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"Praktuerket om blomster

og trar norsk naturr>

Under denne overskriften skriver amanuensis Finn'Egil
Eckblad i Arbeiderbladet :

<<Henning Anthons tegninger er aldeles herlige - rene og klare
i tegningen, med riktige farger, elegante og dessuten noyaktige.
Si riktige og instruktive blomstertegninger har vel ikke vert
sett i Norden siden utgivelsen av <<Flora Danicu stoppet i l8B3

. . . I tillegg til blomsterbildene og hovedteksten kommer si en

serie pi i alt60 store fargefotografier av landskaperogplante-
samfunn, hvert av dem med en instruktiv, botanisk forklaring.>

1,

NORGES PLANTER
V&re vllle blorntJer og Arur d naJuren

Har De snnd ikke tegnet

Dem som subskribent
sd gjar det nd, !
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Grunnbegreper i plantesosiologien
FUNDAMENTAL CONCEPTS IN PHYTOSOCIOLOGY
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Tatt i videste betydning er plantesosiologien leren om plantesam-

funnene. At dette er en uhyre omfattende vitenskap kan man lett
forvisse seg om ved f. eks. I studere den ber/mte fransk-sveitsiske
plantesosiolog Braun-Blanquets grunnleggende verk: nPflanzensozio-
logieu sern utkom f/rste gang i 1928 (2. utgave l95l). I dette verk
gis det en omfattende behandling av de mange forhold som vedr/rer
plantesamfunnenes oppbygning og organisasjon, deres husholdning
(syn/kologi), deres forandring og utvikling (suksesjonslare eller syn-
dynamikk), deres historie (syngenetikk og synkronologi), deres ut-
bredelse (synchorologi) og deres systematikk, - emner som for en
ikke liten del er av /kologisk og fysiologisk art. I mer snever betydning
befatter imidlertid plantesoai.ologierr seg f/rst og frbmst med plante-
samfunnenes sammensetning, struktur, utvikling og utbredelse, - det
som kalles fysiografisk-chorologish plantesosiologi. Lrren om det
fysiologiske forholdet mellom plantesamfunnene og voksestedet blir
da henf/rt til en egen disiplin: @hologish plantesosiologi eller synQko-
/ogf (sml. Nordhagen 1920 s. 34).

Den engelske plantesosiologen Poore (1955) mener at denne vari-
erende avgrensningen av plantesosiologien henger sammen med
forskernes ulike interesser og forutsetninger. Enkelte sosiologer er
preget av en opprinnelig interesse for klassisk taksonomi og plante-
geografi, mens andre bygger pl plantefysiologisk grunnlag. Det er
ogsi blitt hevdet at man forel/pig bpr vare varsom med I knytte
plantesosiologien for sterkt til /kologien, fordi de /kologiske forhold
er si lite kjent. Man b/r heller legge hovedvekten pi den mer de-
skriptive siden, pi. i. innpasse plantesamfunnene i et floristisk mest
mulig naturlig og praktisk klassifikasjonssystem. Pi den annen side
kan man aldri skille plantesamfunnene fra deres irsak, voksesteder,
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som Riibel (1917) uttrykker det. Det vil si at man aldri kommer helt
utenom de iyn/iologiike forhold. Dette kommer for /vrig best frem

under omtalen av begrepet bestand.
Med grunnbegrep i-plantesosiologien vil vi her-f/nt og fremst for-

sti begrEp som kinyiter seg til den mlr snev-re oppfatningen av Plante'
sosioldgiin, altsl Legrep 

-som brukes ved beskrivelsen av de enkelte
oegetatJottsenheter og ArupPeringen 1v dem i et hierarki av lavere
odh/yir" enheter. Dei ei-hva Nordhagen (1920 s.^ 34).kaller den
pngiaph-lysiognorniske eller d'eskriptdue plantesosiolggt.- 

Mad sl store edafisk og klimatisk betingede floristiske ulikheter
som eksisterer pi jorden, ei det en meget koirplisert oPPgave i-skulle
innpasse den broliete mosaikk av plantesamfunn i et mest mulig en'
hetlig og felles klassifikasjonssystem. Det er derfor ikke si rart at de
plantesosiologiske metoder har vart gjenstand for heftig diskusjon,
og at det har utdifferensiert seg forskjellige plantesosiologiske skoler.
Av disse nevnes spesielt Ziirich-Xfontpellier-skolen, ledet av Braun-
Blanquet, og Uppsala-sholen eller den nord.isk-alpine skolen, grunn-
lagt av Th. C. E. Fries, Tengwall, A. Smith, Du Rietz og Osvald.

Nir de forskjellige plantesosiologiske klassifikasjonssystemer og
begreper stadig er blitt utsatt for kritikk, sl er grunnen ikke minst
den at med vlr nlvarende viten er det enni ikke mulig n bygge
karakteristikken av de plantesosiologiske enheter pi en absolutt objek-
tiv og tilstrekkelig presis beskrivelse. Dette er sikkert de fleste plante-
sosiologer selv de f/rste til i innr/mme. Plantesosiologene er nemlig
henvist til subjektiv vurdering eller skj/nn, blde ved valget av de
vegetasjonsflater som skal danne utgangspunktet for den plante-
sosiologiske analyse, ved valget av metode til beskrivelse og karakteri-
sering av disse flater, og ikke minst ved den diagnostiske vurdering
av likhets- og slektskapnforholdet mellom de forskjellige flatene med
sikte pi innordning i et sosiologisk system.

Bestand - fytocoenoser
Som Nordhagen har uttrykt det i sin store plantesosiologiske mono-

grafi over Sylene (1928), beror all plantesosiolos pe at det i naturen
finnes avgrensede, homogene eller relativt homogene vegetasjons-
flekker. Han skriver her: .Man kan med rette hevde at hvis det i
naturen ikke fantes homogene eller relativt homogent bevoksede
vegetasjonsflekker, sl ville det heller ikke finnes noen plantesosio-
logi, (oversatt fra tysk). Slike vegetasjonsflekker benevnes bestand
eller fytocoenoser. Det er utvilsomt det mest konkrete begrep i hele
plantesosiologien. Et bestand kan f. eks. vare et eng.stykke, en skog-
teig eller en fjellmyr, hvor et visst antall plantearter gir igjen fra
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kvadratmeter til kvadratmeter i jevn blanding. Samtlige plante-
sosiologiske skoler, hvor forskjellige synsmiter de enn kan forfekte,
er da ogs8. enige om at de mer abstrakte, h/yere plantesosiologiske
enheter mfl bygge pi beskrivelse av sl mange slike homogene bestand
som mulig og sammenlikning mellom dem. Som plantesosiologisk
grunnenhet synes derimot bestandet egentlig i ha vert underkjent
av de fleste plantesosiologer. Men man b/r samtidig vare oppmerk-
som pl at en klassifikasjon utelukkende pi grunnlag av den slags
enheter aldri kan bli helt komplett, fordi det i naturen ogsi eksi-
sterer blandede, uutviklede og degenererte stadier, foruten rent til-
feldige ansamlinger av planter.

Sp/rsmfilet om hvordan slike bestand virkelig kan oppstl i naturen,
lar seg neppe besvare uten at en tar bide syn/kologiske og syndy-
namiske synspunkter i betraktning. I bestandet har vi nemlig f/rst
og fremst en manifestasjon av den mest intime lrsakssammenheng
mellom voksestedets spesifikke egenskaper og dets plantesamfunn.
Dernest vil bestandet som regel ogpi vare uttrykk for et visst biologisk
likevektsforhold. I virkeligheten vil svart fe plantesamfunn kunne
sies i vare absblutt statiske, kanskje bortsett fra de plantesamfunn
som vi finner pi de mest ekstreme voksesteder. Plantesamfunnene
representerer derimot mer eller mindre likevektige stadier av sukse-
sjoner som i alminnelighet er svrcrt langsomme, og som plantene
selv tar aktivt del i. Nlr det kan oppstl like eller praktisk talt like
bestand, i helt adskilte omrider, si mi dette derfor dels skyldes mer
eller mindre identiske egenskaper ved selve voksestedene, dels ogsi
at det dreier seg om samme suksesjonsstadium, - da gjerne et sent
utviklet og temmelig stabilt likevektsforhold.

Pl bakgrunn av disse forhold vil man lett forstl hvorfor de arter
som er mest kresne med hensvn til voksested eller substrat er av slik
fundamental betydning ved ordningen av bestemre typer bestand i
h/yere plantesosiologiske enheter. Slike ./kologiske indikatorer, ble
allerede tidlig kalt harakter- eller ledearter. Man forsti.r derfor hvor-
for den floristiske beskrivelse av de forskjellige bestand b/r vrre sfi.

grundig som mulig og ogsi omfatte underarrer og varieteter. Ikke
minst er det viktig 6 fi /kotypene med, da de jo er /kologiske spesia-
lister.

I horisontal retning skal altsi et bestand vise et svert ensartet preg.
Men det forhindrer ikke at det i vertikal retning godt kan vise en
utplege! sjiktning. I plantesosiologien regner man i alminnelighet
med 4 sjikt: Tresiihtet,med massenivi. (gren- og bladverk) minst 2 m
over marken; bwksjiktet, med massenivf,. fra 0,8-2 m; f eltsiihtet, ka
0,1-0,8 T, og bunnsiiktet, under 0,1 m over marken. Mange regner
ogsi med et femte sjikt, rotsiikfef. Busksjiktet omfatter foruten buiker
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og ungtrer stundom ogse h/ye urter og gress, som sy._stematisk sett
birrde"ha vert henftirt til neste sjikt, feltijiktet. Bunnsjiktet er hoved-
sakelig dannet av moser og lav, men kan stundom ogsi omfatte lave

eller [rypende karplanter. At sjiktningen for urtenes vedkommende
i virkelifheten er iesongpreget, har liten betydning for plantesosio-
logien. Idet vi ogsi. tar hensyn til sjiktningen, kan vi med Nordhagen
(1043) sH fast ai hovedkriteriene pi et be$tand er (a) homogenitet i
horisontal retning og (b) en noenlunne jevn /vre begrensning (h/yde).
Dette gjelder enten for den totale plantemasse, hvis bestandet er
usjiktet, eller for de enkelte massenivier i sjiktede bestand. Det er
klart at f. eks. lysforholdene mfl spille en avgj/rende rolle for den
biologiske likevektstilstanden i et sjiktet bestand.

Enkelte forskere, f. eks. Gams, Du Rietz og Lippmaa, har foresliLtt
i bygge opp et plantesosiologisk system pi basis av overensstemmelse
i sjiktningen, altsi uavhengig av dennes sammenheng med bestandet
for/vrig. Dette sikalte synusiologishe prinsipp (etter det latinske navn
pfl sjikt, synusium) er imidlertid blitt voldsomt kritisert, sarlig av
Nordhagen (1943), som hevder at homogenitet og sjiktning er to sider
av samme sak. Begge disse egenskaper er nemlig en fplge av den bio-
logiske likevektstilstand som har etablert seg pi et visst areal, og de
kan derfor ikke skilles at, sl sant man da tar sikte pl et mest mulig
naturlig plantesosiologisk klassifikasjonssystem. Ellers kan det f. eks.
ogsi" innvendes at synusiene kan vare mer eller mindre utflytende,
slik at man ikke alltid finner klart atskilte massenivier for f. eks.
busker og urter. Hvis man ikke setter systematiske betingelser, vil
synusiene derfor lett kunne bli flertydige begrep.

Cajanders klare definisjon (1903) av begrepet bestand: Et avgrenset,
mer eller mindre homogent plantedekke som utmerker seg ved en
dominerende opptreden av en eller flere innbyrdes noenlunne like-
verdige arter (likeverdige med hensyn til fordeling), gir fremdeles et
n/dvendig og tilstrekkelig uttrykk for hva en moderne plantesosiolog
legger i dette b"g..p. En utdypning og narrnere presisering av de
egenskaper som et bestand skal oppfylle, har dog siden den gang
vrrt inngiende behandlet av mange forskere, f. eks. Raunkier, Sved-
berg, Kylin, Romell, Du Dietz og ikke minst Nordhagen. Disse
forskere betrakter egenskapen homogenitet som sarlig viktig for
bestandets karakterisering, og dermed som et av de sentrale begreper
i plantesosiologien.

Homogenitet
Som Kylin (1923) har sli.tt fast, beror homogeniteten i et bestand

dels pi fordelingen av de arter som inngir, dels pi fordelingen av de
enkelte arters individer. Begrepet homogenitet li derfor vel til rette



5

for matematisk-statistisk behandling. Allerede fra lg09 og utover
fors/kte Raunkiar ved hjelp av stikkpr/ver i skaffe tallmessig uttrykk
for hva han mente med "kvalitativt og kvantitativt ensartede plante-
selskap,. Han definerte nemlig bestandet (oformasjonslarens minste
enhet,) som udet si"vel kvalitativt som kvantitativt ensartede plante-
selskapu (Raunkirr l9l2 s. 202).

For i fi et mil for de forskjellige arters hyppighet eller frehaens,
noterte han alle arter som forekom innenfor smi sirkelformede pr/ve-
flater pi I dm2 st/rrelse som han fordelte jevnt utover bestandet i
et antall av 25 eller 50. Pe denne miten beregnet han den siLkalte
frehvensprosenten for hver enkelt art, altsi det prosentvise antall
pr/veflater hvor de enkelte arter var notert. Frekvensprosenten er
med andre ord et mil for hva vi kunne kalle den kvalitative
homogenitet. Men den forteller ikke om den enkelte art forekommer
sparsomt eller rikelig pi de enkelte pr/veflater. To arter som begge
viser en frekvensprosent pi 100 (altsi tilstede i samtlige pr/veflater)
kan nemlig godt ha vidt forskjellig antall individ pr. flateenhet (indi-
vidtetthet).

For i bpte pi. denne mangel og for i skaffe et mil for hva vi kan
kalle den kvantitative homogenitet, anga Raunkirer den si-
kalte arealprosenten. Denne fremkommer ved i projisere omfanget
av hver arts enkeltindivider ned pi marken og ansln skj/nnsmessig
den samlede prosentvise dekning for hver art innenfor de enkelte
pr@veflater. Ved i ta alle pr/veflatene med i beregningen fremkom
si. arealprosenten for de forskjellige arter. Arealprosenten er med
andre ord et utrykk for hva vi kunne kalle den midlere dekning.
Ser vi prpveflaten ovenfra, er altsi. dekningen et uttrykk for hvor sror
del hver enkelt art okkuperer av pr/veflatens areal og dermed ogs6.
av hele bestandets areal. Ved hjelp av disse st/rrelser, frekvens-
prosenten og arealprosenten, hadde Raunkirer oppnidd i fi et bruk-
bart mil for de enkelte arters kvantitative betydning og rangorden
i bestandet.

Hvis man kjenner de enkelte arters gjennomsnittlige vegetative om-
fang, kan man pi grunnlag av arealprosenten eller den midlere
dekning gj/re seg opp en mening om det gjennomsnittlige antall indi-
vider pr. pr/veflate, altsi om indiaidtettheten. Derrned er ogs6. det
sikalte middelarealet eller minimumsarealet gitt. Det er den flate-
st/rrelse som gjennomsnittlig fanger inn ett individ av en arr.

Begrepet middelareal er av verdi nlr det gjelder i definere homo-
geniteten i et bestand. Dahl og Fladai (1941) hevder sALledes at e n
a r t kan sies iL vrere homogent utbredt i et visst omrflde hvis mulig-
heten for i fange inn ett eksemplar av arten i en viss pr/veflate av
gitt st/rrelse er den samme over hele omridet. Videre kan h e I e
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plantesamf unnet sies I vare homogent hvis,de enkelte indi
uider uu den art som brukes til karakterisering av det, er homogent

utbredt. DahI og Hadad har her utvilsomt g19-p., noe.vesentlig ved

homogenitetsbefrepet, men definisjonen tan likevel ikke sies i vare
utt/m"mende. Dit iremgir nemlig ikke klart hva som menes med ut-

,ryi.k".," .en viss prpvEflate, og- "den art som brukes til karakteri-
sering av samfunnet>.

pfaen annen side er det ogsi viktig t kjenne de enkelte arters

middelareal for i kunne bedglmhe hvor stor prpveflate man ml velge

for i fi med de artene som er diagnostisk vit<tige for bestandet. Jo
st/rre middelarealet for disse artena er, desto st/rre spredning eller
dispersion har de, og desto st/rre me pr/veflaten velges'

n.t loitt" fpre for'iangt her i komrne inn pi alle de unders/kelser
som er blitt utf/rt og "li" de begreper som efblitt lansert for i fi ut-
redet homogenitetspioblemet' V=i vil bare med Nor{hagen (1943).sli
fast at et b-estand regnes som homogent hvis (a) de mest t_ettstilte

eller groveste arter i hvert skjikt er jevnt fordelt,_og (b) en bestemt

ratrgoiden mellom disse artei er gjennomf/rt med stor lovmes-sighet

ovei hele bestandet. Her kommer for /vrig ogsfl en bed/mmelse av

plantenes aitalitet inn i vurderingen. Hvis derimot en eller flere
iominerende eller fysiognomisk ptfallende arter opPtrer ,flekkvis
eller klumpvis, blir vedkommende areal ikke betraktet som et bestand,
men som €n mosaikk, et begrep som hittil synes i ha fltt liten plante-
sosiologisk betydning.

Sosiasion og assosiasjon

Nir de forskjellige bestand skal grupperes etter innbyrdes ljkhet
og konvergens, ir de1 at vanskelighhetene med i finne universelt bruk'
bare enheler og begreper rnelder seg, - og at det oppstir Plante'
sosiologiske skoler. Ivled den rike flora og den sterke /kologiske diffe-
rensiering i Mellom-Europa kom de f/r nevnte ledearter her til i
danne det naturlige grunnlaget for bed/mmelsen av konvergens og
slektskap. Ledeartene viser ofte liten individtetthet, altsi fi individer
pr. flatetnhet. Selv under optimale /kologiske kir nir de ofte ikke
opp blant de kvantitativt dominerende arter. Derfor kom bestands-
gruppenes avgrensning her i f/rste rekke til L bero pi mer kvalitative
karakterer.

I de kalkfattige og harde grunn{jellsomridene i Nord-EuroPa er
vegetasjonen meget mer ensformig, med langt frrre arter og meget
svakere pkologisk differensiering. Her er det i alminnelighet vanskelig
i finne ledearter med tilstrekkelig snever variasjonsamplitude til i
danne grunnlaget for en gruppering av bestandene i enheter som
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svarer til de mellomeuropeiske. Ved i legge hovedvekten pi kvanti
tative-fysiognomiske karakterer, dvs. pl de dominerende og subdomi-
nerende arter, lot det seg derimot gjpre t skille ut bestemte bestands-
grupper eller bestandstyper, slik Nordhagen har pflvist. Gjrrevoll,
f. eks., har i sitt store plantesosiologiske arbeide over de skandinaviske
alpine sn/leier (1956) pivist at fj-llmo (Salix herbacea) er uskikket
som ledeart i mellomeuropeisk forstand, da den har altfor vid varia-
sjonsamplitude. Den forekommer nemlig btde i chionofile (snf
elskende) og chionofobe (sn/skyende) samfunn, og sivel pi kalk-
fattig som pfl kalkrikt substrat. Legger man derimot kvantitative mil
til grunn, viser arten en forholdsvis begrenset amplitude, og det her-
sker ingen tvil om at den er karakteristisk for en ganske bestemt type
sn/leiesamfunn, nemlig slike som forekommer pi kalkfattig substrat,
der sn/en forsvinner svart sent.

