger närmaste bebyggelse. En stig därifrån leder över skogs
åsen ner till ett båtställe. Här på stranden, några hundra meter från G. 
luteoalbum, växte bl. a. Gnaphalium uliginosum, Myosotis caespitosa samt, 
helt oväntat, några spridda exemplar av Setaria viridis.

Beklagligtvis har jag ej varit i tillfälle att undersöka, om G. luteoalbum 
ännu finnes kvar på fyndlokalen. Ej heller har jag haft tillfälle att efter
söka växten vid den omedelbart sydöst om Malmingen belägna Bysjön, 
som genom sitt närmare grannskap till bebyggelse och trafikled, sitt öppna 
läge och sina sandiga stränder syntes mig gå mera i stil med en allmän
nare uppfattning om den intressanta växtens förekomst.

Beläggexemplar äro översända till Naturhistoriska Riksmuseet.
Vimmerby den 15 okt. 1937.

Carl-Axel Hellhagen.
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REFERAT.

Gilbert-Carter, IL, British trees and shrubs including 
t h o s e commonly planted: a systematic introduction 
to our conifers and woody dicotyledons. — xv + 291 pp. 
Oxford (Oxford University Press) 1936.

Denna dendrologi har ofta mycket knapphändiga diagnoser och saknar 
illustrationer, varför det kan vara mycket problematiskt, om med den
samma en säker identifiering kan ernås; alt den skall få spridning till en 
större allmänhet är knappast troligt. Några släkten ha dock behandlats 
utförligare. Främst gäller detta släktet Ulnuis. Lundalmen, Ulmus foliacea 
Gilib. (i våra floror), benämnes U. nitens Moench, ty förf. anser diagnosen 
för U. foliacea omfatta icke blott U. nitens utan även Gornwall-almen,
U. strida Bindley, Jersey-almen, U. sarniensis Lodd., och den småbladiga 
almen, U. minor Miller.

Förf. säger sig stå i stor tacksamhetsskuld till A. Redder, vars »Manuel 
ol cultivated trees and shrubs» (1927) varit den fasta hållpunkten i de 
nomenklatoriska svårigheterna. Tydligen har det dock undgått förf., att 
samme Redder år 1935 utsänt ett häfte »Corrections and emendations of 
Rehders Manuell...», i vilket Larix Kaempferi Sarg. rättas till L. leptolepis 
Murr., Canja alba K. Koch (non Nutt.) till C. tomentosa Nutt, och Helianthe- 
inum Chamaecistus Mill, till H. nummularium (L.) Mill. Genom att alltför 
myckel lita på Rehders auktoritet kommer det i Europa först odlade 
amerikanska vildvinet Parthenocissus quinquefolia Graebner (Hedera quin- 
quefolia L.) att av förf. felaktigt kallas P. vitacea Hitchcock (= P. inserta 
Fritsch enligt Rehders Corrections). Ett annat botaniskt misstag finna vi 
på sid. 238, där förf. betecknar kapseln hos Calluna vulgaris som septicid, 
då den i verkligheten är septifrag.

Bland förargliga tryckfel och felskrivningar, som misspryda boken, 
finna vi på sid. 141 Prunus cerasifera var. Pissartii i stället för Pissardii 
och på sid. 262 är Lycium halimifolium 4 gånger felskrivet halamifolium. 
På sid. 93 står Clematis vitalba (läs: Vitalba) och Lonicera periclymenum 
(läs: Periclymenum).

I ett stort antal noter förklaras och härledas släkt- och artnamnen, och 
boken avslutas med en bibliografi, en förklaring över termer och ett 
namnregister.

Erik Söderberg.



Weiss, W., Blätter, Bestimmungstabelle zur Benutz u n g 
bei mikroskopischen Arbeiten. Teil I u. II. — Dresden 1935. 
X + 78 sid.

Föreliggande lilla häfte utgör delarna I och II av de inalles 9 delar, 
arbetet enligt författaren skall komma att omfatta, och som beräknas vara 
till hjälp vid identifierandet av växtdelar, huvudsakligen blad, som an
vändas som tobakssorter, grönsaker, kryddor och läkemedel.

Häftet saknar figurer, men i förordet hänvisas till sådan litteratur, där 
användbara avbildningar finnas. I en kort inledning lämnas därefter råd 
för beredandet av de preparat, som behövas för användandet av de efter
följande tabellerna.

