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De dekkfrlete blomsterplantenes opprinnelse
PrQaeforelesning oaer oppgitt emne for d.en filosofiske doktorgrad

22. nouember 1962, noe ornarbeidet for publikasion

Av

SVEIN MANUM

De dekkfrpete blomsterplantene, eller angiospermene, er i dag
den helt dominerende plantegruppen i landjordens vegetasjon' Noe
slikt som 250 000 arter er kjent, moc om lag I I 000 arter i alle de

Qwige karplantegruppene. Ingen annen plantegruppe viser en slik
mang{oldighet av former og spesialiseringer. De dekkfr/ete utgj/r
da ogsi h/ydepunktet i planterikets utviklingshistorie, og SruPPen
settes pe topp€n i ethvert system for planteriket.

Det er ikke bare pi det rent btaniske plan at de dekkfr/ete spiller
en fremtredende rolle. Jeg har lyst til i sette dem i et videre perspek-
tiv ved fl minne om at de er naringsgrunnlaget for en vesentlig del
av landjordens dyrearter medregnet mennesket. Selve utviklings-
historien til flere av nitidens viktigste dyregrupper er n/ye knyttet
sammen med de dekkfr/etes opptreden og utvikling, det gjelder
insekter, fugler og pattedyr.

Det er naiurlig af opprinnelsen til de dekkfr/ete har vert et sentralt
sp/rsmil i botanikkerl Det var det pi Darwins tid, og det er det
fiemdeles. For la det like godt vare sagt med dn gang: det er like
ul/st i dag som for 100 ir siden. Vel vet vi atskillig mer i dag, serlig
om slektskapsforholdene innenfor lavere systematiske kategorier av
dekkfr/ete, iom familier og slekter. Men nir det gjelder de h/yere
kategorienes innbyrdes olektskapsforhold, og selve hovedsp/rsmilet:
gruppens opprinnelse, da er vflr viten i dag ikke meget s'tprre enn
Darwins, selv om teorier ikke mangler.

Men vi lar teoriene ligge en stund. I stedet skal vi ta for oss noen
av de kjennsgjerninger som har mest direkte betydning for viLrt emne'
nemlig-de opplysninger fossilerr'e kan gi oss om dekkfr@te planter
bakover i jordens historie. Det er srerlig to sP/rsmel vi hflper at
fossilene slial gi oss svar pi: (l) Nir oppato de dekkfrpete, og (2) hvil-
ken p,lantegruppe har gitt opphav til dem.

Fpr vi sei naime.e pl fosslltnes vitnesbyrd, mi. vi ha det klart for
oss hva som sarmerker de dekkfr/ete Plantene.

Som de aller viktigs'te karakterene gjelder blomsten og dens byg-
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ning. Den systematiske inndelingen av gruppen hviler i alt vesentlig
pi blomsterkarakterene. En viktig egenskap ved blomsten har gitt
gruppen navn: fr@emnene er udekket,, innelukket i en beholder,
fruktknuten (i motsetning til de nakenfr/eces udekkete frpemner).
Fruktknuten utvikles ved rnodningen til en frukt. De utallige varia-
sjoner av frukttypene, og fruktenes og frlenes effektive tilpasninger
ril forskjellige spredningsmiter, er viktige trrkk ved de dekkfr/ete
og har hatt stor betydning for gruppens konkurranseevne.

Ni h/rer blomstene til de mest forgjengelige plantedeler, og fossile
blomster med strukturer i behold er meget sjeldne. Fossile frukter er
derimot ikke helt uvanlige, og et ganske stort antall former er beskre-
vet. - Men her mi det nevnes at vi kjenner fruktliknende fossiler som
har vist seg ikke i. stamme fra dekkfr/ete, men fia nakenfr/ete.

Mens vi beskjeftiger oss med blomsten, mi ogsi pollenet nevnes.
Pl grunn av de store mengder pollen som produseres av en lang rekke
planter, og pollen-exinens store motstandsdyktighet mot nedbrytende
krefter, fir pollenet en spesiell betydning som fossiler. Pollen av nile-
vende dekkfr@te er i det store og hele distinkt forskjellig fra de
nakenfr/etes pollen og fra karsporeplantenes sporer. Men det finnes
noen former som kan gi anledning til forveksling, og da srrlig pi
fbssilt, materiale hvor oppbevaringstilstanden spiller inn. Enkelte
cycadofyters og ginkgofyters pollen, for eksempel, kan minne om det
hos en del representanter for ordenen Polycarpicae.