Med si forskjellige kriterier lagt til grunn for grupperingen var
det uheldig at bestandsgruppene til I begynne med ble kalt assosia-
sjoner btde i Mellom- og Nord-Europa. For I skille de nordeuropeiske
bestands-grupper fra de mer kollektive mellomeuropeiske, laget man
derfor betegnelsen mikro-assosi,asjoner for de mer artsfattige nord-
europeiske. Imidlertid ble saken tatt opp pi den internasjonale
botanikerkongressen i Amsterdam i 1930. Etter forslag fra en komitC
med Du Rietz som formann, ble man enige om i innf/re terrnen
sosiasjon for de enheter som svarer til de nordeuropeiske og reservere
betegnelsen assosiasjon for de mellomeuropeiske enheter, - og ellers
for enheter med samme rang som disse. Begrepet sosiasjon skulle med
andre ord bare brukes om bestandsgrupper som hovedsakelig er
karakterisert ved dominans i de forskjellige sjikt. Dette forutsetter
da at de forskjellige bestand har det samme antall sjikt, eller iallfall
stort sett samme h/yde. For I uttrykke det kort, si kreves det altsl
konvergens med hensyn til alle korresponderende massenivier. For
bruk av assosiasjons-begrepet derimot, kreves det overensstemmelse
med hensyn til lede- og skillearter, mens hornogenitetskravet her, i
f/lge Du Rietz (1930), bare begrenser seg til ett sjikt. Denne l/sningen
mi vel narmest betegnes som et Kolumbi egg, og den blir av plante-
sosiologene selv betraktet som meget heldig. Det faktum at man ni,
i stedet for 6n betegnelse som dekket forskjellig innhold, fikk to for-
skjellige terner hvis betydning klart var presisert, betydde i virkelig-
heten en berikelse for begge skoler - kanskje mest for den skandina-
viske. Da assosiasjons-begrepet tydeligvis ster over sosiasjons-begrepet
i rang, kan nemlig det mellomeuropeiske assosiasjons-begrepet anven-
des pi visse grupper av beslektede sosiasjoner hvor mer eller mindre
tydelige lede- og skillearter kan pivises. Det kreves da minst 6n gjen-
nomgiende dominant i hvert karplantesjikt, og ellers tydelig flor-
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istisk slektskap i den samlede karplanteflora. Dette forhold er over-
mite viktig, fordi man pi denne mlten - riktignok innenfor rammen
av samme forbund - kan sli bro mellom de to skoler allerede pl
dette organisasjonstrinn. Dette har Nordhagen utdypet i sitt plante-
sosiologiske hovedverk: osikilsdalen og Norges fjellbeiter" (1943).
Hvor det i Skandinavia forekommer kalkrike bergarter, hender det at
bestandene er si artsrike og utflytende at sosiasjons-begrePet rett og
slett ikke lar seg anvende. I slike tilfelle er man henvist til i stile rett
pi assosiasjons-begrepet. Ellers mi man nemlig opp i neste organisa-
sjonstrinn, forbund.ene, for at det mellom- og nordeuropeiske klassi-
fikasjonssystem skal bli fullt ut komparabelt.

Som eksempel pi' anvendelsen av assosiasjons-begrepet som enhet
for visse sosiasjonsgrupper, nevner Nordhagen assosiasjonen ude
subalpine-lavalpine mj/lbrrheiew (Arctostaphyletum uaae-ursi alpi-
colum) som i norske fjellstr/k er vanlig f. eks. pi eksponerte morener.
Til denne assosiasjonen henf/rer han forel/big 3 sosiasjoner: En
kryptogam-fattig mj/lbar-sosiasjon pl tprre moreneavleiringer i s/rlig
eksposisjon, hvor snpdekket forsvinner tidlig, en griskjegg-rik mj@l-
barsosiasjon pfl grusavleiringer i de subalpine dalbunner, p5. steder
som om vinteren er utsatt for sterkt vindpress, og endelig en tran-
sitorisk mj/lbrr-sosiasjon i bratte skredbakker.

Mens begrepet assosiasjon ni blir brukt over hele verden, er begre-
pet sosiasjon - som Dahl og Hadai (1.c.) meget sli.ende uttrykker det
- nerlnest i betrakte som skandinaviskcndemisk. De sistnevnte
forskere hevder for /wig at forskjellen mellom det skandinaviske
sosiasjonsbegrepet og det mellomeuropeiske assosiasjoru-begrepet mer
ligger pi det teoretiske plan, og at disse begreper i praksis ofte kan
betraktes som mer eller mindre ekvivalente. f,n ting synes i hvert fall
klart, at sosiasjons-begrepet innholdsmessig ofte er ekvivalent med
mange av de subassosiasioner og faci,es $om en del av de eldre mellom-
europeiske assosiasjoner etter hvert har mittet deles opp i. Dette er
bestandsgrupper som i alminnelighet mangler ledearter, men som
karakteriseres ved hjelp av skillearter. Ekvivalente eller ikke ekvi-
valente, den forskjell som definisjonsmessig bestir mellom de to en-
heter f/rer i hvert fall med seg at de begreper og metoder som knytter
seg til deres beskrivelse er temmelig forskjellige.

PrQveflatens stQrrelse. Minsteareal og minimumsareal
I innledningen til foregiende kapitel ble pipekt at Ziirich-Mont-

pellierskolens lede- og skillearter ofte viser liten individ-tetthet og selv
under optimale /kologiske klr ofte ikke nir opp blant de kvantiiativt
dominerende arter. For I vare sikker pi t fn med samtlige lede- og



skillearter mitte man derfor s/rge for i fi med alle, eller i hvert fall
de aller fleste, av de arter som befinner seg innenfor de enkelte be-
stand. Hele bestandet burde med andre ord undersdkes. En slik inte-
grasjonsanalyse lar seg selvf/lgelig gjennomf/re i de tilfelle hvor
bestandene er svrcrt smi, men i store bestand vil en totalanalyse kreve
uforholdsmessig meget tid. Dette kan f/re til at analysene blir mer
eller mindre overfladiske, slik at f. eks. mer beskjedne arter lett kan
bli oversett. Ziirich-l\fontpellier-skolen n/yer seg derfor i alminnelig-
het med i unders/ke in forholdsvis stor pr/veflate fra hvert enkelt
bestand.

Sp/rsmilet om hvor stor pr/veflate som egentlig mi unders/kes
for at de viktigste karakterartene skal komme med (minstearealet),
har da ogsi vrrt gjenstand for stor interesse. Allerede Jaccard (1902)
var oppmerksom pi at artsantallet steg med /kende areal og foretok
vitenskapelige unders/kelser over dette forhold. Senere tok Palm-
gren (1917) dette problemet opp i forbindelse med sine unders/kelser
pi Alands@yene. Siden minstearealet jo direkte er avhengig av graden
av homogenitet, kan sp/rsmilet om st/rrelsen av dette areal ogsiL tas

opp pe matematisk-statistisk basis. Ved hjelp av sannsynlighets-
beregning kunne slledes Romell (1920) vise at den beregnede for-

AREAL

Fig. 1. Romells artsfordelingskurve. Ringer betegner beregnede verdier,
prikker empiriske, Etter Romell 1920.

delingskurven for forholdet mellom artsantallet (uttrykt i prosent av
det samlede artsantall) og pr/veflatenes st/rrelse stemte meget godt
overens med de empiriske data som Palmgren var kommet frem til
(se fig. l). Med stptte i slike kurver har man fastsatt minstearealet til
den pr/veflaten som f. eks. inneholder minst 80 lo av det samlede
artsantall i bestandet, eller til den pr@veflaten som korresponderer
med det karakteristiske knekkpunktet pi kurven. Forunders/kelser
av denne art er selvf/lgelig meget tidskrevende. Men hvis man i stedet
for i angi artsantallet i prosent av det samlede artsantall opererer med
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selve artsantallet, eventuelt det midlere artsantall, kan den slags
kurver i virkeligheten vare av stor direkte plantesosiologisk verdi.
De kan nemlig, som Braun-Blanquet og Jenny (1926) har vist, tjene
til en ytterligere karakteristikk av de forskjellige assosiasjoner innen-
for en og samme h/yere enhet, f. eks. innenfor et forbund. Av fig. 2,
som viser forholdet mellom midlere artsantall og prpveflatens st/r-
relse for to beslektede assosiasjoner (Curuuletum typicum, A og
Festuceturn Halleri, B) innenfor et bestemt forbund (Caricion cur-
aulae), fremg{r det for det fprste at pr/veflatens minsteareal for as-

ASSOSIASJON B

ASSOSIASJON A

l4 t0 IOO n2
PR9'VEFLAT E

Fig. 2. Forholdet mellom midlere artsantall og arealst/rrelsen for to
assosiasjoner (Curauletum typicum - A og Festucetum Halleri - B) innen
samme forbund_ (Carici.on curtulae). Emer Braun-Blanquet & Jenny 1926.

sosiasjon A allerede ligger ved ca. l0 m2, mens det for assosiasjon B
f@rst oppnis ved ca. 20 mz (sml. kurvenes knekkpunkter). Men kur-
vene forteller ogsi at assosiasjon B inneholder nesten dobbelt sfl
mange arter som assosiasjon A, noe som i h/y grad bidrar til i karak-
terisere de to samfunn i forhold til hverandre-

I denne forbindelse skal det ogpi. nevnes at Uppsala-skolen her
opererte med begrepet assosiasionens minimumsareal (se Du Rietz,

Tlt^.r t Tengwall l9l8 og sarlig Du Rierz, Fries, Osvald & Tengwall
1920, s. 30). Det defineres som det minsre areal ved hvilket asiosia-
sjonen oppnir sitt avgjdrende (tysk: definitive) antall korutanter.
Dette svarer omtrent til det vi her har forstltt med prpveflatens
minsteareal. Nled honstanter menes de arter som forekommer i mer
enn 90 /o av ptry'veflatene, forutsatt at disse er tilstrekkelig store

r60
J

F

iso
F
e.

-40
E.
u
J
e30:

20



ll

(st/rre enn minstearealet). Mens definisjonen av pr/veflatens minste-
areal for en hstemt assosiasjon er bygget pi artsantallet, er
definisjonen av assosiasjonens minimumsareal altsi knyttet til ar t s'
u t v a I g e t. De nevnte forskere hevder at alle naturlige assosiasjoner
har et slikt minimumsareal, og at dette er en fundamental sosiologisk
egenskap. Det rriinimumsarealet som det her er snakk om, ml ikke
forvekslis med det minimumsarealet eller middelarealet som ble be-

handlet under omtalen av begrepet bestand (se s. 5). Men at det er
en viss parallellitet mellom de to begrepene, kan det neppe-vare tvil
om. I f/rste tilfelle er det nemlig tale om den flate som innfanger ett
individ av en art, mens assosiasjonens minimumsareal er den flate
som innfanger en bestemt gruppe arter, karakteristisk for assosia-

sjonen. Begrepet assosiasjonens minimumsareal og dets anvendelse
ble for pvrig tatt opp til meget kritisk vurdering av Nordhagen i 1922.

En praktisk mite 3L gi frem pi nir et bestand er for stort til i be-

skrivei i sin helhet, er antydet av Poore (1. c.,s. 237). Man velger en
kvadratisk rute se sentralt i bestandet som mulig (se fig. 3, l) og
noterer samtlige arter som forekommer i denne ruten. Utgangsrutens
st/rrelse er avhengig av hva slags bestand det er som skal unders/kes.
Si fordobler man arealet ved i legge ut en ny rute av samme st/rrelse

Fig. 3. Arrangement av analyseruter av tiltagende
stdrrelse ved bestandsanalyse. Etter Poore 1955.
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i tilslutning til den f/rste (fig. 3, 2). Alle nye arter i denne ruten f/yes
til pi artslisten. Slik fortsetter man med i fordoble rutene til 2x2,
2x4, 4x4,4x 8 enheter o. s. v., inntil antallet av nye arter som kom-
mer til blir null, eller i hvert fall meget lite.

Med hovedvekten lagt pi kvantiteten, slik som i Nord-Europa,
stilles det andre krav til analysemetodene og beskrivelsen av de enkelte
bestand. Idet kravet til floristisk-fysiognomisk homogenitet innen
hvert enkelt bestand holdes meget strengt, er det her blitt vanlig
praksis i benytte seg av en differensial-analyse etter stikkpr/veprinsip-
pet: Et begrenset antall prpveruter, fordelt jevnt utover de enkelte
bestand, blir grundig analysert. Etter forslag av Du Rietz, Fries, Os-
vald og Tengwall ble det i 1920 foreslitt en viss standard for pr/ve-
rutenes st/rrelse: I m2 ruter i relativt artsfattige og4mz ruter i skoger
og mer artsrike samfunn. Hvor bestandene er store nok, skal man helst
analysere 5 ruter i hvert bestand. Denne normen har vist seg heldig,
for si vidt som den i de ensformige plantesamfunnene i Nord-Europa
synes romslig nok til ogsfl i fi med eventuelle ledearter. Dette har
nemlig betydning hvis man i Nord-Europa /nsker i applisere det
mellomeuropeiske assosiasjons-begrepet som h/yere enhet. Ellers
gjelder det generelt at pr/veflatenes areal selvf@lgelig ikke b/r vare
mindre enn minimumsarealet for de diagnotisk betydningsfulle arter.

- Som et apropos til det vi her har sagt om analysemetodikken, kan
nevnes at Dahl i sin nylig utgitte plantesosiologiske monografi over
et si artsfattig omride som Rondane har oppnidd ,gode resultater
ved 5. benytte seg av det mellomeuropeiske integrasjonsprinsippet, -
med analyse av dn relativt stor prciveflate fra hvert bestand (se Dahl
1957 s. 46).

Dekningsgrad

Ved ruteanalysen blir samtlige arter notert og deres dekningsgrad
bestemt skj/nnsmessig erter en eller annen skala. Mest brukt i Nord-
Europa er utvilsomt Hult-Sernanders 5-gradige skala:

Dekningsgrad 5 angir en dekn. mellom
,4r>
,3r>>)

"2)>>)

ll2 og lll av rutearealet
ll4 "712, )
l/8 " ll4 ) >

l/16, l/8 , >

, I ) ) u mindreennl/16,

Da dekningsgrad 5 omfatter et uforholdsmessig stort sprang (l/2-
l/l), brukes ogsi andre inndelinger, f. eks. Braun-Blanquets eller
Domins, som bl.a. deler opp dette interyallet i ll2-314 og 314-lll.
Ved sarlig detaljerte analyser har Nordhagen foreslS.tt reta og slett i
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benytte en lO-delt prosentskala. I)et understrekes at dekningsgraden
for de forskjellige arter blir angitt av begge skoler. Da dekningpgraden
ikke angir om de enkelte arter vokser enkeltvis eller i kolonier, har
Braun-Blanquet ogsi innf/rt en 5-gradig skala for hva han kaller
sosiabili.tetezl hos de forskjellige arter. Poore hevder at Braun-Blanqu-
ets sosiabilitetsskala gir rom for tvetydighet, og han bruker den derfor
ikke i sine analyser.

Konstans og dominans

Til nrermere presisjon av begrepet ledeart (Braun-Blanquets uCha-

rakterartn) knytler seg det begrepet som pi tysk blir kalt Treue, pir
engelsk fidelity, troskap. Dette begrep er uttrykk for de forskjellige
arters tilknytning eller avhengighet av bestemte plantesamfunn. Alt
etter sin natur kan slike avhengige arter deles i tre kategorier:

(a) Arter med ensidig, spesiell tilpasning til bestemte fysikalsk-
kjemiske faktorer. Til denne kategorien h/rer hva vi kunne kalle en
rikke edafiske spesialister, planter som er mer eller mindre direkte
avhengig av underlaget. Som eksempel kan regnes en rekke karakter-
plantei for klippe-, sand- og vannplantesamfunn. - (b) Arter som ster
i direkte avhengighetsforhold til andre organismer (planter eller dyr),
eller til bestemte organismegrupper. Til denne kategori h@rer mange
av skog-, kratt-, hei-, myr- og engsamfunnenes karakterarter. Ikke ffl
av dem lever som saprofytter, og tar altsfl sin nrring fra d/de plante-
og dyrerester. Andre lever som hemiparasitter eller parasitter, d. v. s.

mer eller mindre snyltende piL levende organismer. I slike samfunn
har man altsl i h/yeste grad en manifestasjon av et innbyrdes avhen-
gighetsforhold, noe som forutsetter et relativt h{yt utviklingstrinn og
et temmelig modent plantesamfunn. - (c) Arter som er bundet til
bestemte plantesamfunn pi grunn av konkurranseforholdene. En
rekke heliofile (lyselskende) ugressarter kan her tjene som eksempel.
De siste flrs pollenanalytiske unders/kelser har vist at den slags planter
hadde en alminnelig utbredelse i Nord-Europa under de lysflpne for-
hold i senglasial og tidlig postglasial tid. lVlen da klimaet forbedret seg,

etablerte det seg etter hvert et tett og skyggefullt skogdekke. Dette
f/rte til at de lyselskende piondrplantene snart ble skygget ut oB for-
svant. Fprst da skogen ble fjernet pl kunstig vis i forbindelse med
jordbrukskulturen, innfant disse plantene seg pfl nytt. Utenom de
mer eller mindre anthropogene plantesamfunn har de fleste av disse
arter i dag ingen eller liten eksistensmulighet.