Del I är en tabell, som avser att leda fram till vissa huvudgrupper, 
del II flera tabeller för bestämmandet av familjer och en del släkten och 
arter. Analyserandet grundas framför allt på vissa niorfologiska karak
tärer (klyvöppningars läge och byggnad, kristaller etc.), men det anges 
även en del användbara kemiska förhållanden.

Vid försök att upprätta sådana analystabeller som de föreliggande mö
tes man alltid av stora, i en del fall hart när oövervinneliga svårigheter. 
Först och främst är ju växttypernas antal oerhört stort, och tabellerna 
kunna naturligtvis omfatta endast ett utvalt, begränsat antal. Det skall 
därför alltid föreligga möjligheter, att en analys gäller en växt, som ej 
finnes beaktad i den använda tabellen, oaktat den har samband med den 
typ växter, tabellen avser. Vidare är det ofta svårt att finna entydiga 
skiljekaraktärer mellan typer eller typgrupper. Särskilt betänkligt i detta 
hänseende kan det vara, då man nödgas tillgripa sådana olikheter som 
skiljaktigheter i storlek, frekvens, färg, färgnyans etc., och då de ifråga
varande olikheterna ej äro så stora, att variationen ej kan ställa till för
tretligheter, även om man vid utarbetandet av tabellen lyckats gripa 
hela den förefintliga variationsbredden. En analytiker kan då lätt ledas 
till fel ställe i tabellen.

Beträffande föreliggande tabeller är det törhända för tidigt att göra ett 
uttalande om deras värde, innan man sett även de övriga tabellerna. 
Dock tycks redan nu kunna sägas, att författaren varit tvungen att i stor 
utsträckning använda för svårtydda eller för litet karakteristiska och där
för säkerligen ofta missledande olikheter.

Sammanställandet av det myckna materialet har dock uppenbarligen 
krävt mycket arbete och trots de enligt min mening förefintliga bristerna 
bör även detta försök till systematisering av ifrågavarande svårbearbetade 
analysområde givas ett visst erkännande.
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G. Edman.
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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Föreningens utflykt till Grisslehamn den 6 juni 1937.

När frågan om Svenska Botaniska Föreningens sedvanliga vårexkursion 
detta år upptogs till behandling, framfördes det önskemålet, att utflykten 
skulle förläggas till någon plats, som låg litet längre bort från huvudsta
den och som därför beräknades vara ej alltför välkänd för dem, som del
tagit i de närmast föregående årens utfärder. Valet kom att falla på Grissle
hamn, den gamla idylliska överfartsorten till Åland, ocli som exkursions- 
ledare ställde sig lektor Erik Almqvist välvilligt till förfogande.

Utflykten, som ägde rum söndagen den (i juni, samlade ett över för
väntan stort antal deltagare. Icke mindre än 61 personer medföljde näm
ligen densamma, och bland dessa märktes — förutom exkursionsledaren 
— föreningens ordförande, professor Otto Rosenberg, professor Henrik 
IIesselman, professor Torsten Lagerberg, docenten Lars-Gunnar Romell, 
telegrafkommissarie Fr. Agelin, godsägare Berndt de Brun, lektor Gusten 
Carlson, fil. lie. K. F. Dahlstedt, kapten Per EgErsten, lektor Ivar 
Holmgren, med. lie. Wilhelm Rasch, notarie Nils G. Schultz, redaktör 
Nandor Stenlid, civilingenjör Torgil Stahle, civilingenjör Artur E. 
Swensson, agronom B. Westberg, fil. lie. Sölve Widell, fil. mag. Gunnar 
Wistrani) m. fl.

Flertalet resenärer färdades med förhyrda omnibussar från Odenplan 
kl. 8, och resan ställdes genom Ångarn, Norrtälje och Ortala. Lövängar 
och bördiga åkrar, barrskogsklädda moränbackar och grönskande hag- 
marker avlöste varandra i tät följd vid färden genom dessa gamla kultur
bygder, där även en och annan sjö gav liv åt landskapsbilden. Intressant 
var att se, huru växtligheten fördröjts, ju mer vi närmade oss kusten — 
en hel del arter, som inåt landet voro överblommade, stodo längre ut i 
sitt fulla flor.