Som mil for en arts troskap eller Treue bruker Montpellier-skolen
rett og slett en 5-gradig skala for frekvens eller hyppighet, tysk: Stetig-
Aea'f, engelsk:- Presence. Stetigkeitsgrad 5 (Presence 5) har de arter som
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er tilstede i 80-100 pct. av assosiasjonens bestand, grad 4 har de som
forekommer i 60-80 pct. av bestandene, o. s. v. med 20 pct. intervall,
inntil Stetigkeitsgrad-l som omfatter sjeldne arter hvis forekomst be-

grenser seg til l-20 pct. av assosiasjonens bestand.
I n|ye tilknytning til begrepene Treue og Stetigkeit stlr begreper

som konstans og honstanter. I virkeligheten er det ingen prinsipiell
forskjell mellom begrepene frekvens, Stetigkeit og konstans. Det er
narmest av praktiske grunner at begrepet frekvens er blitt forbeholdt
hyppigheten innenfor det enkelte bestand (altsfi basert pl tilstede-
varelsen i de utlagte prpveruter), og at begrepene Stetigkeit og kon-
stans reserveres for hyppigheten innenfor en bestandsgruppe. Begrepet
frekvens (og frekvensprosent) forutsetter altsl at man analyserer en
rekke stikkpr/ver fra hvert enkelt bestand. Det har derimot ingen
mening hvis man bare arbeider med 6n prpveflate fra hvert enkelt
bestand. Nlr artslister fra flere bestand skal sammenliknes, mi man
etter ovenstiende definisjoner bruke betegnelsene konstans og kon-
stansprosent. Arter som er tilstede i minst 90 pct. av bestandene sies
I utgj/re sosiasjonens, resp, assosiasjonens, konstanter (sml. s. l0).
I sosiasjonstabellen pt s. 16-17 har vi slledes f/lgende konstanrer:
Betula tortuosa (1004), Vacci.niu,m myrtillus (l0Ora1, V. vitis-idaea
(94r+;, Deschampsia flexuosa (100r+;, Trientalis europaea (1002+;,
Solidago airga-aurea (1001+), Polytrichum cornrnune (1004-), flyto-
c_omium proliferurn (94r.), Dicranum fuscescens (1002+;, Lophozia
Iycopodioides (1002+), Cetraria islandica (1001+) og Clad,onia siluati.ca
(1091). Den midlere dekningsgraden D er her oppf/rt som eksponent
pl ko-nstansprosenten K. - I serlig vidstrakte og ensformige omrider,
som f. eks. Nord-Finnland, settes gjerne kravet til konstantene noe
lavere. Siledes betegner Kalliola (1939) alle de arrer som forekommer
i mer enn 80 pct. av analyserutene som konstanter.

Vi har i det foregtende gjentagne ganger brukt betegnelsene domi-
nans og d.ominanter uten e gi noen ncnnere definisjon p& hva disse
begrepene egentlig innebarer. Mens konstans-begrepet bare grunner
seg pl hy-ppigheten, gir dominans-begrepet vanligvis ogpi pi. plante-
massen, eller dekningen. Med dominantei forsti.r man n1mfig de kon-
stanter som viser de hpyeste gjennomsnittlige dekningsgradef (5, 4, 3).
Av de ovennevnte konstanter er altsl bare Betula toriuosa, Deichamp-
sia f lexuosa og PolytrichurT conl.rnune dominanter.

P lant e sosio lo gish e tab e lle r
Pl grunnlag av en objektiv vurdering av alle bestandsbeskrivelsene

blir de bestand som viser tilstrekkelig stor overensstemmelse til t fylle
kravene til en sosiasjon, resp. assosiaijon, stilt sammen i en sosiasjons-
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eller assosiasjonstabell. Slike plantesosiologiske tabeller gir tilsyne-
latende en objektiv karakeristikk av vegetasjonen, men i virkeligheten
er de til dels bygget pi forskernes personlige skj/nn. Ved valget av
sine analysebestand m3. plantesosiologen nemlig allerede pi forhind
ha gjort seg opp en mening om den eller de sosiasjoner, resp. assosia-
sjoner, som han har villet utforske. Tabellene ml betraktes som en
dokumentasjon av grunnlaget for dette skj/nn. Samtidig gir de ogsi
en narrnere beskrivelse og definisjon av det forhindsbilde analysa-
toren hadde dannet seg av plantesamfunnet ved sine innledende
studier.

Ved utarbeidelsen av slike tabeller blir i alminnelighet artene ord-
net etter sjikt, med treaktige arter /verst og bunnkryptogamer nederst.
Innenfor de enkelte sjikt blir arrene ofte ordnet etrer avtagende
hyppighet og dekning. En sosiasjonstabell blir gjerne forsynt med en
status over de enkelte atterc konsta,nsprosent (K), altsi det prosentvise
antall ruter hvorfra hver enkelt art er notert. Dessuten oppf/res mid-
delverdien for dekningsgraden i disse rutene, den mid.Iere d.ehnings-
grad (D). Nedentil i tabellen G. 16-17) angis antallet av karplanter og
bunnkryptogamer, samt ofte gjennomsnittlig artstetthet for hver av
disse kategorier. Det er ogsi alminnelig h ffye til et konstansdiagram
eller en konstanskurue. Her blir karplantene og bunnkryptogamene
fordelt pfl l0 konstansklasser etter gjennomsnittlig konstansprosent.
St/rrelser som konstansprosent, midlere dekningsgrad, artsantall og
konstansdiagram kan pi sett og vis betraktes som sosiasjonens fasit.
De er avgj/rende for den videre gruppering av sosiasjonene i h/yere
enheter. Hvilket viktig redskap en slik tabell i virkeligheten er, frem-
gir med all tydelighet av Braun-Blanquets ord: Omhyggeilig gjennom-
arbeidede tabeller forteller den innvidde mer enn den lengste be-
skrivelse; de utgj/r det grunnskjelett som hele plantesamfunns-syste-
matikken bygges opp pe (1951 s. 8l).

Ledearter og shillearter
Vi har allerede sett at man vurderer de forskjellige arter etter hyp-

pigheten, altsi graden av Stetigkeit. Hvis man har tilstrekkelig over-
sikt over vegetasjonen i et bestemt omride, fors/ker man gjErne i
ordne alle artene i tre grupper, nemlig i ledearter, fQlgearter (Beglei-
ter) og tilf eldige arter. Til gFuppen ledearrer regnes f/rst og fremsr de
arter som utelukkende er bundet til et bestemt plantesamfunn, d. v. s.
arter med Treuegrad eller fidelity 5. Dernest selektive arter, arter som
for det meste forekommer i et bestemt samfunn, men som ogsl kan
ha en sjelden forekomst i andre samfunn. Dette er arter med-Treue-
grad 4. Endelig regner man til ledeartene ogse arter som forekommer
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rikelig i flere samfunn, men som foretrekker et bestemt hvor de har
sitt tydelige optimum. Poore kaller disse .preferential sPecies',_og
hos Braun-Blanquet sies de i ha Treuegrad 3. Til neste gruPpe,fQlge'
arter (Begleiter, Companions), regnes arter som ikke har noen ut-

Smylerlk bJorkeskog.

(Betulc torau6a. Deschampsia./lctoro-soeiasjon).

Dertandsnumer . - .

K%l D
Rut.Dumd (4 nr)

Bctula adtuori

d Vrccirium myrtillur .......

- vi.i!-idrc........
Empetum hermaptuoditum...
Liunoeo bot6ti'
Lyapodiun onndiaLm .....
Ya*itium uliginsrm ......,

100

47

29

IM
9{

l8
l8
43

t00
47

24
11
l2

l8

lm
lm

24
35
l2
4l
4l

t8
12

4l

t2
l2

100
9l

100

29
35
82
59
24

100

100
100

2

I

;
I

I

I

2

,

I
I

r
I

j
I

I

3

I

I

5

I
I

I

I
I

I
I
I

I

:

5

I

I

5

I
I

I

r
I
I
I

I

I

I
I

I

4

I

I

j

2

2

I

I

3

I

I

+

,
I
5

I

I
I

5

I

-
:
3

I
+

I

4

I

2

1

"2
4

I

2

I

,1,
rll

-l-I l-

6 ?t8 9il0 ilt12 13tr4ll5



B.stardsnumncr I r ll III IV I

K%iDl.ts 6r ?]8l9il0 ttltzlrrlrrlrs 16ll?

-j-l-t ,1, i
29 it+
l8 rl
82 il
12 I l
s3 ir
?ll
4l ll7l ll65 l+
s3 lll8 ll
12 i +

I

I

I

I

rl-
rlr
-t;
,li'l-

I

I
I
I

I
I

I
I

l

I
I
I
I

I

:

;irirl ;lr
t l-l-l t
r i r l-l r
t l-l-l t
2 -l-l r
rlrlrlr
rl2l-l t

'l-l-l-
Artar Lrrplurer..............I r+ j rc I rz I r: I u
Antdr bumlrypto!!m-...... .j ru 

| 
,, 

I 
tu 

I 
r, 

I 
rt

r?123

t2ltt
l6

t2

l3

t2

21

l4

2l

l6

,r]trltz],0

"l"E,.

t7

Smylerik bJorf,eskog.
(Betulo tanuosa-Deschampsia /laruosa.roriesjon).

Ucdium larplantcr pr. 4 mt: 15,?.
Mcdium bunnlryptogam.i pr, 4 m': 14,6

0102030 60 ?0 80 90 100%K

1i
Tabell l. Sosiasjonsrabell for sosiasjonen: Smylerik bj/rkeskog (Betula
to.rtuosa-D e sc hamps-ia lle x uosa-s osiasion) tilh/rende assosiaijonen: subalpine
!j/r!9;fgS-e1 av bliber-husmosetypen (Betuletum myrtiltit-Hylocomiosuml.
Fra Sikilsdalens sydside (baklia) i 1000-1020 m h/yde. Tallene i kolonnene
angir-dekningsgraden etter Hult-sernanders 5-grhdige skala. K betegner

konstansprosenten, og D ster for den midlere dekningsgrad. -Fra Nordhagen 1943.

preget affinitet til noe bestemt samfunn, Slike arter sies i ha Treue-
grad.2. Til den siste gruppen, ti$eldige arter (Zufiillige, Accid,entals),
regn-er man arter som nerrnest har forvillet s€g inn fra andre plante-
samfunn hvor de egentlig h/rer hjemme, ellei arrer som er rilikrer
etter et tidligere plantesamfunn pl stedet. Dette er arter med Treue-
grad l. Erfaringen 

-viser ellers ai det ut fra et geografisk synspunkt
er.n/dvendig-i skille mellom tre slags Treue etteifiaetity, nemlig
lohal, regional og generell.

Ni er tiden inne til L gtrge nrrmere rede for hva som menes med
shillearter (Differentialarten). Skillearrene kan i f/lge Braun-Blan-
gt'ret defineres som arter uten eng€re sosiologisk affinitet. De er ofte
halvt ubikvisrer, d. v. s. mer eller mindre illestedsnarverende. De
kjennetegner gjerne besremte edafiske, mikro-klimatiske eller choro-
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logiske forhold, f. eks. en fuktigere facies i et ellers tort 
-Plantesamfunn.

Sk"illeartene er diagnostisk vikiige, da de ofte bidrar til l.skjerpe for-

skjellen mellom floristisk ellers nrerstiende assosiasjoner innen en og

,"ir*" h/yere plantesosiologiske enlet' For /vrig- tjener det til fl

karakteriieie di snkalte su*bassosiasjoner (bestandsgrupper som i
regelen mangler ekte ledearter, sml. s. 8).

b"t .. u't it6ttte betydning at de karakterer man legger til grunn
for ordningen av bestemte bestand i sosiasjoner-elle-r-assosiasjoner er

si reelle soir mulig, slik at disse begrepene virkelig dekker e.t naturlig
plantesamfunn. Vl har her en analogi- til plantesystematikken' Pi
iiknende mite som man der er henvist-til i legge opp et genetisk klas-

sifikasjonssystem vesentlig pn basis av y-tre morfologiske likheter og

ulikheier, er man i plantesosiologien stillet overfor opPgaven^-i skulle
bygge en /kologisk klassifikasjon vesentlig pi grunnlag av. floristisk-
fyslSgnomisk oie.e.t.rtemmelse. Likesom *1n I systematikken hele

tide; me vurdere den genetiske verdi av de forskjellige morfologiske
karakterer, mi man vdd den plantesosiologiske klassifikasjon ha de

@kologiske forhold for Qye. Nordhagen betegner sosiasjonen sorn inn-
begrefet av den h/yeste grad av sosiblogisk konvergens som overhodet
kan plvises mellom atskilte vegetasjonsavsnitt ute i naturen. Han
hevdir at derte begrep symboliseier en biologisk likevektstijstand med

temmelig snever -amplitude, som i tidens l/p har etablert seg p&

forskjellige lokaliteter.

Enheter aa h@yere ord'en

Den videre gruppering av sosiasjonene, resP. as-sosiasjonene, i for'
bund, forbundEne igjen i ord'ener og eventuelt ordenene i Alasser (se

fig. 4) skal ifplge Amsterdam-forslaget bygge pi de mellomeuropeiske

foRtuND I
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Fig. 4. Skjematisk fremstilling av det plantesosigl"--Si:kg klassifikasjons-
iyste*ei som ble anvendt av Nordhagen i *Sikilsdalen og Norges

fjellbeiter,. Fra Nordhagen 1943.
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lede- og skillearter. Det er klart at forbunds-ledeartene har en st/rre
variasjonsamplitude enn assosiasjons-ledeartene. Pi tross av at det er
et floristisk klassifikasjonssysrem som benymes, bpr de likevel vrere
viktige syn/kologiske indikatorer. - Her skal ogsi nevnes at Du Rietz
i 1923 lanserte et klassifikasjonssystem som bygger pi" overenssrem-
melse i det hpyeste sjikt. Pi dette grunnlag forener han to eller flere
sosiasjoner til en konsosiasjon, og dernest alle de konsosiasjonene hvis
hpyeste sjikt beherskes av dominanter med stor innbyrdes affinitet
til samme assosiasjon. Nordhagen (1943) har imidlertid gitt sterkt
imot dette klassifikasjonssystemet, og hevder ar man ikke har noen
garanti for at nettopp dei hpyeste Jiittet inneholder de diagnotisk
viktige arter. Han betegner derfor det plantesosiologiske resultar av
Du Rietz's system som heller magert.

Milet for den plantesosiologiske vitenskap er utvilsomt i innordne
flest mulig av de eksisterende plantesamfunn i et felles klassifikasjons-
system. I hvert fall har Braun-Blanquet tydeligvis varr besjelet an det
hip at hele Europas og kanskje hele den nordlige halvkules vegera-
sjon kunne innordnes i et generelt floristisk sysrem. Hvorvidt dette
er mulig med de nS.varende plantesosiologiske begrep og metoder, er
vanskelig i si. Jeg vil bare slutte med igjen i henvise til den kritikk
som er blitt fremsatt av Poore. Det er jo noksi kompromitterende for
de eksisterende plantesosiologiske skoler at han finner tiden inne til
iL lansere nye retningslinjer og begrep for plantesosiologien, selv om
han riktignok bygger pi det beste hos de besti.ende skoler.
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Lysets effekt pi alger og studier over noen
biologisk aktive pigmenrer

THE LIGHT EFFECT ON ALGAE AND STUDIES ON SOME
BIOLOGIC ALLY EFFECTIVE PIGMENTS

Av
PER HALLDAL

De fleste st/rre.algegrypper er gttt navn erter den farge hoved_

Jyngo.el-1v algene innen de forskjellige gruppene har. Som eksempler
har vi blSgr/nnalger, grg4nnalger, brunalgei'og r@dalger. Disse farge-
nyansene er et resultat av at forskjellige pigmenter forekommei i
vekslende forhold. Vi finner variasjonerl pigitenteringen, ikke bare
innen de^forskjellige systematiske gt..pp.n-e,*men ogsi."innen samme
gruppe. Samme art kan ogpi oppvise store variasjoner som da oftest
skyldes ytre forhold, hvor-blani annet lyset spillei en vesentlig rolle.
11S..":r. fotosyntese synes i. ha n/ye sammenhing med deres pfiment-
innhold og- d5t er vel dette forhold vi fprst og Tremst tenkei [a tra.
lysets- betydning for plantene blir diskutert. Lys induserer imidlertid
en rekke andre reaksjoner i planter, som f. eks. fotoperiodisitet, foto-
tropisme og fototaksis. Her skal vi se litt p& noen nye-re resultater over
pigmenter,. fotosyntese og vekst hos bligr@nnalger, og fototaksis hos
mikroskopiske alger.

Fototahsis
Frittsv/mmende mikroskopiske alger utgj/r en betydelig del av

det marine planteplankton som ved fotosyniese omgj@r lysjnergi til
kjemisk en!{gr og siledes danner grunnlaget for alt innet'liv i sj6en.
De fleste frittsvpmmende mikroskopiske-alger reagerer pi lys ved
enten e sv/mme mot lyset (positiv fototaksii) elleifra dit (negativ
fototaksis). Under visse forhold kan organismer som vanligvis teug...t
fototaktisk, vare indifferente overfor lys.

- 
H-asle (1950, 1954) har pi grunnlag av bestandsanalyser av materi-

ale fra Oslofjorden funner at noen arter s/ker mot lviet og kommer
til overflaten nir lyset er sterkest, mens andre s/ker mot iypet ved
sterke lysintensiteter. Hasle fant ogsi at samme art kunne ieage.e
forskjellig pl tilnarmet samme lysintensitet til forskjellige tider.

Hos-de alger der det er foretatt n/yaktige analyser,-har det vist seg
at reaksjonsmnten som regel er avhengig av det milj/et algen blii
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holdt i, og at visse forandringer her ofte forirsaker en veksling i foto-
taktisk reaksjon. For noen grdnnalger er det blitt mulig ved enkle
faktorer, som den absolutte og relative mengde kalsium- og magne-
siumjoner i en ca. 3 /o natriumklorid-oppl/sning, i' kontrollere reak-
sjonen (Halldal 1957). Fra muskelunders@kelser vet vi at energien
som tilf@res muskelfibrene kommer fra adenosin-trifosfat (ATP). Det
er mye som tyder pl at flagell-aPparatet ogsi er en ATP-motor hvor
imidlertid lys pi en eller annen mite griper inn. De forskjellige
faktorer som kan virke pi aktiviteten av ATP-ase i flagell-apparatet,
vil derfor fi betydning for den fototaktiske reaksjon. Dette vil si at
fotosyntesen direkte eller indirekte vil gripe inn i fototaksis.

Det har vist seg at frittsv/mmende mikroskopiske alger bare reage-

rer piL lys innen et meget snevert spektralomride, som imidlertid kan
vrre forskjellig for de enkelte arter.

Nir den fototaktiske effekt ved lys av forskjellig b@lgelengde blir
milt og denne effekten blir avsatt mot b/lgelengde for lyse-t, vil
kurven som fremkommer, representerc et f ototahtisk ahsionsspektrum
for vedkommende alge.

For at lys skal kunne indusere en reaksjon, mfl det absorberes. Et
fototaktisk aksjonsspektrum gir derlor indirekte opplysninger om det
(eller de) pigmentei som deliar i prosessen. Milatz og Manten (1953)

har vist ai ei f ototahtish ahs'ionsspelttrum hos purpurbakteriene hvor
effekten er angitt i linerer miLleskala, er identisk med absorpsions-

spektret for pigmentet eller pigmentkomplekset (angitt som log f
som deltar i prosessen. Dette vil holde stikk for fototaksis hos mikro-
skopiske alger bare hvis spesielle forutsetninger er oppfylt. Det er
blitt foretatt en analyse av disse forutsetninger innen {orskjellige
systematiske grupper (Halldal 1958a). Denne viser at vi ikke alltid
kan vrere sikre pi at det vil vare full samsvarighet mellom fototak-
tiske aksjonsspektra og pigmentenes absorpsjonsspektra.

Fig. I viser fototaktiske aksjonsspektra for gameter Lra to Ulaa-
arter, Platyrnonas (Volvocales) og to dinoflagellater (Petidiniunt
trochoideum og Prorocentrum micans). Av disse aksjonsspektra er det
trukket f@lgende slutninger (Halldal 1958a): Pigmentet som deltar i
fototaksis hos (Jlua-gametene og Platymonas er h/yst sannsynlig det
samme. Det er mulig at Peridinium ogsir har det samme aktive pig-
ment som disse. Den forskjellen som er angitt i fig. l, kan vare et
resultat av eksperimentelle feil og (eller) selektiv absorpsjon av lyset
inne i organismen fpr dette nar fotoreseptoren.