* «!

Redan för c:a hundra år sedan var Grisslehamnslrakten föremål för 
direkta botaniska undersökningar. Härom vittnar bl. a. följande utdrag 
ur ett brev från Elias Fries till A. E. Lindblom, vilket den senare låtit 
trycka i oktobernumret av Botaniska Notiser 1813: »Roslagsskären 
äro undersökte af Herr P. C. Afzelius, synnerligast trakten kring Grissle-



439

hamn, der Ranunculus cassubicus finnes i största mängd och yppighet. 
Föröfrigt anmärktes i dess skär Batrachium marinnm (som af de flesta, 
hvilka botaniserat vid Östersjöns kust, blifvit hemförd), Angelica litoralis, 
Silene viscosa m. fl. Brassica Rapa L. är i denna trakt mycket ymnig och 
vild bland säden, och af stamformen Br. campestris förekomma tvenne 
utmärkta varieteter.» (Fries, sid. 146.) Det var sedermera med. kand. 
Per Conrad Afzelius (13/4 1817—Vs 1850, en son till professor Adam Af- 
zelius), som företog nämnda resa. 1 Grisslehamn har han på Storklub
ben även insamlat Carex glareosa (Alm, sid. 331). På etiketten till hans 
exemplar av arten (nu i Herb. Ups.) finnes dock intet årtal utsatt. Att 
döma av den nekrolog över P. C. Afzelius, som finnes införd i Bot. Not. 
1850 (H—m, sid. 146) torde det dock ej vara alltför djärvt att antaga, att 
insamlingsåret är just 1843.

År 1867 besöktes Grisslehamn av den Regnellske amanuensen Hjalmar 
Mosén, som senare publicerade några mossfynd från dessa trakter (Mosén, 
sid. 397—410). Jfr även Alm, sid. 331 och nedan sid. 442.

Går man så till uppgifterna från senare år, är Erik Almquists doktors
avhandling (Almquist 1029) fullständigt dominerande. Det visste vi alla, och 
det var oss gott att veta, att vår vandring skulle ledas av honom.

* **

Efter framkomsten till Grisslehamn vandrade exkursionsdeltagarna 
norrut på den smala vägen mot Byholma. Härunder iakttogos bl. a. föl
jande fanerogamer, kärlkryptogamer och mossor:

Achillea millefolium, Aegopodium podagraria, Alchemilla vulgaris (coll., 
se närmare nedan sid. 442), Anemone hepatica, A. nemorosa, Anthoxan- 
Ihum odoratum, Anlhriscus silvestris, Bellis perennis, Betula alba, Campa
nula trachelium, Cirsium lanceolatum, Corydalis laxa, Corylus avellana, 
Fragaria vesca, Fraxinus excelsior, Galium mollugo, Geranium molle, G. 
robertianum, G. silvaticum, Geum rivale, Glechomä hederacea, Lathyrus 
pratensis, Lonicera xylosteum, Myosotis collina, Orchis sambucina, Picea 
excelsa, Pinus silvestris, Plantago major, P. lanceolata, Populus tremula, Po- 
tentilla argentea, Primula veris, Ranunculus auricomus, R. cassubicus, Ribes 
alpinum, Rosa spp., Saxifraga granulata, Sedum acre, S. album, S. telephium, 
Sesleria coerulea, Sorbus aucuparia, S. suecica, Taraxacum vulgare, Viola ri- 
viniana, V. tricolor.

Asplenium septentrionale, Cystopteris fragilis, Dryopteris filix mas, D. lin- 
naeana, Eupteris aquilina, Polypodium vulgare.

Ceratodon purpureus, Climacium dendroides, Grimmia spp., Homalothe- 
cium sericeum, Hylocomium squarrosum, Hypnum cupressiforme, Rhacomi- 
trium heterostichum, Rh. hypnoides, Thuidium abietinum, Tortula ruralis. 
(För mossbestämningar stå vi i tacksamhetsskuld till fil. mag. Edvard 
von Krusenstierna.)

Från Byholma fortsatte vi genom byn till berget NV därom, där sam
ling blåstes och lunchrast vidtog. Vi hade här också tillfälle att beundra 
den vackra utsikten över kobbar och skär mot Svartklubbens och Under
stens fyrtorn och över havet mot Åland.