Det er imidlertid helt sikkert at pigmentet som er delaktig i foto-
taksis hos Prorocentrum, er forskjellig fra det (eller de) pigmenter
som deltar i fototaksis hos (Jlaa-garnetene, Platymonas og Peridinium-
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Det er ikke lykkes i isolere eller identifisere disse pigmentene, og
vi vet enni ikke til hvilken gruppe disse pigmenter skal regnes- De
eneste opplysninger vi har om dem er noen av deres absorpsjons-
karakteristika in aiao, utledet fra fototaktiske aksjonsspektra. Det er
imidlertid sikkert at det ikke er noen av de pigmenter som forekom-
mer i st/rre mengder i organismene.

Fotosyntese, pigmenter og aehst

Ovenfor har vi sett litt pi hvordan det ved i studere algenes biolo-
giske reaksjoner er mulig i fi visse opplysninger om pigmenter som
ellers ikke er kjent. Pi den annen side kan vi ved i studere algenes
farge fi opplysninger am andre, kjente pigmenter og deres biologiske
betydning.

Halldal og French (1956) har utnyttet et todimensjonalt prinsipp
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Fig. 2. Absorpsjonsspektra f.or Anabaena dyrket ved forskjellige
lysintensiteter ved en temperatur av 38' C.

for studier av algevekst over et begrenset omrlde. Algene blir utsatt
tor to kryssete gradienter av de faktorer som /nskes underspkt. I de
forspkenesom blir omtalt her, er virkningen av kryssete gradienter av
lysintensitet og temperatur srudert. Pi denne mlten er det mulig
raskt I finne den optimale temperatur og lysintensitet for veksi.
Fors/kene viste og;sl it det var ei kraftig iariasjon i fargen hos de
bligr/nnalgene som ble unders/kt. Denne variasjonen hang tydelig-
vis sammen med temperaturen og lysintensitetsforholdene. Ner vi
kjenner fargen pt de enkelte fargekomponentene, skulle det derfor
vare mulig grovt i karakterisere pigmentsammensetningen ved i
studere fargenyansene.
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Mer n/yaktig enn fl karakterisere fargen rent subjektivt kan pig-
mentene analyseres ved i. unders/ke absorpsjonen av levende alger
direkte i spektrofotometret, og deretter analysere kurvene ved hjelp
av elektroniske kurveanalysatorer (Halldal 1958b). Ved denne meto-
den var det mulig i vise at absorpsjonsspekrra av bligr/nnalgen
Anacystis nidulans skyldes: (l) to klorofyll a-komponenter, en med
maksimum i den r/de delen av spektret ved 670 mp og en annen ved
682 ml.; (2) anthocyanin med maksimum ved 620 mp; (3) summen
av gule pigmenter med maksimum omkring 470 mp. Phycoerythrin,
som fins hos noen blflgr/nnalger, kunne ikke pivises ved denne
metoden hos Anacystls. I fors/k med en annen bligr/nnalge, Ana-
baena sp., kunne ogs6. phycoerythrin pnvises i absorpsjonsspektra fra
alger som var dyrket ved lave lysintensiteter. Fors/kenemed, Anabaena
viste tydelig at mengden av phycocyanin og phycoerythrin /kte med
avtagende lysintensitet (fig. 2).

Phycocyanin og phycoerythrin er aksessoriske pigmenter ved foto-
syntesen (Haxo og Blinks 1950, Duysens 1952). Den lysenergi som
absorberes av disse pigmenter, overf/res til klorofyll a hvor den da
tilslutt utnyttes i den fotokjemiske reduksjon av CO2.

De f/rste fors/k pi I analysere i laboratoriet de faktorer som
influerer pi fargen av bligr/nnalgene, ble utf/rt omkring nrhundre-
skiftet. Pi grunnlag av eksperimenter og fordelingen av alger i natu-
ren er det fremsatt to teorier om lysets virkning p3. algenes farge som
i prinsippet er helt forskjellige.

(l) Algens farge skyldes en komplenxentar hromatish adaps,jon som
bestemmes av lysets spektralfordeling. Eksempel: Pi sr/rre dyp i klarr
vann vil blflgr@nnalgene og r/dalgene fi en r/d farge som er komple-
mentar til det bligr/nne lyset som trenger ned til dette dypet.

(2) Fargen skyldes en intensi,tetsadapsjon som er uauhengig au lysets
spehtrale sammensetrurzg. Eksempel: Bligr@nnalgene og r/dalgene
som vokser pl st/rre dyp er skyggeplanter som ved lav lysintensitet
danner st@rre mengder av de aksessoriske pigmenter phycocyanin og
phycoerythrin si en h/y prosent av lyset blir utnyttet.

Disse to teoriene er blitt inngiende diskutert av Rabinowitch
(1945). I dag hersker det ikke enighet om hvilken av disse som gjelder
eller om forholdet m6. forklares ved fl kombinere begge teoriene.
Halldal (1958b) unders/kte ikke virkningen av forskjellige lysb/lge-
lengder ved pigmentdannelsen, men fors/kene med Anabaena tyder i
hvert fall pi at intensitetsadapsjonen gjelder her. Resultatene fra
Anacystis var mer kompliserte da veksttemperaturen spilte en vesent-
Iig rolle for pigmentdannelsen hos denne arten.

Det har lenge vart kjent at i organiske oppl/sninger har klorofyll a
absorpsjonsmaksimum i den r/de delen av spektret ved b/lgelengder



26

l0 til 20 mp kortere enn for klorofyll a i levende planter. Denne for-
skyvning kommer sannsynligvis av forskjellige kombinasjonsstadier av
klorofyll a med hpymolekylrere organiske stoffer i levende celler,
mgfigels et protein (Smith og Kupki lg56), eller med oppl/snings-
midlet i ekstraktet. I senere i.r er det kommet fram ting som tyder pi
at klorofyll a i levende celler bestir av to komponenler. Dette hlr
man kommet fram til ved teoretiske betraktninger og ved eksperi-
menter (Duysens 1952, Vorob'eva og Krasnovskii lg56).

Ved kurveanalyser lyktes det Halldal (1958b) i skille ut to forskjel-
lige absorpsjonshurver for klorofyll a in vivo. PL grunnlag av disse
to absorpsjonskurvene var det mulig i reprodusere samtlige absorp-
sjonsspektra av Anacystis omkring 665 til 690 mp ved i operere med
varierende mengder av disse to komponentene. Det er mulig at vi
her har il gjda"e med en fotosyntetisk aktiv og en inaktiv form av
klorofyll a.

Det er ikke lett 5. se hvordan dette problemet best skal angripes.
Det dreier seg her tydeligvis om detaljer i det fotosyntetiske aksjons-
spektrum som hittil ikke har va:rt iaktart. En mulighet er i foreta
n/yaktige fotosyntesefors/k mellom 650 og 700 mp for i se om det er
en forskyvning av aksjonsspektret i forhold til absorpsjonsspektret.
En annen mulighet er f,. unders/ke om en av klorofyll a-komponen-
tene fluorescerer, mens den andre ikke er fluorescerende. Da det
imidlertid ikke er enighet om hvilken av disse som eventuelt vil vare
aktiv i fotosyntesen, vil en p3. denne mite ikke ni kunne skille den
aktive komponenten fra den inakt.ive.

ENGLISH SUMMARY
Phototaxis: Most motile algae react to light by swimming either

toward the light (positive phototaxis) or away from it (negative photo-
taxis). In some cases a non-phototactic reaction occurs. These differ-
ent reactions most frequentlv depend upon environmental factors.
Most species have action spectra of phototaxis in the blue part of the
spectrum. A dinoflag.llate (Prorocentrunx micans) has an action-
spectrum maximum in yellow light. The pigments involved in photo-
taxis have not been identified.

Photosynthesis, pigtnents, and. growth: In analyzing thle in aiao
absorption spectra of some blue-green algae the absorption character-
istics of two chlorophyll a components, phycocyanin, and yellow
pigments have been deduced. The blue-green alga Anabaena showed
a conspicuous light-intensity adaptation. It responded by forming
more of the accessory pigments, phycocyanin and phycoerythrin, at
lower light intensity.
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Hovedforeningens lrsmelding lg57

_ Foreningens samlede medlernstall pr. 31. desember lgbT var b42.
Derav h/rte 350 til hovedforeningen. r lgbz er 32 medlemmer blitt
overf/rt fra hovedforeningen til vestlandsforeningen. Hovedforenin-
gen hadde 48 livsvarige, 43 husstands- og studentried.lemmer. I l@pet
av iret er 3 av foreningens medlemmer d,6de,7 er gltt ut og 4 m-ed-
lemmer har meldt seg inn.

_ Styret har hatt t/lgende sammensetning: professor Ralph Tambs
ll:h" (formann), 

. universitetslektor Ovi Sundene (visiformann),
frlken Aslaug Tobiesen (sekretrr), cand. real. per Halldal (kassererj,
Iektor Jru Rarrdi sagberg, konservator Rolf Berg og lektor frpken
Ellen Rossavik. Styret har hatt ett mdte.

. Professor o. A.-H/eg har redigert Blyttia. Ekskursjonsnemda har
bestltt av konservator Rolf Berg, underbestyrer Finn-Egil Eckblad og
stipendiat Finn wischmann. Revisorer har vart cand. -real. B. Greni
ager og grav{r H. Rui.

Til svenska Botaniska Fcireningens 50-irs jubileum 16. februar
1957 sendte N.B.F. en lykk/nskningsadresse, som ble overrakt av
professor H/eg.

. 
Det ble arrange_rt 6 ekskursjoner i Oslo omegn og en sommer-

ekskursjon til Gottland
Det har vart holdt 4 medlemsm/ter:
21. februar: Foredrag av underbestyrer Finn-Egil Eckblad: cNorges

gast-romyceter- Spredningsbiologi og plantegeografi,.
- 21. mars: Arsm/te ledet av formannen.-Arimelding og regnskap
ble lest opp 99 godkjent. Professor Georg Hygen gikk av"sori for"mann;
i-hans-sted ble valgt professor Ralph t"m6s L"yche. Lektor Halvor
J.Sura Hl1Se gikk etter loven av iom styremedlem. Som nytt med-
lem etter lektor Vegard 

-Y3"S. ble valgt iektor Randi Sagberg. Som
nytt medlem etter larer Nils Hauge ble valgt konservator-noti nerg.

som varamann til styret ble valgt lektor Ellen Rossavik. Revisorene
grav/r Halvdan Rui og cand. real. Birger Grenager ble gjenvalgt.
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Sommerekskursjoner ble dr/ftet, og turen til Gottland ble bestemt.
Siden var det foredrag av professor Knut Fagri: .Om flora-atlaset".
Formannen fortalte om stiftelsen av en lokalforening for Vestrandet.

8. november: Foredrag av konservator Olav Gjarevbll: *En tur i de
/sterrikske alper og de ialienske dolomitter'.

5. desember: Foredrag av Finn Wischmann: oFra Norsk Botanisk
Forenings ekskursjon til Gottlandu.

Alle m/tene ble holdt pi Universitetsbiblioteker. 50-100 medlem-
mer tilstede ved m/tene.

Regnskap for 1956

lI. B. F. : Taps- og uinningskonto

Kontingent
Renter Oslo
Underskudd

... kr. 2.911,34
Sparebank , 13,80
.......... ' 503.91

M/ter. ........kr. 433,70
Ekskursjoner ......... ' 58,90
Porto . ........ ' 603,50
Bidrag til Blyttia ...... D 2.000,00
Diverse , 332.95

kr. 3.429,05kr. 3.429,05

Blyttia: Taps- og uinningskonto

Bidrag:
Nansenfondet 9,05
Statstilskudd .. 1.000,00
NAVF 8.000,00
NBF . .l{00{p kr.ll.00e,05

Abonnement f salg .. ' 985,76
Annonser ..... ' 170.00

kr.l2.l64.8l

Trykningsutgifter:
4 hefter { srrtrykk .. kr. 8.670,30
Diverse " 68,05
Overskudd ........... ' 3.426,46

kr.l2.l64,8l

Beholdning:
Obligasjon .....kr.
Oslo Sp.bank lll-57.. "6 nye medlemmer .... )
Obligasjonsrenter ...... D

Renter Oslo Sp.bank . . '

Liuxtarige medlemmers tond,

6.000,00
t.23r,47

600,00
255,00

49,43

Obligasjon .....kr. 6.000,00
Beholdning Oslo Sp.b.

r/l-58 ....., 2.135,90

kr. 8.155.90 kr. 8.135,90
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Gaaefondet til Blyttia
tseholdning Oslo Sp.b

rlr-57 .....t.. 228,24
Renter Oslo Sp.bank ..' 5,70

kr. 233,94

Beholdning Oslo Sp.b.
l/l-58 .......... kr. 23t,94

kr. 233,94

Oslo Sp.bank 2.135,90
Obligasjon .... 6.000,00kr. 8.135,90

Aktiaa Status pr. 31 112-57
Kont
Innest. postgiro .......'

' Oslo Sparebank
Kto. 230.591 565.93

" 75.792 2.135,90

' 233.680 23E,94 ,
Obligasjon i fast eiend. 'Lln til Blyttia . .. . . .. . '
Gamle skrifter ........ ,

Gavefondet til
Driftskonto:
Kontantbeh.
Postgirobeh.
Bankinnsk.
Lln til Blyttia

Btytrlr t 233,94

850,84

2.935,77

6.000,00
600,00

1,00

28,79
850,84
565,9E
6fi),00 r 2.040,56

1,00

kr.l0.4l1,40

Gamle strifter ........ '
kr.10.411,40

Blindern den 14. januar 1958.

Per Halldal
(sign.)

Revidert og funnet i orden, Oslo den 3. mars 1958.

Birger Grenager

Gis")
H. Rui
(sign.)

I{ovedforeningens ekskursjoner 1957

26. mai tur med Sch/yenbuss til Sem i Asker i solskinnsver.
30 var med. Ved Semsvatnet og Semsvik tidlege verplantar, lerkespore,
skjelrot, maigull og moskusurt. Frl Semsvik gjennom skogen til
Tranevatnet. I granskogen enna smi sn/klattar og blomstrande heste-
hov. Under berget falkbregne, Polysti,chum lobatum, med fjorgamle,
ja tilmed tolrgamle levande blad. Barlind i granskogen og grOnburk-
ne i eit kalkberg. Ved Tranevatnet demonsrert sopp og myrplantar.
Pi tilbakevegen blomstrande askerstorkenebb ved V/yen.

lohannes Lid.
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2. juni. Med bit til Ost{ya i Barum.37 deltagere. Fra damp-
skibsbryggen gikk vi sydover til en bukt pi sydvestsiden av Qya der
Eilif Dahl forklarte oss strandvegetasjonen og dens sonasjon. Etter
en hyggelig spisepause pi. knausene krysset vi Qya til Ost gird. Derfra
fulgte vi veien tilbake til bryggen. Vrret var bra, med noen driper
regn og noe sol. Den varmekjrre, artsrike floraen var pi sitt beste.
Blant de nesten 200 karplantene vi fant var Hierochloe od.orata,
Lathyrus niger, Filipendula vulgaris, Phleum phleoides, Saxifraga
osloensis, Woodsia alpina, Seseli libanotis, Calla palustris, Dracoce-
phalum ruyschiana og Rosa rugosa. Vi si tepper av Lathyru,s aernus
i full blomst, og passerte tette kratt av Ribes alpinum. Yed en bekk
inne pi Qya fant vi hundrevis av bregneforkim, tildels med ganske
unge sporofytter. Gudrun og Finn-Egil Eckblad gjorde to gode sopp-
funn, Tulostoma brumale (7de kjente funn i Norge) og Geastrum
minimum (lOde funn i Norge).

Rolf Berg.

16. juni. Til Rype i Lier. Her er fra gammelt av angitt en del
sjeldnere planter som vi hipet i gjenfinne. Dette lyktes imidlertid
ikke, antageligvis fordi det meste av lokaliteten er /delagt ved gr@f-
ting. Vi m/ttes ved Heia og fulgte girdsveien oppover mot Rype.
Ved bekken S for girden fant vi Carex ren'tota, og litt lenger opp
Lathraea squamaria. Pi en bakke NO for girdene vokste Galium
pumilum, og pi en myr enda lenger mot NO bl. a. Eriophorum lati'
f olium, Carex capillaris, Luzula sud.etica, Listera cordata, L. oaata og
Dactylorchis Fuchsii. Pi tilbaketuren fulgte vi delvis bekken langs
grensen mot Asker; her fant vi Polysti,chum Braunii og Dentaria
bulbifera' 

Finn wischmann.

21.-29. juni. Sommerekskursjon til Gotland. Deltagere var:
Clara Baadsnes, Olaf Bang, Ellen Bergh, Gunnar Hofstad, Johs'
Krogsrud, Margit Krogsrud, Caroline Leegaard, Arne W. Martinsen,
Stina Paasche, Ivar N. Refsdal, Oddvin Reisreter, Asbj/rg Rui, Half-
dan Rui, Anton R/stad (4 dager), Gunda R@stad (4 dager), Ingolf
Sundf/r, Per Sunding, Kaare Sather, Ragna S/etorp, Ralph Tambs
Lyche, Finn Wischmann.

Denne vir f/rste ekskursjon utenlands ble gjennomf/rt med med-
bragte biler; det viste seg i vare meget nyttig, idet vi fikk en meget
st/rre mobilitet og uavhengighet enn vi ellers ville hatt.

2I. juli. Start fra Oslo om formiddagen. Vi kjdrte over @rje-Karl-
stad-Orebro hvor vi skulle overnatte. Det var /sende regn det meste
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B or guihs Pensionat, Katthammarwih",

av dagrn, og traktene vi reiste gjennom var svart ensformige, sl det
botaniske utbytte innskrenket seg til Ledum palustre som vokste
ganske tallrik pi enkelte myrer langs veien.

22. juli startet vi tidlig pt neste etappe, og i det fine varet benyttet
vi ogsi anledningen til i botanisere litt: Stratiotes aloides i en grlft
langs. veien, Carex elata og Trifolium montanum. Noen av deltagerne
la veien om Gripsholm slott som gjorde et mektig innrrykk. Her flntes
for@vrig I emna trisulca i vollgravene. Mens vi ventet pt t bli skipet
ombord i Nyniishamn, samlet vi bl. a. Isatis tinctoria, Tr\otiim
spad,ic eum og H eliant henlurn nummularium.

Vi hadde en strllende overfart med rChristofer Polhem' og ankom
til Visby ved 22-tiden. Sl snart vi var kommet iland, satte vi kursen
for Katthammarsvik i Ostergarn pl O-siden av Gotland, hvor vi skulle
bo pi Borgviks Pensionat. Vi fikk snart erfare ar dette var et meget
bra oppholdssted hvor vi ble ratr hend om pi aller beste mite. Pl
turen over Gotland fikk vi en liten forsmak pi den rike flora som
ventet oss, idet det rett som det var flammet r|dt av Papaaer-blomster
langs veikanten i skinnet fra bilenes lyskastere.

23. juli. Veret var fint, og etrer frokost begynte vi I orientere oss
omkring Katthammarsvik. Det viste seg snart at vi hadde fltt en me-
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get gunstig standplass, idet det var yttersr rik og avvekslende flora i
den nrrmeste omegn. omkring bebyggelsen fan"t vi bl. a, Herniaria
{!br.'", Hornungia petraee, ruiaicagilalcata og M. falcata x satiaa.
Pi de t/rre bakkene fant vi en floia som omfa-ttet kjente arrer som
sedum acre, Echium vulgare og anthyllis aulneraria', den siste med
:" f.,r oss uvanr fargevariasjon i alle nyanser fra blek citrongult til
dyp brunorange. sammen med disse vokste adskillige arter iom er
1fe og.ukje.nte for den som fprste gang kommer tii.kalkklippan i
ostersjiinr, i f/rste rekke Helianthemui numrnulariurn, C\ninihum
vincetoxicum, Galium triand,rum og cirsium acaule. Sreriig vil det
nok vare .,Cynanchum, <tulkiirteni, og Echiunz, nblielde"n), som
kommer til i dominere vlrr erindringsbilde, som de her dominerte
vegetasjonen over store_ strekninger. ienger /st kom vi til vi.tenger
hvor.vi f/rst og fremsr frydet oss over en iekke orchidder, bide kjeite
og ukjente for de fleste av oss'. Herminium rnonorchis, platanihera
chlorantha, Listera ou&ta, Orchis mascula, O. morio, O. militaris,
O, .ustulata, Dac.tylorchis Fuchsii, D. incarnata i flere varianter, og
endelig-op_hrys insectifera. Her vokste ogsf,. en gressart som vi skullE
fl se adskillige ganger pi lignende lokaliteter, \esleria coerulea. En
annen sErpreger art vi her traff for forste gang, var Tetragonolobus
maritimus.

Etter lun-ch kj/rte vi vesrover til Torsburgen, en mektig bygdeborg
som antagelig skriver seg fra 400-500-taller. Herfra har man en vakkei
utsikt over store deler av Gotland, idet det h/yeste punkr (68 mt)
er ett av de h/yeste pi hele /ya. I skogen nedenfor Tbrsburgen fant
vi bl. a. Carex montana, Neottia nidus-avis og Scorzonerahumilis,
og i den steile /stskrent coronilla emerus som illerede Linnd beskri-
ver herfra i sin nGotliindska resa'. Oppe pi platiet vokste Thali,ctrum
Kochii,-og pi ohiillmarkar, bl. a. Alliim-schoenoprasum, Cynanchum
og Glob ularia aul garis..

Etter middag diskuterte vi dagens funn, og avsluttet si dagen i
peisestuen med prat og sang. Dette ble faste poster pi programmet,
og srrlig hyggestundene ved peisen vil stl for dss som-no6n av de
beste minner fra ekskursjonen.

. 24. juli_kjprte vi f/rst til Visby for i foreta diverse n/dvendige
rlnkj/p. Underveis s,t/tte vi f/rst pl Antheri.cum rarnosurn og
Cephalanthera longif olia, og senere Cladium mariscus, Carex elata og
C. tomentosa.Fra Visby dro vi s3. nordover mot Tingstiide og samlei
underveis Reseda ltttea, Sedum sexangulare og Sangiusorbi minor.
Ved.Tingstiide triisk tok vi en rasr og fortsame s3. botaniseringen pl
sydsiden av triisket. Her fant vi igjen Cladium i store mengder,-videre
Schoenrn ferrugineus, S. nigricans, Carex paniculata, Dactylorchis
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Aluaret aed Sundre, 26. juli 1957.

incarnata med v. ochroleuca og v. albiflora, Primula larinosa og
Taraxacum palustre, en sarpreget liten art med smale, nesten hel-
randete blad. I en aker vokste Sherardia arlensis. Pi tilbaketuren
kj/rte vi forbi en samling (raukar), noen eiendommelige stenst/tter,
utmodellert av havet i en tid da landet 13. lavere enn i nutiden.

25. juli fortsatte vi botaniseringen /stover fra Katthammarsvik i
retning mot Grogarn. Underveis fant vi i en skog Neottia, Cephalan-
thera longifolia og Monotropa hypophegea. Ved en bekk vokste
Veronica anagallis-aquatica og Scutellaria hastifolia, og ved en nesten
utt/rket dam oppe pi Grogarnsberget Echinodorus ranunculoides.
I skogen under berget fantes stone mengder Orchis mascula som frem-
deles var i blomst. Vi fant ogsfl endel interessante akerugress som
Ranunculus aruensis, Papaaer dubium, P. rhoeas og Lithospernrnn't
araense.

Etter lunch kj/rte vi litt vestover til Angemansviken hvor vi f/rst
og fremst beundret Anacamptis pyramid.alis. Tetragonolobus vokste
her i et sammenhengende belte innenfor stranden, og videre fantes
adskillig Centaurium uulgare, Av andre interessante arter kan nevnes
Carex extensa, Scabiosa columbaria og en stor bestand av Cephal-
anthera longifolia. Tilslutt kjprte vi til Ostergarn kyrka hvor vi besi
noen frodige l/venger med adskillige orchidder, bl. a. Orchi,s ustulata.
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26. juli reiste vi i strilende var helt til Hoburgen pi sydspissen av
Gotland. Her var det f/rst og fremst landskapsformasjonene som
interesserte. Av floraen kan nevnes: Cerastium subtetrandrum,
Chaerefolium anthriscus og Ono,pordum acanthium. Pil tilbakeveien
fra Hoburgen fant vi Melampyrurn aruense pi en veikant. Ved Sundre
rastet vi. Vi var svert spent pi n fn se det kjente alvaret her, men
dessverre var det allerede blitt sl t(bt at vi igrunnen ikke fikk noe
sarlig godt inntrykk av det. Det beste botaniske utbytte fikk vi her
ved et grunt tresk: Dactylorchis incarnata, Epi,pactis palustris, Viola
stagnina og trl. pumila. Ph t{trcre steder her fant vi Phleum nodosum,
Calamagrostis aaria, Brachypodium pinnatum og Anthericun't. ranxo-
sum. Si fortsatte vi til Grdtlingbro, hvor vi f@rst besi Kattlunds, en
gird fra det 13. irhundre. I nrerheten av kirken botaniserte vi pi
endel frodige l/venger med bl. a. Bromus ranrosrtrs, Car"ex aulpina,
Orchis mascula, O. mori,o og O. militaras. Pi tilbaketuren stoppet vi
ved Ardre for i. se pi en mindre l/veng som tildels var dominert av
Crepis praemorsa.

27. juli. Vi kj/rte f/rst til Sysneudden SO for ostergarn. Her fant
vi bl. a. Gypsophila fastigiata og for/vrig en stor stenblokk med fine
fossiler. Ved Sandviken litt innenfor vokste Phleum arenariurn,
Festuca polesica, Ranunculus araensis, Delphinium consolida, Eryn-
gium mari,ti,m,unx og Centaurium minus. Etter en hvilepause fortsatte
vi i retning av Ardre og fant ved en bekk i skogen Dryopteris thelyp-
teris og Epilobiurn hirsutum. Ved en .killmyr" vokste Cladium,
Tofieldia calyculata, Epipactis palustris og Primula farinosa, og i
skogen like ved veien Laserpitium latifolium.

28. juli var den eneste dag vi hadde dirlig vrer under oppholdet.
Imidlertid var det noen ukuelige optimister som fant ut at de ville
dra pi langtur allikevel, og det endte med at praktisk talt alle del-
tagerne ble med ut. Dagens mil var Lojsta, hvor vi htpet i fi se

uskogsbaggarna), noen smi halvville hester som holder til pi Lojsta
hed. Vi stoppet f/rst ved Lojsta slott, ett av de fi stedene pfl Gotland
hvor vi si litt kupert terreng, med iser og vann. fler var vi si heldige
I treffe ph Cephalanthera Damasonium, men mitte pent n/ye oss

med I fotografere den fordi den er fredet. Vi besi ogsfl *Lojstahallen,,
en rekonstruksjon av et jernalderhus med ag-tak (Cladium-). Etter-
hvert hadde regnet gitt seg, og snart brpt solen gjennom skyene. Det
lyktes oss ikke i finne uskogsbaggarnar, men vi tr/stet oss med et
utrisku og flere gode *killmyrar, med bl. a. Carex elata, Tofieldi'a
calyculata, Dactylorchis Fuchsii, D. incarnata, D'Traunsteineri, Hy'
drocotyle aulgaris og Bartsia alpina.

29. juli startet vi tidlig for I dra til Visby, og beundret underveis
store akre fulle av Papaver dubium, P. rhoeas og Centaurea cyanus'
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Vi inntok frokost i Burmeisterska Triidgirden, og si begav de fleste
seg pi sightseeing i byen. Tre av oss forerrakk en siste utflukt nord-
over i hip om i oppspore noen av de sjeldenheter vi ennu ikke hadde
funnet. Det var i f/rste rekke Orchis Spitzelii vi hadde i tankene,
men den lyktes det dessverre ikke i finne. Derimot fant vi Anemone
siluestris i narheten av lre, ved Kappelshamn Ononis repens og
Picris hieracioldes, og endelig Agrosternma githago ner Tingstide-.

Om aftenen innskipet vi oss i m/s .Visbyr, og ankom neste morgen
til Nyniishamn hvor vire veier skiltes.

Finn Wischrnann.

8. september. Til Ultveitvann i Norderhov. Vi reiste med
buss til Nordby og gikk over Ultveit gird til Ultveitvannet. pa de
t/rre bakkene nedenfor Ultveit fant vi bl. a. Trilolium arlense,
T. aureum, Geranium sanguineum og Odontites rubra, og like N
for girden Ranunculus polyanthemos. I en i.ker fantes Galeopsis
Iadanum. Ved bekken som renner ut av Ultveitvannet vokste Malaxis
monophylla og i selve vannet Potamogeton lucens. I bergene pi SO-
siden fant vi Dryopteris Robertiana, Woodsia alpina ig Gobdyera
repens. Pi N-siden av vannet er det rike myrer med bl. a. Cqrex
Hostiana, Dactylorchis Fuchsii, D. incarnata (flekket og uflekket) og
Epipactis palustri,s, og ved vannkanten Carex acutiformis. Pl tilbake--
turen fant vi Aled.icago satiua ved veikanten og Brachypod.ium pinna-
tum i skogen bak Ringerikes kalkverk. Turen var i det hele meget
givende, idet vi i l/pet av dagen noterte noe over 300 arter.

Finn Wischn'tann.

15. september. Tur til Vigevann i Enebakk, fellestur med
Norsk Soppforening, ca. 20 deltagere. Se irsbererningen fra Norsk
Soppforening.

F.-E. Eckblad.

22. september. Tur til Movatn i Nordmarka. De l3 deltagerne
dro med toget fra Oslo til Movatn st. Derfra til fots rundt nordre
Movatn tilbake til stasjonen. Undervegs sruderte vi myrplanter og
vannplanter, bl. a. Scheuchzeria, Lobelia, Sparganium alfine og gule
og kvite n/kkeroser. En rekke myrmoser ble demonstrerr. Ved nord-
enden av vatnet var det en frodig bestand av strutsving, med krans-
konvall og tysbast innimellom. Av sopp fant vi den karakteristiske
bispelue (Cnromitra infula), samr pare- og flasker/yksopp (Lycoper-
don pyriforme og L. perlaturn), alle bestemr av amanuensis F.-E.
Eckblad pi Tpyen. Stud. real. Per Sunding noterte 170 arter av kar-
planter langs ruten.

Per Stdrmer.
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Trln{elagsavdelingen, irsmelding for lgbT
Ved irsskiftet 1957158 hadde lokalforeningen 100 medlemmer; av

disse var 4 livsvarige, 72 lrsbetalende og 2Z husstandsmedlemmer.
Det er en stigning fra iret t4r ph.4. Styrlt i rgbT har vart: Larer
Einar rondal (formann), fru Randi Haukeb/ (kasserer) og konser-
y1to1 .dr. olav Gjarevoll (sekretrer). Revisor: Distiiktsinspektlr Bjarne
Mathiesen.- Ekskursjonsnemnd: Lektor Signe FranJrud, gartner
Martin Opland og konservator Gjarevoll.
- I l/_pet av i.ret er det arrangert 4 ekskursjoner med i alt 62 delta-
kere. Det er holdt 5 mpter, alle pi vitenskapsselskapets Museum. Det
gjennomsnittlige fremm/te har vart Bb. Mptene var:

19. februar: Distriktsinspektpr Bjarne Mathiesen: uTrekk fra flora-
en i H@londa". Fran behandlet sarlig masseforekomstene av schoenus
f errugine_us og M alax is paludosa. Konvervator Gjarevolr demonstrer-
te en del merkelige fruktformer.
_ 8. aglil Arsm/te med valg og beretning. Fors/ksassisrenr Esr€r
weydahl holdt foredrag med fargelysbilder bm en tur til Ecuadors
h/ysletter og demonstrerte en del plantemateriale.

3. mai: Konservator-Olaf I. R6nning: <Natur og planteliv pi JanNlayen,. Med fargelysbilder.
4. november: Konservator Rolf Berg, Oslo: cKjemperrer, /rkner

og mangrove_r. Spredte inntrykk fra Nord-Amerikas vegetasjono. Fore_
draget var illustrert av en mengde flotte fargelysbildei.

En del av foreningens medlemmer demonstrerre plantefunn fra
siste sommer.

5. desember: Konservator dr. Olav Gjarevoll fortalte om en tur
i de italienske dolomitter og de jugoslaviske alper, med fargelysbilder.

Trlndelagsavdelingen, ekskursjoner lgb7
10. juni: Tur til L u n d a m o. 18 deltakere. Vi unders/kte f/rst

et,s/rberg like /st for stasjonen. Her var det store mengder med
Rhamnus frangula, Ulmus glabra, CoryIus aaellana, C6bneaster
integerrimus og Galium odoratum. Videre fantes Daphne nlezereurn,
La p pula d,ef Ie xa, Epipac t is atrorub ens, V iola mirab ilis, p oty gonatum
odoraturn og Hypericum hirsutum.

Vi gikk $ opp til den mektige klippen ved Rydningen. Bergarten
er her hardere, men i ura pi s/rsida vokste alm og hassel, store meng-
d,er V-iburnum opulus, Polygonatum odoratum og Dryopteris rober{i-
ana, foruten Viola montana, Polygonatum verticillatum-og Cerastium
alpinum.I en gammel hage ved Rydningen vokste Morciella conica.
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23. juni: Tur til St j/rdal. 15 deltakere. F/rst dro vi til Mrle
i Vassbygda. Pi en del knauser fant vi der en til dels rik flora av var-
mekjare arter, bl. a. store mengder Potentilla tabernaemontani, for-
Qvrig Satureia acinos, Viburnum opulus og Rhamnus frangula. I en
rasmark vokste betydelige mengder av Alliaria officinalis som er
sjelden i Trflndelag.

Deretter gikk turen til Hjellbergene i Skatval, et s/rberg med mye
alm og hassel. Herfra kan nevnes Galium odoratum, Corydalis
fabacea, Cardamine flexuosa, Sedum rupestre og veldige mengder av
Epipactis atrorubens i rasmarker av kalkgrus.

12.-15. juli: Hovedekskursjon til Trollheimen. l3 deltakere.
Arnulf Stabursvik, fru Stabursvik, Knut Flagestad, Berit Guldsten,
Petter Green, Johan Sterten, Kr. Gr/ttum, Martin Opland, Marie
Opland, Lucy Simonsen, Johannes Krogsrud, Agnes Dillner, Olav
Gjrrevoll.

Dagene ble benyttet til ekskursjoner pi Tyrikvamsfjell, Blih/ og i
Gjevilvasskammene. Til tross for at sommeren var sen slik at det le
mye sn/ igjen, fikk vi se Trollheimens rike planteliv i sin beste prakt
i Reinsbekkbakkens s/rberg, bl. a. slike sjeldenheter som Arenaria
noruegica og Nigritella nigra. Papaaer radicatum var ogsl i blomst
ved Kamtjern enda landskapet hadde et sterkt vinterlig preg, bl' a.

var Qvre Kamtjern helt islagt.
Pi Tyrikvamsfjell si vi store mengder av Carex glacialis og Poten'

ti,Ila niaea, videre Draba lactea, Minuartia rubella og Epilobium
daauricum.

15. september. Tur til H/londa. 16 deltakere. Med Bjarne
Mathiesens hytte som utgangspunkt foretok vi en tur til J/nlands-
myrene med rike forekomster av Malaxis paludosa og Schoenus ferru'
gineus. Malaxis var enniL i finne i full blomst. Videre viste Mathiesen
oss en nylig oppdaget forekomst av Eriophorum gracile.

Siden tok vi en tur til strdkene ved Reksis hvor det bl. a. vokser
Cypripedium calceolus, Epipactis helleborine og Carex appropinquata.

Under ledelse av lektor Jens Stordal viet deltakerne soppfloraen
stor oppmerksomhet. Utbyttet av matsopP ble meget godt.

Vestlandsavdelingen, irsmelding for lg57

I februar 1957 ble det sendt ut et rundskriv til N.B.F.'s medlemmer
i Bergens-distriktet og andre interesserte med oppfordring til stiftelse
av en Vestlandsavdeling av N.B.F. I rundskrivet, som var undertegnet
av: Carl Alm, Anders Danielsen, Knut Fregri, Jostein Goks/yr, Ulf
Flafsten, Jakob Naustdal, Tore Ouren og Per Wendelbo, sto det bl-a.:
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(Norsk Botanisk Forenings medlemmer pi Vestlandet har dessverre liten
mulighet for i delta i foreningens mpter og ekskursjoner, som - naturlig
nok - for det meste er henlagt til Oslo og omegn.

Vi tror derfor at det kan vere et behov I fi opprettet en Vestlandsavde-
ling av foreningen med sete i Bergen.

For i ffl unders/kt om der er stemning for et slikt tiltak, har vi planlagt
I holde et konstituerende mdte. Til dette vil vi innbv medlemmer av Norsk
Botanisk Forening, og ellers alle andre som kan tenices I vrre interesserte.

Vi har tenkt oss at virksomheten b/r legges opp etter m/nster av.Trflnde-
lagsavdelingen, et lokallag som har vist seg I yare livskrafrigog til stor nytte
blde for amat/rer og fagbotanikere - kort sagt for botanikken.

- Her vestpi ml vi da gl inn for I holde m/ter med foredrag kfueri og
f. eks. demonstrasjon av interessante plantefunn. Noen vil kanskje ogsi ha
glede av i bytte herbarieark og fi pratet om sine store og smi problemer.
Det skulle passe godt under selskapelig samva erter selve m/tene. Vi vil
arrangere kortere ekskursioner i Bergens omegn, f. eks. for a studere vest-
landsfloraen pe Sotra. Om mulig vil vi pr/ve i arrangere en lengre sommer-
ekskursjon. Det kan ogsfl bli aktuelt i holde omaisninger i hager og parker
- det er nok i minne om alt det interessante som vokser i Botanisk hage
og Nygirdsparken."