30 — 37640. Svensk Botanisk Tidskrift. 1937.
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Fig. 1. Lektor K. Almquist redogör för traktens vegetationsförhållanden.

På berget antecknades följande mossor:
Aulacomnium palustre, Ceratodon purpureus, Dicranum cfr. Bonjeani,

D. scoparium, Hedwigia ciliata, Hglocomium proliferum, Hypnum cupressi- 
forme, Polgtrichum strictum, Thuidinm abietinum, Tortula niralis.

Efter lunchen lämnade lektor Almquist en överblick över traktens ve
getation och flora (fig. 1):

Han påminde oss om hur försommaren här ute i havsbandet kommit 
någon vecka senare än längre in i landet och påpekade att t. ex. askarna 
i trakten knappast voro fullt lövade ännu.

1 fortsättningen redogjorde han för några av floraelementens ekologi 
och fäste sig särskilt vid Hippophaé, som här i denna del av Roslagen 
och på Åland har sin kanske rikaste förekomst i världen.

Den kalkhaltiga morän, som finnes i trakten, gör sig påmind i de många 
orchidérika lövängarna och i förekomsten av t. ex. Primula farinosa och 
Sesleria coerulea.

Även havsstrandens mest karakteristiska flora liksom utbredningen av 
några särskilt intressanta arter inom området berördes: Ranunculus cas- 
subicus (Almquist, sid. 427), Carex glareosa (Almquist, sid. 398—399), Silene 
maritima (Almquist, sid. 398), m. fl.

I anslutning till föredraget berättade professor Rosenberg, som vistades 
i Grisslehamn för nära femtio år sedan, hur man vid slutet av 80-talet



441

kunde få se folk komma ned till båtbryggorna i trakten med stora bu
ketter av Cypripedium calceolus, ett teeken på den då så mycket rikligare 
förekomsten av denna allför efterhållna orchidé.

Efter denna orientering om traktens floristiska utformning sökte sig 
exkursionsdeltagarna ned i den vackra lövängen vid bergets fot för att 
sedan så småningom fortsätta mot stranden vid Marviken.

Först stannade vi vid ett så gott som fullständigt avbetat syrenberså- 
rudiment i närheten av en gammal husgrund, där några stånd av Ornitho- 
galum umbellatum ännu vittnade om de tidigare odlingarna.

I den omgivande lövängen bestod floran av bl. a.:
Anemone hepatica, A. nemorosa, Carex venia, Convallaria majalis, Co- 

rylus avellana, Cotoneaster integerrima, Fraxinus excelsior, Geranium molle,
G. sanguineum, Hypochaeris maculata, Juniperus communis, Laserpitium 
latifolium, Listera ovala, Luzula pilosa, Melampyrum nemorosum, Orchis 
sambucina, Orobus tuberosus, O. vernus, Paris quadrifolia, Potentilla Crantzii, 
Primula veris, Quercus robur, Ranunculus bulbosus, R. cassubicus, R. poly- 
anlhemus, Ribes alpinum, Sorbus aucuparia, S. suecica.

I ett dike vid vägen, strax innan vi kommo fram till Marviken med 
dess sjöbodar, antecknades följande mossor:

Acrocladium cuspidatum Mnium cuspidatum
Campylium protensum M. punctatum
Hypnum cupressiforme M. undulatum

och på en berghäll i skogen sågos bl. a.:
Dicranum longifolium Ptilidium ciliare.

Från Marviken, där i en till Alnus glutinosa - Ulmaria-typen hörande 
strandskog bl. a. Melandrium dioicum, Caltha palustris, Oxalis acetosella 
och Viola palustris iakttogos, följdes nu stranden mot väster. Under vand
ringen över dess klappervallar, urbergsklippor och strandängar gjordes 
följande floraförteckning, som utan att göra anspråk på fullständighet 
kanske kan ge en bild av växtligheten inom området:

Aira botlnica, Alopecurus ventricosus, Angelica litoralis, Berberis vul
garis, Carex canescens, C. glareosa, C. Goodenowii, C. panicea, Cerastium 
semidecandrum, Elymus arenarius, Empetrum hermaphroditum, E. nigrum, 
Fesluca rubra, Fragaria vesca, Galium palustre, Glaux maritima, Isatis 
tincloria, Laserpitium latifolium, Linum catharticum, Lythrum salicaria, 
Pinguicula vulgaris, Poa coerulea, P. supina, Polygala amarella, Potentilla 
anserina, P. verna, Primula farinosa, Puccinellia retroflexa, Sagina pro- 
cumbens, Scirpus rufus, Sc. uniglumis, Sedum acre, S. telephium, Sesleria 
coerulea, Silene maritima, Stellaria palustris, Taraxacum balticum, Vale- 
rianella olitoria, Viola canina, V. montana.