Det konstituerende m/te ble holdt 8. mars pe Botanisk laboratori-
um, Florida. Der m/tte hele 43 personer, noe som tydelig viste at
tanken om en Vestlandsavdeling av N.B.F. m/tte stor tilslutning
blant amat/r- og fagbotanikere pi Vestlandet.

Pl m/tet ble f/lgende valgt til styre og ekskursjonsnemnd frem til
f/rste ordinare irsm/te. Styre: J. Naustdal (formann), fru Maria
Stavdal (kasserer), J. Goks/yr (sekretrr), Per Wendelbo. - Ekskur-
sjonsnemnd: K. Fagri, Miranda B/dtker, Carl Alm, Anders Danielsen.

Som revisor for samme tidsrom ble valgt Tore Ouren.
I det f/rste arbeidsir er medlemstallet i N.B.F. i Vestlandsavde-

lingens distrikt (Sogn og Fjordane, Bergen og Hordaland) /ket fra
3l irsbetalende medlemmer, 8 LV og 5 B-medlemmer, altsi sammen-
lagt 44 medlemmer, til 92 fordelt pn 58 irsbetalende medlemmer,
l0 LV og 24 B-medlemmer.

Foreningen har i 1957 holdt fire medlemsm/ter og arrangert fem
ekskursjoner. En omvisning i Nygirdsparken ble avlyst p.g. av kong
Hlkons d/dsfall. Det har videre vrrt holdt to styrem/ter. I begge
disse deltok ogsi ekskursjonsnemnda.

P3. medlemsm/tene har det vert f/lgende program:
8. mars (stiftelsesm/tet): Foredrag av dr. philos. Ulf Hafsten: .Om

bergflettens og mistelteinens historie i Norge,. Det var 43 deltakere
pi dette m/tet.

26. april: KA.seri av konservator Anders Danielsen: "Amat/rbota-
nikeren og mus6etr. Etter klseriet demonstrerte Danielsen blad av
flora-atlaset, og sammen med Wendelbo hjalp han til med bestem-
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melse av ukjente planter som mOtedeltakerne hadde med. Det var 4Z
deltakere. I forbindelse med serveringen ble det arrangert en utlod-
ning av potteplanter fra Botanisk. hages drivhus og en bl/tkake
skjenket av fru Naustdal. Inntekten gikk til et ekskursjonsfond.

18. oktober: Foredrag av professor Hikon Robak: .Sopper pi tre
og stubber'. I forbindelse med foredraget ble det demonsrert mate-
riale fra Botanisk Museum. Etter foredraget var det adgang for m/te-
deltakerne til i. vise frem og diskutere sommerens plintefunn. Det
var 25 personer til stede.

ll. desember: Kiseri av dosenr Jostein Goks/yr om fotosyntesen.
Fpr kiseriet ble det vist frem en film urlant av kulturattacheen ved
den amerikanske ambassaden: .The Gift of Greenr. Det var 27 per-
soner til stede.

Alle m/ter har vart avsluttet med servering, og de har alle vrrt
holdt pi Botanisk laboratorium.

Vestlandsavdelingen, ekskunjoner 1957

S/ndag 31. mars: Til krokusblomstringen ved Fana Folke-
hOgskole. Detvar 42 voksne deltakere og6 barn. Leder varJakob
Naustdal, som etter en orientering om bygningenes og eiendommens
historie demonstrerte de store mengdene av krokus i parkanlegget.
Wendelbo viste frem krokus-arter i potter fra Botanisk hage. Daniel-
sen og Wendelbo demonstrerte lav-arter pi de gamle trarne i parken.
Deltakerne fikk h/ve til *. se noen sjeldne og uvanlige prydplanter,
typiske for gamle hageanlegg omkring Bergen. Blant disse var Rosa
mai alis var. f oecundissima.

Det var videre omvisning inne i hovedbygningen, og endelig bevert-
ning i peisestua i fru Naustdals regi. Turen foregikk i pent, men
noe kj/lig var. l. Gohslyr.

Spndag 28. april: Nlletreekskursjon pi Fl/yen. Leder: Wen-
delbo. Dessverre viste det seg at en del hadde vanskeligheter med i
finne frem til m/testedet slik at de ikke fikk sluttet seg til ekskur-
sjonen. Fra Skansemyren stasjon pl Fl/ybanen tok vi bort til Tippe-
tueveien og derfra opp til Gamle Fl/ystuen og videre via Halfdan
Griegs vei til Munkebotten og ned til Sandviken. Turen tok vel 4
timer. l5 deltakere.

Sarlig langs den f/rste delen av ruten er det plantet ganske mange
forskjellige niLletrrr: Larix deciduus, Larix leptolepis, Picea abies,
Picea sitchensis, Abi,es alba, Abies procera, Tsuga heterophylla, Pinus
cembra, Pinus montana, Pinw silvestris. H/yere opp er det meget av
Picea alba og en god del av Picea engelmannii og Picea pungens.



4l

I Munkebotten si vi pA. Hymenophyllum-lokaliteten som ligger ca.
190 m o. h. Hinnebregnen vokser her i tette kaker i en trang kl/ft
hvor det gir en bekk.

Av andre ting var det lite i se. Floraen er fattig langs denne ruten,
og det var bare noen fi av de aller vanligste v5.rblomstene som var
kommet frem. p. Wend,etbo.

S/ndag 16. juni: Til Bjnnes-Hatvik (ved Os). Leiarar
Miranda Biidtker og Jakob Naustdal, assistert av Anders Danielsen,
Ulf Hafsten og Per Wendelbo. Det var 39 deltakarar. Sol og varmt
ver. Buss fri Bergen til Klyva. Stansa ei lita stund pe Vallaheiane
i Fana og sig p3, Imperatoria ostruthium. Frl. Klyva gjekk vi vegen
austanfor parken pt Moldeglrd ned til eit naust. Derifri vegen til
Bjines. Fri Bjlnes fylgde vi fyrst gardsvegen og dinest ein stig gjen-
nom skogen til vegen litt vestanfor Hattvik. Si landevegen til Hatt-
vik. I sj/lve Hattvik stansa vi berre kort tid. Buss attende til Bergen.
Pi ekskursjonen vart det teki opp ei planteliste med ca. 200 navn.

.J. Naustdal

S/ndag 3. september. Til B I o m / y. Leder: Naustdal. 22 delta-
kere, som gikk ombord i Museets motorbet oTassu kl. 9.15 ved N/ste-
kaien. Det var temmelig dirlig var, med nordlig vind som satte
skipperens, Gjertsens, gode sj/mannskap pfl pr/ve under passeringen
av Hjeltefjorden. Ankomst til Blomgangst/ kl. 11.30. Fra kaien gikk
turen opp veien til lokaliteten for Hedera helix, Dette er den nord-
ligste lokalitet av viltvoksende Hedera i Norge, pi 60" 31.6'. Naustdal
ga en utgreiing om denne lokaliteten i samband med nordgrensen av
bergflette pi Vestlandet, og nevnte at denne lokaliteten mi vrre en
relikt av en videre utbredelse i eldre tid. Dette ble supplert av Haf-
sten, som pi oppfordring orienterte om utbredelsen av subfossil
Hedera pA @stlandet. En har her et spprsmfll som pollenanalysen ml
greie ut. Floraen var ellers den vanlige kystfloraen. Hymenophyllum
ble demonstrert.

Klokken 14 gikk turen Ostover Hjeltefjorden til Hqrdla, med land-
gang nrr den nedlagte biologiske stasjonen. En tur til Valen pfl jakt
etter Mertensia maritima brakte lite av botanisk interesse. Kl. 16.15

gikk det siL videre tilbake til Bergen med ankomst kl. 18.

l. Naustd.al.

S/ndag 29. september. Sopptur til O s sammen med Norsk Sopp-
forening. Her sviktet Botanisk forening helt, idet det bare var to
deltakere fra vir forening. !. GoksQyr.



Smistykker

Some notes on the flora of Utsira, S. W. Norway

In early September 1957 we stayed on Utsira in order to observe
bird migration. During our surveys of the island sixty-one flowering
plants were identified and listed. These did not represent any system-
atic- survey. This list was compared with the detailed survey mide by
R. Nordhagen in 1917. It was found that eight of the plants which
we recorded were not in this survey. With one exception they are all
plants associated with cultivated areas and their ippearence is no
doubt due to human activity since that date.

- 
Achil-Iea ptarmica L. Sneezewort. Found growing by the edge of

the main road.
Bellis perennas L. Daisy. Common on grazed turf on the drier

meadows of the central valley.
Fumaria officinatis L. Fumitory. Growing near one house in the

central valley.
Chrysanthemum aulgare (L.) Bernhardi. Tansy. (Tanecetum

aulgare L.) In several places near farmsteads near Nordvik.
-Filipendula ulmaria (L.) Maximowicx. Meadowsweet, (Spiraea

ulmaria L.) Among the rocks by the shore, Kvalvik.
Gnaphalium sylaaticum L. Heath Cudweed. In one part of the

valley above the N. E. lake.
Viola arlensds Murray. Field Pansy. A weed on cultivated ground

at Austreim.
Alchemilla aulgaris L. Lady's Mantle. Widespread on meadows.

C. I. O. Harrison, B. A. NeweII.

Ett bidrag till Trornsiitraktens Taraxacum-flora

I slutet av juni l95l gjorde Haparanda ldroverks biologiska elev-
fiirening Natura en studiefdrd till Tromsci'.

I Tromscitrakten stodo maskrosorna vid vlr ankomst i sin prakt-
fullaste blomning, och vi kunde trots knapphet med gripappei inte
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lita bli art pressa ett antal sidana. Dessa sdndes sedermera fcir be-

stimning tili dr Gustaf Haglund. vid Riksmuseet i Stockholm. Vid
dennes Eortging fiirelig viit material i fiirdigbearbetat skick och

visade sig omfatta 12 arter.
I matirialet befinna sig nigra arter, som tidigare icke synas ha

antriiffats i Tromscitrat<ten. I vissa fall blir genom vira fynd respek-

tive arts utbredningsbild riitt mycket fiirindrad, varfiir vi ha ansett

oss biira publicera desamma.
Fyndpiatserna iro de vistra urkanterna av Tromsci stad 30.6.1951

lTroms'O), Tromsiidal pi iistra sidan om- Tromscisundet strax N om

iargtagei aO.6.lgbl (Tromscidal) och Liipletten 12 km figelviigen SSO

orn" T"romsci 27.6.i951 (Lcigsietten). (;; uetecknat luli'n's och (P)
pekhari's kollekt. Hela samlingen tillh6r Riksmuseet i Stockholm.

Diir ej annat siiges nro uppgifterna-9m den tidigare kiinda utbred-

ningen i Norge himtade w LirI 1952.
foro*oruiboreum Dt. Tromsci (J). Tromsiidal ()' Utbr': S' Norge

till Trondheim.
T . brachy ceras Dt. Tromsiidal (J). Utbr. : Op-pdal till-Spr-Varanger'
T. campylodr,s Hagl. Troms'6 (J), Tromsiidal (J, P), Ltigsletten (J)'

Utbr.: S. Norge till Trondheim.
T. croceui Dt. (s. lat.). Troms<i (J), Tromsiidal (J, P), Logsletten

/I). Utbr.: HeIa Norse.
'"'7. cymbifolium iindb' fil. Tromsiidal (P).-U,!-t.t Finnmark'

T. iirtellum Dt. Tromscidal (P). Utbr-: Hela Norge
T. macranthum Dt. Tromsii (J), Tromsiidal (P)' Utbr': S' Norge

till Trondheim.
T. rhodolepis Dt. Tromsodal (P). Utbr.: S. Norge till Nordland

(Dahlstedt 1912, s. 94).
' T. rubid.ipes Hagl" Tromsci (J). Utbr.: Nord-Aurdal i Oppland
(Lid 1957, s. 123).' T. sublaeticolor Dt. Troms6dal (J, P). Utbr': S' Norge till Tromsii'
dir arten liksom de bida foljande tidigare er tagen'

T. subundulatum Dt. Trbmsiidal 1f;. Uttr': Voss i Hordaland
och Tromsci.

T. tenebricans Dr. Tromsii (P). Utbr.: Mellersta Norge till Tromsii.

Citerad litteratur

Dahlstedt, H,, l9l2: Nordsvenska Taraxaca. - Ark'
Lid, J., 1952: Norsk flora. Andre utg. - Oslo.

1957: Nye plantefunn 1955-1957. - Blyttia

Bol l2:.2. UpPsala.

l5:4. Oslo.

Erih Julin, Suante Pehkqri'
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Varige preparater av kornslagene for mikroskopikurser

- Kornslagenes anatomi er av de ting som h/rer med til de fleste
botaniske mikroskopikurser, men som bfte volder vanskeligheter. En
u/vd vil si i si aldri fi tilfredsstillende resultarer ved i sk]are f.eks.
et hvetekorn for hinden, og selv med @velse lykkes det sjelden i fi
virkelig gode -snitt pi. denne miten. ved vanlige innleiringsmetoder
kan en nok fi gode mikrotomsnitr, men det eivanskelig f fin.re ert
fargemetode som gir tilstrekkelige kontraster og samtid"ig holdbare
farger. Methylgrpnt-eddiksyre gir-ypperlig fargin[, men vif etterhverr
forsvinne.

- Etter oppfordring av professor Hpeg skal jeg derfor her gj@re rede
fgl "l m.etode som j-eg er kommer frem til, 69 torn later til"i gi helt
tilfredsstillende resultarer.

Fargekornbinasjonen safranin-fast green benyttes etter f/lgende
metode :

. Hvetekorn som pl forhind er innsmeltet i parafin, blir snittet
(tv.sn.)_med en tykkelse av l5-20y. pl en vanlighluhikrotom. Snit-
tene blir strukket godt og t/rket i- 2 dQgn ved. v-rrelsestemperatur.

l D^eparafingling i xylol to ganger, absolutt alkohol to ganger,
96, 80 og 70 f" alkohol, ca. 5 min. i hvert bad.

I
c.
Aa.
3.

6.
,7

8.

9.
10.

I l.

Farging i safranin i 5-6 tirner.
Rask skylling i 70 7o alkohol.
Differensiering i pikrinsyre ca. 15 sek.
N/ytralisering av pikrinsyren i gG % alkohol tilsatt B driper
konc. ammoniak til 100 cc. i ca. 15 sek.
Dehydrering i absolutt alkohol i ca. l0 sek.
Kontrastfarging med fast green i 10-15 sek.
Vask raskt i brukt nellikolje. (Nellikoljen i neste trinn fortynnes
med 25 /o absolutt alkohol og25 /o xylol.)
Oppklaring i nellikolje i ca. t5 sek.
Vask v-ekk nellikoljen i xylol tilsatt noen fi driper absolutt
alkohol.
Over i to bad ren xylol, og monrer i balsam.

Oppskrifter :

Safranin: I lo salranin 0 i 96 /, alkohol. Fortynnet f/r bruk 2:l
med dest. vann,

Pikrinsyre: 0,5
Fast green: 0,2

cellosolve og ll3
/o pikrinsyrekrystaller i 96 % alkohol.
|g-.\^t! green i l/3 absolutt alkohol, l/3 methyl-

nellikolje.
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Snitt aa haetekorn x 300.

Nellikolje til oppklaring: l/3 nellikolje, l/3 absolutt alkohol og
l/3 xylol.

Ved denne fargemetoden blir fruktveggen og frlskallet lysere r/de
enn proteinkornene i aleuronlaget som blir farget dyp r/de. Stivelses-
kornene farges lys Br/nne.

(Andre metoder, se Plant N{icrotechnique av D. A. Johansen, 1940.)

Eaa Hundeaadt.

Norsk Soppforening

Arsmeld.ing 1957

Ved utgangen av oktober 1957 hadde foreningen 177 betalende
medlemmer. Foreningen har fitt 27 nye medlemmer, - €t medlem
har meldt seg ut og tre medlemmer er dgide.

I styret har disse vart med: Lektor Jens Stordal (formann), politi-
betjent Andreas Bilet (nestformann), agent Fr. Delphin jr. (kasserer),
amanuensis Finn-Egil Eckblad (sekretrr), fru Inger Anne Lysebraate,
og varamenn: sekretar fru Alette Buttingsrud og professor Ove Arbo
Hpeg. F/rsteamanuensis Kristian Horn har fungert som revisor.
Stvret har hatt 5 mdter.

Foreningen har hatt to m/ter:
27. november 1957l. Generalforsamling i Oslo Turnforeningt loka-

ler. Formannen, de to uttredende styremedlemmer Delphin og Eck-
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blad, samt suppleantene fru Buttingsrud og H/eg, ble alle enstem-
mig gjenvalgt. Kristian Horn ble enstemmig gjenvalgt som revisor.

Etter m/tet kiserte Andreas Bilet om h/stens soppfunn i Sarpsborg-
distriktet, og da aftenens annen kis/r, Wilhelm Ramm, hadde meldt
sykdomsforfall, holdt Eckblad et kort kflseri om Norges jordstjerner.

21. februar 1957: Fellesmpte med Norsk Botanisk Forening i
Universitetsbiblioteket. Foredrag av amanuensis Eckblad: uNorges
gasteromyceter, - spredningsbiologi og plantegeografi,.

Norsk Soppforenings turer 1957

12. mai. Til Li jordet. Ca. 15 deltagere. Det var temmelig lite
sopp i disse traktene, men vi fant da en del Polyporaceer. Av skive-
sopp si vi virtraktsopp, Clitocybe rhizophora, Rhodophyllus aernus
og Mycena aernalis (M. strobilicola), - den siste har sterkt alkalisk
lukt. Det ble ogsi funnet noen fjorgamle eksemplarer av jordstjernen
Geastrum rufescens (tidl. kalt G. fimbriatum), og vanlig br/dkorg-
sopp, Crucibulum leais. Dessuten si vi et par begersopp, den vanlige
Sclerotinia tuberosa som snylter pa r/ttene av hvitveis, og Encoelia
furfuracea pi greiner av or. Den siste er ikke sarlig vanlig.

F.-E. Eckblad.

18. august til Langhus. Ca.30 deltagere. Fra Langhus st. gikk
turen til skogen ved Fosstjernet. Rast ble holdt ved Vevelstadsaga.
Her ble en av kontrolly'rene igjen og laget en utstilling av de innsam-
lete soppene. Turdeltagerne fordelte seg pfl fplgende omrider: Vevel-
stadskogen, Vevelstad hamnehage og skogen mot Mpllerenga. 95 arter
storsopp ble notert. Det var ganske bra til i vare si tidlig i sesongen.
Som ventet var det bra med kremler. Det var f& sjeldenheter i se, men
vi fant da den sjeldne, lille, gule skjermsoppen, Pluteus leoninus.

Borghild Bull, GudbjQrg Hanssen.

25. august til @stmarksetra. 14 deltagere. Regnet begynte
ved starten og holdt trofast ved nesten hele tiden. Vi rastet ved Ulsrud'
vannet etter i ha trilet terrenget ved N@klevann. Noen mengder med
sopp ble det ikke, men det ble da litt til hver. Ved kontrollen ble det
neiien skybrudd. si turen gikk narmest i oppl@sning. Listen over
soppfunn inneholder 46 arter' 

EIra Haeem.

l. september til Hvalstad. 18 deltagere. Det var regn,_og det
noe srrie varet bidro vel sitt til at utbyttet av jakten ble noksi be'
skjedent bide med hensyn til artsantallet og mengden av matsoPP'
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Det var ellers temmelig grissent med sopp, og det ble bekreftet at
det ikke er si lett t by plukkerne godt soppterreng her vesr for fjor-
den. Fra Hvalstad st. la vi veien opp gjennom den frodige gran- og
blandingsskogen frem til Smibrukslarerskolen, hvor vi rastet og si.
litt pi det som var funnet. En del av deltagerne reiste hjem med bus-
sen herfra. De /vrige fortsatte jakten i liene pl nord- og /stsiden av
Semsvannet et par timers tid. I alt ble notert vel 60 arter storsopp,
hvorav kan nevnes: Amanita rubescens, A. spissa, Clitocybe gigantea,
C. odora, Collybia radicata, Craterellus clavatus, C. cornucopioides,
Geaster quadrif idus, Hy grophorus caprinus, M arasmius scoro donius,
Otidea onotica, Psalliota augusta, P. silaatica coll., og Tri,choloma
nudum.

Odd RQseng.

8. september til D rf bak. 7 deltagere. Varet var utmerket. Det
var meget sopp og mange forskjellige arter, dog ikke oksetungesopp
som det ble lett spesielt etter. Det ble ialt notert 172 arter, derav
138 skivesopp. En fullstendig liste ovet funnene er levert av Wilhelm
Ramm som fremhever f/lgende som mer interessante: Mandelriske,
Lactarius aolemus, flere steder, tildels rikelig. Russula lepida i eike-
skogen. Arne Eftest/l fant et eksemplar av den sjeldne Russula rosea.
Videre lundvokssopp, Hygrophorus nemoreus, Cortinarius bolaris og
C. pseudobolaris. Inocybe hirsuta, Boletu.s miniatoporus og Heluella
lacunosa.

Margrethe og OIau SQrum.

15. september til Vigevann i Enebakk, fellestur med Norsk
Botanisk Forening. I alt ca. 20 deltagere. Det hadde vart et vold-
somt regnvar kort tid i forveien og veiene utover var mange steder
oversv/mmet, si det bare var sfl vidt bussen kom frem. Fem av delta-
gerne bega seg av girde pi egen hflnd, og Wilhelm Ramm har levert
en fullstendig liste over hva disse fant, ialt 145 arter. De /vrige del'
tagere fulgte landeveien nordover og tok avstikkere her og der. Ut-
byttet ble forbausende bra i betraktning av hvor vassen og /delagt
det meste av soppen var. De fleste fikk imidlertid med seg en god
porsjon matsopp hjem, vesentlig bestiende av kantarell, sm/rsopp,
blek piggsopp, matiske og honninsopp. Enkelte fant ogsfl st@rre

mengder av fin bispelue. Her er et godt omride for sotvokssoPP, men
den var ni blitt for gammel. Av mer interessante ting kan nevnes stor
kragesopp, Stropharia Hornemannif, dessuten fant W. Ramm Lacta-
ri.us aspideus og A. Eftest4l Lactarius lilacinu,s. 

F._E. Echblait.
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_ 22. september til Heksebergfjellet i Skedsmo herred. 20 deltagere.
Drt var et meget godt soppterreng i fin eldre granskog, flere stider
blandet med spredte l{vtret. Pi fjellrabbene voksre pen furuskog.
Vi fant rikelig med matsopp, og de fleste hadde bra med sopp med
seg hjem. Srerlig var det meger av ekre kanrarell, trakrkantarell, blek
og rpdgul piggsopp og sauesopp, men ogsi endel andre spiselige arter
(svart trompetsopp, sotvokssopp, rimsopp, ekte riske o. fl.).

Skogen vi gikk i var den typen barskog som er si. vanlig pi @stlan-
det, og det var derfor ikke sl mange sjeldne arrer vi si. Likevel kan
noen av funnene ha en viss plantegeografisk betydning: Fra gran-
skogen Cortinarius bru.nneus, Russula densifolia, neslekremle, m/rk
kokosriske, stor kragesopp, fra furustubber kritthvit Osterssopp, fra
l/vtrestubber gul bittersopp, i kanten av skogen blflmusseron og rosa
sleipsopp og i kanten av kulturbeite stankvokssopp. Mer uvenret var
det i. finne et par fruktlegemer av frostvokssopp si tidlig.

Til slutt b@r nevnes at vi fant to arter som snylter pi gammel
ri.tten sopp. Den ene, Collybia tuberosa, har ca. I cm bred hatt og
brune, tilspissede sklerotier. Sklerotiene kan vrere vanskelig i finne
i den fjorgamle ritne soppmassen nede i mosen. Den andre, Nyctalis
Iycoperdoides (asterophora), snylter pi irets ri.tnende fruktlegemer
av de harde kompakte kremlene (Compactinae).

Margrethe SQrum of! Jens Stordal.

29. september til O p p e g A.r d. 22 deltagere. Det var flere kon-
trollprer i virksomhet, og fru S/rum fikk hjelp av fruene Lysebraate,
Eftest/l og Bull, samt herr R/seng. Mye av den fundne soppen ble
bragt til Tpyen der det pflgikk et soppkurs. Blant funnene var ogsl
Tricholorna lasciuum.

Margrethe og Olav SQrum.

6. oktober til G j ers j /bro. 16 deltagere. Turen gikk fra Gjer-
sj/bro over Hvitebj/rn til Ingier bro. W. Ramm noterte l4l arter,
derav ll5 skivesopp, det var ganske mange til i vare si sent i seson-
gen. Av matsopp ble funnet: Piggsopp, ganske meget traktkantarell
og gul trompetsopp, samt en del musseroner. Av interessante arter
nevner Ramm bl. a, Tricholoma terreu??? sensu Lange, $om er tydelig
forskjellig fra Tr, nxyomyces, dessuten den sjeldne Cortinarius qani-
tes, og Geastrum pectinatum, - den siste fant vi flere steder.

Lia og Arne EftestQl.
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Norsk Soppforening, Trlndelagsavdelingen, 1957

Styret i 1957 har vant: Kontroll/r Erling Ask, formann, og Agnes
Dillner, sekretrr og kasserer. Det er ikke blitt holdt noen m/ter i
1957, men i soppsesongen ble det arrangert 5 ekskursjoner i Trond-
heims omegn. Turledelsen har vert fordelt mellom formannen, sek-
retaren og et par av de ivrigste medlemmene. Sekretaren var kon-
troll/r ved en ekskursjon som Trondhjems Turistforening fikk istand.

For f/rste gang siden 1941 ble det siste h/st holdt sopputstilling
i Trondheim. Trpndelagsavdelingen sto som arrangdr. Formannen i
Norsk Soppforening, lektor Jens Stordal, kom til Trondheim for i
hjelpe til med bestemmelsen av materialet. Utstillingen ble holdt i
Museets foredra,gssal i tiden 16.-19. september og omfattet ca. 120

arter.
Allerede f/rste dagen fikk vi bevis for at soppinteressen hos trpn-

derne stadig er stigende, og da vi stengte etter 4 dager, kunne vi
notere en meget pen suksess. I alt var utstillingen bes/kt av nesten
1000 +nennesker, og samtlige fikk smake en liten porsjon av vflr sopp'
suppe laget av vire utmerkede kokker i arrangemerrtskomitien' IJtstiI-
lingen fikk en meget pen omtale i pressen, og det gjorde nok ogsi
sititil at interessen ble si stor. Sekretrren holdt flere ganger pr. dag
korte orienteringer for skoleklasser og andre bespksgruPPer om vlre
alminnelige matsopper og deres anvendelighet.

Hva materialet angflr, fors/kte vi i fi med et si representativt
utvalg av Trpndelags soppflora som det var mulig fl finne. Siste-h/sts
soppsesong var meget bra, og en del arter $om helt har vErt borte
noen ir, lom igjen i h/st. Beitechampignon holdt seg imidlertid
borte. En del av artene holdt seg forbausende godt de dagene utstil-
lingen varte, men noen mitte til stadighet skiftes ut- Det var srerlig
tilfElle med Coprinus cornatu,s, men den hadde vi stiende {Pe gress}

like ved MuseCt. Av sarlig interesse kan nevnes at Pholiota aurea
kom inn til utstillingen fra 3 nye lokaliteter i Trondheim og Strinda,
det var til og med mengder av den. Den ble funnet f/qste gang i
Trondheim f begynnelsen av 1930-irene av domkirkearkitekt Helge
Thiis pt Domkirkegirden.

Agnes Dillner.

Soppforeningen i Bergen, 1957

Soppforeningen i Bergen er 53 lr gammel, men gjennom atskillige
ir viste den bare svake livstegn. Den voksende interesse for matsopp
og Nyttevekstforeningens vellykte soppkurs i Bergen 1956 brakte liv
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i den igjen. I l/pet av seprember 1957 voksre medlemstaller til 26.
Formann er fru Raiti Hvoslef.

I 1957 ble det arrangert tre turer, til Stend, Lysekloster og Hattvik
i Os. To andre turer var planlagt, men mitte'avlyses pi [tunn av
vrerforholdene.

Soppkurser og soppkontrollgrpr/ve lgb7

^S9fnku11 
ble arrangert av Nyttevekstforeningen 8.-13. seprember

pi Botanisk Museum, Oslo, og ledet av underbestyr.er F.-E. Eckblad,
f/rsteamanuensis Kristian Horn og lektor Jens Siordal. Det var 15
deltakere, derav 5 fra Bergen og omegn.

Soppkontroll/rpr/ve ble holdt ll. september sammesteds. Det var
en kandidat, Tor J. Johnstad fra Laksevlg; han bestod pr/ven.

Botanisk doktordisputas i lg5?

_Can-d. rcal. Eilif Dahl forcvarre 9. november i Oslo sin avhand.ling:
.Rondane Mountain Vegetation in Southern Norway and its Relatio"n
to the Environment'. Opponenter var konservator, fil. dr. Olav
Gjarevoll, Trondheim, og professor dr. philos. Ovo Arbo H/eg.

Botanisk Selskap for Tlnsberg og omegn

har i 1957 vert ledet av apoteker Saugestad som lagets formann.
Foruten en del arbeide ute i omr8.dene innen bven ble en rur

arrangert -pi forsommeren til traktene ved Larkollin, @stfold, og
det var vel den vakreste s/ndagen siste sommer. Det ble gjensyn med
fine eksemplarer av strandplanter som vi kjenner fra ilstsiden av
fjordel, men mest betagende i skjpnnhet var-nl kans\e et srorr felr
pecl tjereblom mellom knausene. - Pl et omride innenfor bryggt
i T@nsberg har vi fors@kt i fi oversikt over der som fins, meilom
annet notertes brokkurt (Herniaria glabra), sm8.torskemunn (Chae-
norrhinurn minus) og hestehamp (Erigeron canad.ense). Leder for
turene har vrrt lektor K. Tj/nneland.

Pi vlrmptet holdt lektor F. Aschjem foredrag om (Forosyntesen
i nytt lys', og pi h@stm/tet holdt stipendiat Finn Wischmann fore-
dra_g om en reise til England, samt en reise i Alpene. Reisene gjaldt
sarlig orkideer, men mange inreressanre tiqg fikk han med. Firge-
fotografiene var ogsi ypperlige' 

sigurd Kaasa,sekretar.
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Norske Naturhistoriske Museers Landsforbund

Ved utgangen av 1957 er 14 museer medlemmer av forbundet.
Dessuten er det 62 personlige medlemmer. Formann er konservator
J. A. Dons, sekretar amanuensis F.-E. Eckblad.

Museumsstipendiater hpsten 1957 - vlren 1958 har vart: Botanikk:
Assistent Ola Skifte (Botanisk Avdeling, Troms/). Geologi: Cand.
T"q. 5rg, Itn B.yr (Mineralogisk-geologisk Museum, Oslo).
Zoologi: _C""4, mag. Svein Myrberget (Zoologisk Museum, Oslo).

Reisestipendier for 1957-58 er blitt utdelt til : Amanuensis Ivar
flernas (Bergen), kontorfullmektig Ellen Irgens (Bergen), cand. real.
Natasch-a |teing (Oglo), amanuensis F.-E. Eckblad (Oslo), og lektor
Bj/rge L/kts (Trondheim).

Forrige flrsm/te ble holdt i Oslo 6.-7. mai lgb7. Neste fusm/te
blir holdt i Stavanger 26.-27. april 1958.

Universitets- og hlgskoleeksamener i botanikk 1957

Uniuersitetet i Oslo
Hovedfag, adrsemester. Arne E. Haraldstad: Om Fomes annosus

€-t)- 9k9., srrlig med henblikk pl soppens sporer som sprednings-
middel for sykdommer. - Einar Heriksiad: Organogene sanddyner,
v_egetasjon og flora i flygesandomrldet Orre - Reve pi Jaren. -Olav Magnus Skulberg: Borrevannet, en eutrof innsj/ i Vestfold
fylke. - Peder Hjelmfoss: Phytoplanktonets sesongvekilinger i Har-
dangerfjorden juli 1955 - april 1956. - Anne-Marii Rom: En under-
{ke]sg av fytoplanktoner i fjordarmen rundt T/nsberg fra september
1955 til september 1956. - Tormod Lunde: En undeis/kelse av pH-
amplituder for noen fjellplanter i Troms fylke. - Eystein Mathiesen:
Om Chenopodium alburn's evne til i assimilere NOr.

B?,fag, adr. 15 kandidater. l) Om stivelsens dannelse, lagring og
anvendelse i h/yere planter. 2) Om formering, generasjons- og fase-
veksel hos brunalgene.

Hoaedfag, hQst. Per Svendsen: Om algevegetasjonen pi Spitsbergen.
En unders/kelse av den marine algeflora i den ytre del av Isfjorden.

Bifag, hQst. 5 kandidater. l) Lysets betydning for plantenes foto-
syntese. 2) Mosene (Bryophyta). Deres morfologi, livssyklus, innde-
ling og systemati$ke stilling.

Uniuersitetet i Bergen
Bifag, hQst. 2 kandidater. l) Plantenes mineralske nreringsstoffer

(askebestanddelene). 2) Om symbiose i planteriket.
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Norges LarerhQgskole
Ehsamen i botanikh (6 ukers oppgave). Larer Arne T/rresen: Om

eika i Norge, dens biologi og morfologi, utbredelse og historie.

Norges LandbrukshQgshole
Hovedoppgaver i botaniske emner i jordbruksavdelingen, student-

kull 1955-58: L. Braa: Kartlegging av ugrasfloraen i Klabu, og en
plan for ugrastynningen i samme herred. - O. Heir: Om virkningen
av halmbrenning mot fotsyke pi korn. - T. K. Florne: Unders/kelser
over spalteipningsreaksjoner hos diploid autotetraploid bygg. -
H. Joramo: Unders/kelse over sammenhengen mellom snerp og endel
kvantitative karakterer i krysninger mellom snerpet og snerpl/se
bygglinjer. - A. V. Mohus: En sammenligning mellom fenoksysm/r-
syrederivatene og fenoksyeddiksyrederivater som middel mot ugras.

- L. Steine: Virus X hos potet og dets bekjempelse, sarlig gjennom
resistensforedling. - O. Storhaugen: Kartlegging av ugrasfloraen og
om plan for motarbeiding av ugraset i Melhus. - E. Storsul: FIog-
havre. - O. Sveinson: Sammenlikning av norske og utenlandske gras-
stammer. - T. Ueland: Studier i erectoide mutanter av bygg. -T. Qyent Prinsippene for selektiv plantedyrking. - I. Aasen: Kva
gj@dslinga og eventuelt andre faktorar har i seia for askesamanse-
tinga i beitegras og h/y.

Personalia

Konservator Per St/rmer ble den l. juli 1957 gitt personlig opp-
rvkk til fdrstekonservator ved Universitetets Botaniske Museum i
Oslo. Samtidig ble han an$att som hjelpelarer i floristikk ved Univer-
sitetet. Siden 1942 har han hatt undervisningen i dette fag som en
midlertidig ordning.

Statsmykolog, dr. philos. Ivar J/rstad fylte 70 ir i 1957 og fra-
tr6.dte i henhold til aldersgrenseloven. Som ny statsmykolog ble ut-
nevnt hagebrukskandidat Thoralv Ramsfjell, som tiltredte l. sept.

Cand. real. Inger Ouren er ansatt som vitenskapelig assistent ved
Botanisk Laboriatorium, Universitetet i Bergen.

Pro{essor Poul Larsen deltok i en internasjonal konferanse om
eksperimentell biologi i Cambridge, England, 4.-9. april 1957 og
holdt foredrag om geotropisme hos r/tter.

Dosent Goks@yr deltok i Cellforskardagarna i Stockholm 28. febr.-
2. mars 1957.
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Professor Fagri, konservator Danielsen og dr. Hafsten deltok i det
4de internasjonale symposium i kvartrerbotanikk i Sveits i augusr
1957.

F/rstekonservator Johannes Lid og fru Dagny Tande Lid reiste
til Kanari/yene 6. februar og kom tilbake 19. mai. De bes@kte de
fem vestligste /yene, samlet herbariemateriale til Botanisk Museum
pi T/yen og tegnet planter.

Ved Landbruksh/gskolens Botaniske Institutt har cand. real. Endre
Berner vikariert i virsemestret for professor lfygen, som var fritatt
for undervisning. - Cand. real. Helga Roll-Hansen har permisjon
fra sin stilling som vitenskapelig assistent for ett ir fra l. juli 1957,
med Endre Berner som vikar. - Dosent Finn Roll-Hansen hadde
forelesningsfri, med forskningsstipendiat Eilif Dahl som vikar. -
H/gskolestipendiat Kristian Oland har arbeidsplass pi instituttet
for sine unders/kelser over lagring og omsetning av nitrogen i frukt-
trEr.

Forskningsstipendiat, cand. real. Svein Manum har ett ers vikariat
som konservator ved Universitetets Paleontologiske Museum i Oslo
fra l. oktober 1957.

Professor Rolf Nordhagen ble 31. mai tildelt graden som rres-
doktor ved Uppsala Universitet i forbindelse med feiringen av 250-
irsjubileet for Linnds f/dsel, og deltok sammen med pvrige uten-
landske aresdoktorer og andre botanikere i et to dagers symposium
over emnet <Systematikken idag".

Professor Arnold Nordal, Universitetets Farmas/ytiske Institutt,
Oslo, reiste l. juni til Burma med ett irs oppdrag fra De Forente
Nasjoner for i hjelpe til i bygge opp den lokale legemiddelpro-
duksjon.



Bokmeldinger

Bertel Bager: Naturen som formgiaare. En bota-
nisk honststudie. Nordisk Rotogravyr, Stockholm
1955. (2. oppl. 1957), 194 s. Sv. kr. 84,-.