Botrychium lunaria, Cystopteris fragilis, Lycopodium selago, Ophioglos- 
sum vulgatum, Polypodium vulgare.

I ett hällkar växte bl. a. Carex magellanica, Comarum palustre, Cornus 
suecica, Brosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum, Menyanthes trifoliata, 
Peucedanum palustre, Vaccinium oxycoccus samt

Drepanocladus fluitans och Sphagnum cuspidatum.
30* —37640.
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Ute på udden väster om den s. k. Kabelviken hade vi tillfälle att bese 
ett ordentligt Hippophaé-snår, i vilket bl. a. spridda exemplar av Dryo- 
pleris spinulosa växte. Från denna plats hade vi också en härlig utsikt 
över strandklipporna med deras grönstensgångar, som äro så vanliga här 
på Väddölandet. Mot öster syntes (på andra sidan Marviken) en annan 
udde, som denna gång ej besöktes, men som undertecknade vid en re- 
kognoseeringsfärd den 2S/c 1937 lärde känna. Moran var där i stort sett 
densamma som ovan beskrivits för stranden mellan Marviken och Kabel
viken. En vindpinad strandskog av huvudsakligen tall och gran samt de 
ståtliga Hippophaé-snåren ha dock fäst sig i minnet, och av ett tjugotal 
mossor kunna följande omnämnas: Dicranum Bergeri, Mnium hornum, 
Rhacomitrium hypnoides och Schistidium maritimum. Den sistnämnda, 
som här befinner sig nära sin svenska nordgräns (Möller, sid. 13), är 
förut känd från Grisslehamn genom exemplar i t. ex. Riksmuseum av Hjal
mar Mosén (20i 1867) och av Sij.lén (»Svartklubbs fyr», Singö s:n I8/« 1874).

Efter att ha vilat ut en stund på udden vid Kabelviken återvände vi 
till Byholma genom de vackra lövängs- och barrskogsområdena väster om 
det ovan omtalade utsiktsberget. Som ett litet prov på floran i dessa 
områden meddelas följande artförteckning:

Anemone hepatica, A. nemorosa, Carex capillaris, Convallaria majalis, 
Habenaria viridis, Listera ovala, Neottia nidus avis, Orobus venms, Paris 
quadrifolia, Primula veris, Sanicula europaea, Vicia silvatica, Viola mi ra- 
bilis.

Alchemilla-arter, som hittades under exkursionen, voro: A. alpestris, 
.4. filicaulis, A. Murbéckiana, A. pastoralis, A. plicata (vid Byholma), A. 
pubescens och A. subcrenata.

Framkomna till Byholma lade vi märke till Saxifraga adscendens, som 
blommade i en rågåker och på klipporna i byn. Arten är förut känd 
från Grisslehamn genom exemplar i Riksmuseum (»Juni 1890. Otto Rosen
berg.»). Här upptäckte också telegrafkommissarie Fr. Agelin Prunns 
spinosa. Denna växt befinner sig i dessa trakter nära sin svenska nord
gräns (Ai.mquist, karta n:r310). Exemplaret tillhörde var. coaetanea Wimm. 
& Grab, (blommor samtidiga med bladen). En ladugårdsdörr med nitrofila 
lavar (Xanthoria, Physcia-arter) koncentrerade till dörrens nedre delar 
iakttogs vid en av gårdarna (jfr Nordhagen, sid. 94—95.)

På ett källartak i byns östra del funno undertecknade vid vårt besök 
den 28/r> 1937 Lamium amplexicaule, Myosotis collina, Veronica hederifolia 
jämte ett trettiotal andra arter.

I en ängsbacke strax söder om Byholma eftersökte vi nu förgäves Se- 
laginella selaginoides, som professor Rosenberg tidigare iakttagit på denna 
plats.