Bertel Bager er en svensk kirurg som pi sine fristunder elsker i
trave omkring i skog og mark og finne ting med vakre former. Det er
planteriket som har fanget hans interesse, men ikke den siden ved
det som -folk vanligvis kaster sine /yne pi: blomstenes fargeprakt og
formrikdom. Nei, fra sine rurer kommtr han hjem rned lb*-e.re
fulle av frukter og fre, som han si hygger seg med i montere i en
naturens kunstutstilling. Denne hobby har han pleiet i mange ir.
Assistert av fremragende fotografer, presenterer hin nfl praktstlykke-
ne fra denne samlingen i en bildebok som har fitt tittelen .Naiuren
som formgiv?r€r. I denne tittelen r/per han sin kjrrlighet til de
formene som minner om formgivende kunstneres, isar p-ottemaker-
nes verk. omtrent fjerdeparten av de 213 fotografiene viser slike
former. Skulle jeg fr-emheve noen, mitte det vaie bildene av eike-
nptter, kapsler av jonsokblom, valmue og n/kkerose. Men han viser
oss ogsi._ andre fruktformer, som ikke akkurat f/rer tanken hen pi.
pottemakerverkstedet : nydelige gjengivelser av storkenebb, tranehils,
humleblom, og et festlig bilde av noen seljekapsler, for bare i nevne
noen eksempler. Forfatteren har ikke dyrket sin hobby bare om h@s-
ten. Han poengterer sterkt at den som har /ynene ipne for vakre
former, finner dem til alle irstider; han gir oss eksempler pi knop-
per, bladformer, skuddformer og tOrre fruktstander. Skulle jeg frem-
heve noen spesielt vakre bilder her, mi det bli en grenspiss-av mj/l-
brr og to l/se kroner av samme plante, og en serie-studier av snejle-
arter. En serie bilder av grasi/se mosesporogonier og podetier av
begerlav h/rer ogsi med. Det er ikke baie svinske plinter som pre-
senteres, av fruktene er en del utenlandske, og noen er av hageplanter.

En bok som denne stir eller faller med illustrasjonene. Denne stir,
og det med glans ogsi. Fotografiene, hvorav en stor del er helsides, og
fire i farger, ville for en stor del kunne sti for seg selv som ypperlige
stilleben-bilder. Objektene er arrangert og belyst med den lt6rste
omhu, s3. form og stoff gjengis pfl en fremragende mite. En foto-
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interessert vil h/ste atskillig inspirasjon og hrdom av bildene. De er
for en alt overveiende del laget av fotografen Erik Lundqvist.

Det var i /nske at alle som arbeider med botaniske leribdker, ble
oppmerksom pl disse bildene. Om de ville /se av denne kilden, kunne
det bety en kjarkommen fornyelse av bildestoffet i lrrebpkene, isar
for emner som frukttyper, frlspredning og morfologi. Ved siden av
at bildene er instruktive, gir de et skj/nnhetsinntrykk som vil vrere
et_ verdifullt pluss nir det gjelder elevens eller studentens innstilling
til stoffet.

Bildene er forsynt med plantens latinske navn. Her har det kom-
met inn noen feil som en botaniker kunne ha luket ut, om han hadde
fitt hind om korrekturen (Casuarina er blitt til Casuaria, Centaurea
til Centaurera, cristatus til christatus o. fl.). En slik spesialistkonsul-
tasjon b/r forlaget spandere nir det gjelder et verk som dette. Tek-
stene ellers er lettleste. De forteller litt om plantenes voksested, fr/-
spredning eller nytte der hvor det har noen interresse, ofte har for-
fatteren noen refleksjoner i forbindelse med det latinske eller svenske
navnet og det inntrykk av formene han har villet vise oss. Han har
avstett fra fristelsen til i beskrive med ord det vakre han har setr,
bildene fi.r tale for seg selv. En botaniker fi.r nok lyst til i korrigere
forfatteren ett og annet sted, men feilene er likevel bagatellmessige
(vakling i bruk av ftQ og frukt, sporofyllstanden hos snelle kalles
sporogonium).

A bla i boken er 6" vandre fra det ene skj/nnhetsinntrykk til det
annet. Typografisk er den ogsi fy'rsteklasses, noe som forresten s&r-
preger alt jeg har sett fra dette forlaget. En botaniker vil m/te mange
gamle kjenninger i boken, men ofte sett pa en ny mite; han vil ogsi
finne mange nye ting I glede seg over.

Saein Manum.

T. Lagerberg, J. Holmboe, R. Nordhagen: Zrire
aille planter. Revidert og for/kt utgave. Bd. 6, del l.
Grundt Tanum. 1957. 270 s., fargepl. 720-815.

' Pris innb. kr. 72,-.

Pi grunn av /kning i tallet av fargeplansjer og /kning i teksten
er sjette bind av "Vire Ville Planter, blitt delt i to i den norske 2nen
utgave. Fprste del foreligger ni. Nye plansjer er kommet til, noen av
de gamle er blitt byttet ut, det er kommet til en lang rekke nye
tekstfigurer, og teksten er blitt revidert og sterkt utvidet. S&ledes er
avsnittet om slekten Pedicularis vokst ut til en verdifull og fengslende
avhandling pi 38 sider, som bygger pl tidligere upubliserte unders/-



56

kelser av myrklegg-artenes blomsterbiologi. I det here tatt inneholder
teksten, som i de tidligere bind, et veld av opplysninger av botanisk
og folkloristisk art.

O, A. H.

G. Erdtman:. Pollen and spore morphologylplant
taxonomy. Gymnospermae, pteridophyta, Bryo-
phyta. (Illustrations.) Almqvist & Wiksell, Stock-
holm, 1957. l5l s. 265 fig. i teksten, b plansjer.
Innb. sv. kr. 40,-.

Mens bindet om angiospermene (1952) utgj/r f/rste del av en
ulntroduction to Palynologyu, skulle nakenfr/ede og sporeplanter
glgjO.e annen del. Det som ni er sendr ut, er imidlertid vesentlig
illusrasjonene, mens den tilsvarende tekst vil komme i en del III-.
Med sine tegninger (cpalynogrammer) etter forf.'s metode) av pollen
og sporer av flere hundre arter, vil dette illusrasjonsbind gj/re sin
nytte, men helt er det ikke mulig hverken i bruke det eller i vurdere
det f/r ogsi teksten er kommet.

, I,ikesom i angiosperm-bindet er det ogsi her noen bidrag av andre
forfattere (i et *Supplemenr)). Dr. Barbro Afzelius skriveiet avsnitt
(10 sider) om bruken av elektronmikroskopi ved unders/kelsen av
pollen- og sporevegger og viser i hvilken h/y grad vi.rt kjennskap
til veggens oppbygning er blitt utvidet pi denne miten. J. R. Pra[-
lowski skriver (13 s.) om fremstilling av ultratynne snitt. Disse to
kapitlene h/rer ikke egentlig hjemme netopp i denne boken, men
begge er h/yst interessante. 

o. A. H.

Curt Backeberg: Die Cactaceae. Handbuch der
Kahteenhunde. Bd. I. Gustav Fischer, Jena 1958.
638 s., 618 tekstfig., 35 plansjer. Innb. DM 74,-.

Blant alle merverdige plantefamilier er det fi som kan oppvise en
slik rikdom pi fantastiske former som kaktusene, samtidig som blom-
stene ofte er av en enestaende skj/nhet. Men som s3. mange andre
plantegrupper fra varme land er de et kors for systematikerne. Fordi
det er umulig i fi laget herbarie-eksemplarer ut av kjempemessige
s/ylekaktuser, av palmer, bananplanter o. 1., er det systematiske og
floristiske studium av slike planter langt vanskeligere enn nir det
gjelder vanlige urter.

Det foreliggende verk, som er planlagt med fem bind, bygger i stor
utstrekning piL studier pi voksestedet foruten i botaniske hager og
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litteratur. Det ser ut til at vi har fitt et standardverk av aller st/rste
verdi.

Boken er overdi.dig illustrerr med tegninger og isrer fotografier i
teksten, til dels ogsi fargefotos.

Innledningsvis peker forf. pi mange viktige og fengslende plante-
geografiske problemer som knytter seg til kaktus og andre sukkulen-
ter. Mens kaktusfamilien har sin helt dominerende overvekt i Ameri-
ka, med pifallende maksimum av arter omkring den nordlige og
sydlige vendekrets, gir noen arter (Rhipsalzs) i den gamle verden mot
/st helt til Ceylon. Pi den andre siden har de kaktuslignende eller
iallfall sukkulente arter av vortemelk og Mesembryanthemum sin
dominerende utbredelse i den gamle verden, men har ogsi noen fi
arter i den nye. Dette og mange lignende fakta reiser sp/rsmil av
historisk-plantegeografisk art som ikke enda er definitivt l@st. En av
de mange betingelser for fl fi dem l/st er at de arrene det dreier seg
om, virkelig er kjent og utredet. I denne forbindelse har monografier
som den foreliggende sin sarlig store betydning, foruten at alle kak-
tusdyrkere vil hilse den med glede.

o. A. H.

Knut Fregri: Norges planter. Blomster og trer i
naturen, med et utaalg fra udre nabolands flora.
J. W. Cappelens forlag, Oslo 1958. Hefte I og 2.
(I alt 20 hefter i kr. 13,50.)

Det er gledelig at verker med opplegg og utstyr som dette kan
komme ut. Mange faktorer forener seg om 3t gjfire det mulig, som
interskandinavisk forlagssamarbeid, moderne illustrasjonsteknikk, og
moderne reklame. Men dette ville ikke strekke til om det ikke ogsi
fantes et potensielt kj@pende publikum. Det er god grunn til i glede
seg over at siL er tilfelle.

Boken blir i innledningen kalt en flora. Den tar da ogsi med i tek-
sten et meget stort antall arter, deriblant mange som er bide uanse-
lige og sjeldne. En kan sp/rre om ikke den som har lyst til eller bruk
for f,. vite noe om disse artene, like gjerne gir til en vanlig flora; men
det er jo mulig det har sin misjon at de ogsi blir nevnt i en bok som
denne.

Utvalget av arter er ellers blitt preget av bokens interskandinaviske
karakter. Mens rent sydskandinaviske arter sorlr Anthericum ramo-
suln er kommet med (og det skader jo ikke), mangler f. eks. Veratrum
album. Det er ogsi oppstfltt en og annen uoverensstemmelse mellom
plansjer og tekst, som Juncus Gerardi pi plansjen, luncus gerardii
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i teksten, formodentlig fordi plansjen er blitt trykt f/r teksten ble
skrevet.

- r plantebeskrivelsene unngls mest mulig den vanlige fagtermino-
logi (egentlig_noe mer enn dit burde vare mulig), og t6kstei har fitt
en helt muntlig tone. lvlen det er litt trist r se it fdrf. .lover i ikke
plage med antall st/vdragere og kronblad) og dermed bidrar til i
underbygge de_n noe utidige motvil3en -ot u"nlig plantebestemmelse
som - vel med atskillig yrgtr - er blitt et slags symnot pi det kjede_
lige og avskrekkende ved skolebotanikken.

En stor styrke har ellers plantebeskrivelsene i at de fremhever nett-
opp det mest karakteristiske ved mange av artene, enten det gjelder
morfologi, voksested e_ller annet, og ofte blir det nevnt hvilke flianterdet kan^-oppsti. forvekslinger med, selv om de ikke egentlig^er be-
slektet' slike oppJysninger bygger pi forf.'s rike personl-ige erlaringer
fra mange irs arbeid i marken.

_ 
Den morfologiske terminologi er pi flere punkter avvikende lra

det som ni er vanlig. Ordet tvebo, som later til i vrre gjennomf@rt i
boken, har vel alle andre botanikere hos oss ni erstattei med sarbu.
Stengelen, eller en kunne ogsi si skaftet, |rros Allium schoenoprasum
blir kalt strlA (s. 32), en bruk av ordet stilk som vi b@r komme bort
fra i botanisk litteratur. ordet ouersedig blir brukt i stedet for over-
sittende. Fruktene hos gramineer blir oftest kalt frQ; dette svarer til
norsk d-agligtale og mi vare et utslag av at teksten her skal gjdres sl
lite faglig som mulig, men helt heldig er det ikke; iallfall kunne det
ett sted ha stitt en forklaring pl forholdet. Omvendt heter det om
barlind at ufrukten, er oinneslutret i en r/d, saftig fruktkapper;
ordet frukthappe mi vare nyrt i botanikken, og dessuten er dei ikke
en fruht som er innesluttet i den saftige kappen. I beskrivelsen av
gressfamilien brukes ordet skjede om det som de fleste ni kaller slire;
derimot brukes blde skjedehinne og slirehinne G. 48). A gi en over-
settelse av ordet hromosom skulle ikke i vlre dager vare n/dvendig
i et verk som dette. Likevel blir det her gjort, iallfall pi to steder,
ved et forklarende ord i parentes, - ett sted (s. 65) araelegerner, et
annet sted (s. 70) hiernelegemer; dette siste er uheldig, fordi jo ogsi
nukleoli har vart kalt kjernelegemer.

Ogsi ellers kan uttrykksmiten vrre uheldig. At oblomstene er
oversedige, blir definert (s. 39) ved at ode sitter oppi fruktknutenD.
Det som sitter oppi fruktknuten er strengt tatt ikke blomsten (til
rots for at den blir kalt oversittende), men blomsten minus frukt-
knuten. Om Ma,janthemum G. 36) heter det: uDet viktigste av mai-
blomsten finnes noen centimeter under jordoverflaten". luncus bufo-
nius (s.44) sies i ha en "rik blomsterstand av enkle blomster,; menin-
gen er at blomstene sitter enkeltvis. Om Juncus acu,tiflorus heter det
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(s. 44) at (en ny art av denne gruppen.... ganske nylig er oppdaget
som viltvoksende her i landetr; meningen er at arten er ny fof Norge,
men mange vil tro, eller har rett til i tro, at det gjelder en art som er
ny for vitenskapen. I innledningen heter det at .elefant er en artD,
men vi har da to nAlevende elefantarter foruten de utddde.
_ Pi s. 72 blft det gitt en rar forklaring pi hva .firerader bygg' .t
for noe, - det heter for resten firkantbygg. Om rekte seksradetbygg'
stir det at den ndyrkes bare i @st-Asiar. Hvis det ikke ligger noe helt
spesielt i ordet.ekter her, er dette et feilaktig,utsagn, for noen av
vire mest dyrkede sorter (bl. a. Varde) er stjernebygg, altsl typisk
seksradet. Endelig heter det at .bygg dyrkes sarlig for bryggeriene,
forholdsvis mindre gir direkte til folkemat,; der er vanskelig i si
hvor stor del av avlingen av bygg innenfor byggets veldige dyrknings-
omrlde som gir til bryggeriene som maltbygg, men hos oss iallfall
gjelder denne plstanden slett ikke.

A si at furushogene har en "forholdsvis rik bunnflora, (s. 6) er vel
bare forsvarlig om det er en tett granskog og kanskje bpkeskog en
sammenligner den med. I forbindelse med furu heter det for pvrig
i teksten (s. 7): .Foruten de artene som er med pi fig. lo, men pl
fig. l, som er et kart, vises ikke mer enn en art; det er Pinus silaestris
samt var. hamata (i figurforklaringen kalt hamulata). Om frlplanren
hos furu heter det at den har en krans av opptil 15 vanlige furu-
niler; hender det virkelig at tallet av frlblad er sl stort? Oppgaven
om den h/yeste kjente gran i Norge er foreldet.

Om Narthecium blir det nevnt at den er giftig og ar den, til dels
uten grunn, har vrrt beskyldt for i forlrsake visse kreatursykdommer,
som benskj/rhet; merkelig nok nevnes ikke de nyere underspkelsene
som har vert utf/rt, ikke minst i Norge, over denne plantens rolle
i forhold til alveld-syken hos sauer. Om Luzula silaatica kunne det
vel ha vrrt plass til 5. nevne at den har vart erysket> til f6r i ganske
stor utstrekning. CaIIa palustris blir avfeid som giftig. Det er mulig
den er det, iallfall har den en skarp smak; men den stivelsesholdige
rotstokken har da vart anbefalt og tydeligvis ogsl brukt til mar for
folk, iallfall i Sverige, og hele planten har spilt en ganske stor rolle
som grisef6r pi @stlandet. Utbredelsen av Calla er ufullstendig an-
gitt; forekomsten i Snisa kunne ha vart tatt med. Om Potamogeton
oblongus sies det bare at den fins pi Vestlandet; det er ufullstendig,
for arten gir da mot nord til Lofoten. Om Poa supina angis at den
vesentlig er funnet ved Oslo; hvis ikke denne opplysningen bygger
pi helt nye funn, er den gal, for det er langs grensen mot Jemtland
at planten mest er funnet hos oss.

Alisma blir kalt aossgro, Zannichellia uasskrans, men Elod,ea aann-
pest, og om alle heter det at de er uannplanter. Noen fi. av forklarin-
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gene pa de latinske navnene kunne ha vart bedre. Tegnsetningen
kan det innvendes meget mot; det skyldes tydeligvis blde manuskrip-
tet og korekturlesningen. I overskriftene er det noen inkonsekvenser.

Henning Anthons plansjer ser ut til gjennomgiende i vrere helt
fortrinlige. De er vakre og viser det karakteristiske ved plantene. Ett
og annet kan en nok innvende her ogsiL. Jeg synes for eksempel ikke
at tegningen av Agrostis tenuis er god, sarlig fordi toppen er for tung
og grov; det luftige og lette ved den er blitt borte. Alle gressene er
for resten blitt unaturlig undersetsige ved at lengden er forkortet i
forhold til bredden. - Tegningen av den hunlige furukvisten er
svart uheldig. Hvis den skal vise hunblomster, som teksten sier, burde
den ha vist det unge irsskuddet med uutviklede barnller og smi
r/de blomster. Den r@de knoppen som er vist pi tegningen, mi vare
en missforsti.else.

Fargefotografiene er ikke fullkomne alle sammen, hverken i foto-
grafering eller reproduksjon, men stort sett er de vellykte, og de viser
landskaper som er kjente og kjare for enhver nordrnann. Pl. XII og
XIII er begge fra @stensj/, men i forklaringen til XII heter det at
dette neppe er et srrlig naringsrikt vann, mens forklaringen til XIII
tyder pi at dette bildet skal vise et eksempel pi et nrringsrikt vann.

Det er trist at det er si pass meget i innvende mot dette verket,
og det er uforstielig for oss som kjenner forfatterens omfattende
kunnskaper og veldige arbeidsevne. I et faglig tidsskrift som nBlyttia,
er det rimelig i peke pil en d,el av det som kan kritiseres, ogsfl i hip
om at slikt kan unngis i senere hefter. Men det negative skal ikke vare
det eneste inntrykket som sitter igjen. oNorges planter, vil sikkert
bli en popular bok, og den fortjener det, trots alle innvendinger.
Den vil utvilsomt hjelpe til i ipne mange menneskers /yne for skjdn-
heten, formrikdommen og de biologiske undere i vir natur.

o. a. H.
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