Dagens vandring var avslutad, och kl. 16 samlades 51 exkursionsdel- 
tagare i pensionat Solgården, där gemensam middag intogs under bästa 
stämning. Efter kaffet gjordes en kortare promenad genom själva sam
hället Grisslehamn förbi doftande balsampopplar och tjockstammiga rön
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nar fram till den av smörblommor och förgätmigej lysande ängen nedan
för »Borgen». Redan kl. 18 hade den ena bussen lämnat Grisslehamn, och 
nu en timme senare väntade den andra vid vägen. Efter en sista blick 
på Adoxa, Aegopodium och Ranunculus cassubicus i diket embarkerade vi 
för att anträda återfärden. Liksom på uppresan gjordes även nu ett kor
tare uppehåll vid sjön Erken, och resenärerna fingo vederkvicka sig en 
stund i en underbar ekbacke vid dess östra strand. Medan solen sakta 
sjönk under horisonten, fortsattes så färden mot Stockholm.

Hugo Johansson och Olof H. Selling.
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Föreningens statsanslag för år 1937.

Efter underdånig ansökan av föreningens styrelse har Kungl. Maj:t be
viljat föreningen ett anslag om 1,500 kronor för fortsatt utgivande under 
år 1937 av »Svensk Botanisk Tidskrift» med skyldighet för föreningen att 
av tidskriften för samma år avgiftsfritt överlämna till ecklesiastikdeparte
mentet 1 exemplar, till skolöverstyrelsen 55 exemplar, till botaniska in
stitutionen vid universitetet i Uppsala 2 exemplar samt till vart och ett 
av Kungl. biblioteket, farmaceutiska institutet och pedagogiska biblioteket 
i Stockholm 1 exemplar.



Svensk Botanisk Tidskrift. 1937. Bd. 31, Ii- 4

NOTISER.

Kungl. Lantbruksakademien. — Till arbetande ledamot på 
akademiens vetenskapsavdelning har invalts docenten Carl Malmström 
efter professor II. Hesselman, som utsetts till akademiens hedersledamot.

Chronica Botanic a. — Enligt meddelande från utgivaren, dr. 
Fr. Verdoorn, Leiden, kommer Chronica Botanica från och med feb
ruari 1938 att utges varannan månad och ej vidare ha karaktär av årsbok. 
I samband med denna omläggning nedsättes prenumerationsavgiften från 
15 till 7 gulden. En förteckning över botaniska institutioner och sällskap 
utges årligen som ett supplement.

Innehållet i den sålunda till tidskrift förändrade Chronica Botanica 
kommer att utgöras av 1) korta preliminära meddelanden om resultatet 
av nyare undersökningar och meddelanden om nya upptäckter; 2) diskus
sioner, annonser, brev till utgivaren; 3) detaljerade program för internatio
nella kongresser och vid dessa fattade beslut; 4) utdrag ur nyare avhand
lingar av allmänt och aktuellt intresse; 5) notiser från alla slags botaniska 
institutioner, försöksanstalter, trädgårdar etc. jämte meddelanden om pro
gram för nya undersökningar; 6) meddelanden från herbarier och museer, 
bl. a. om forskningsresor, nya samlingar, förteckningar över nyförvärv 
etc.; 7) personalia, såsom uppgifter om förordnanden till och avgång från 
befattningar, nekrologer, adressförändringar; 8) ansökningar om samarbete, 
bytesutbud; 9) korta meddelanden angående nya tidskrifter eller föränd
ringar i redan utkommande; 10) referat av nya botaniska arbeten.

Internationell h orti kulturkongress 193 8. — En inter
nationell hortikulturkongress kommer att avhållas i Berlin nästa år under 
tiden den 12—17 augusti. Kongressen har uppdelats på icke mindre än 
19 sektioner. Närmare upplysningar om densamma kunna erhållas hos 
föreningens expedition.

Berichtigung. — In dieser Zeitschrift 1936 (Bd. 30, S. 474-—482) habe 
ich in einem Aufsatz über gewisse afrikanische Chorchorus-Porten die neue 
Sektion »Erinocei» und die Art «Ch. erinoceas» beschrieben. Es soll statt 
dessen »Erinaceh und «Ch. erinaceus» sein.

H. Weimarck.
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