Den helt overveiende del av de plantefossiler vi finner, er blad.
Nir vi har en n8.levende plante foran oss, vil bladene i de aller fleste
tilfellene kunne si oss om det er en dekkfrdet eller ikke. Selv om
bladene i formen kan vare ytterst mangfoldige, er det trekk, isrr ved
nervaturen, som gjpr at vi kjenner dem fra blad hos andre plante-
grupper. Men dette gjelder ikke alltid; bnde hos visse bregner og
nakenfr/ete finner vi blad som i form og nervatur er hpyst lik de
dekkfr/etes. Dette er noe vi mi ha for gye nir vi har med fossile
blad av angivelige dekkfr/ete i gj/re. Er en imidlertid si heldig i
finne kutikula bevart, slik at bladets hudcellem/nster og spaltetp-
ninger kan studeres, blir identifikasjonen langt sikrere. Men slike
tilfelle h/rer dessverre til de sjeldnere.

Hos de dekkfr/ete skiller stammen seg ut ved i ha kar i veden.
Dette er imidlertid heller ikke noe intydig kjennetegn pi en dekk-
frpet, for det finnes ogsi nakenfr/ete med kar i veden, qi som derfor
i fossil tilstand kan tas for I vrre dekkfr/ete. Videre finnes det dekk-
fr@ete som ikke har kar, og med andre ord en vedtype som er karak-
teristisk for de nakenfrdete.

Den eneste karakteren som helt og holdent srcrpreger de dekk-
frlete og ikke kjennes i noen annen plantegruppe, ligger i befrukt-
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ningsmflten. Den er hva vi kaller dobbelt: to sadkjerner deltar i
befruktningen, in smelter sammen med eggcellen og gir opphav til
en kimplante, mens en annen smelier sammen med kimsekkens sen-
tralkjerne og gir opphav til frphviten. Men en karakter som denne
skulle det et aldeles usannsynlig slumpetreff til for 3" kunne etter-
spore hos noe fossil.

Pi en nilevende plante kan vi studere alle karakterene samlet.
Selv om vi bare har de veg€ta0ive karakterene i bygge pi, vil vi bare
i ytterst sjeldne tilfelle vare i tvil om planten vi har for oss er en
dekkfr/et eller ikke. Annerledes med fossilene. Der har vi med l/s-
revne organer & gjfre, mest blad, som dertil ikke er strukturbevart,
men bare viser form og nervatur i st/rre eller mindre detalj. Fossile
frukter og frl er ikke si helt fi, en del fossil ved kjenner vi ogsi. Men
det er bare i svrrt fi tilfelle at det har lykkes 5. kombinere slike lpse
organer, f. eks. blad og frukt, som har tilhprt dn og samme planteart.
I det hele tatt ml vi ha det klart for oss at fossile (arter' er basert
pi slike l/srevne organer.

La oss ni se hvilke opplysninger fossilene kan gi oss om opprinnel-
sen til de dekkfrdete.

Fossile dekkfrQete i, tertiar og hritt
De hyppigste fossilene gjennom hele tertiar er blad, frukter, frl

og ved, som uten tvil h/rer til dekkfr/ete. Disse fossilene er sfl lite
avvikende fra nllevende former at de for en meget stor del lar seg
innordne i eksisterende familier og slekter uten st/rre vanskelighet.

Det er ingen tvil om at de dekkfrdete gjennom hele.tertirertiden
inntok en liknende fremtredende stilling som de gj/r i dag. Det
synes ogsl klart at et stort antall av de slekter og familier vi kjenner
i dag, var etablert ved tertirrtidens begynnelse,

Overvekten av fossiler av dekkfr/ete holder seg nir vi gir nedover
i lagrekken, helt tilbake til f/rste del av /vre kritt. Vel er det sl at
etterhvert som vi fjerner oss fra tertirr, blir det oftere i finne
fossiler som ikke uten videre lar seg innordne i ni.levende familier.
Men en rekke fossiler, selv fra undre del av /vre kritt, blir f/rt
til nilevende familier og slekter. En kan tvile pi om alle disse
bestemmelsene er riktige. Men hovedinntrykket er det ikke mulig i
komme bort fra, nemlig at de dekkfr/ete helt tilbake til begynnelsen
av gvte kritt utgj/r en lremtredende plantegrupp€. Og det er intet
som tyder pi at det er sarlig primitive typer vi har med i gj/re.
Tvertimot synes det som om en rekke moderne familier og endog
slekter virkelig har eksistert pl den tiden. Av slekter som synes I ha
vrrt etablert, kan jeg nevne: Acer (lSnn), Amelanchier' (rosefam.),
Cercidiphyllum, Cornus (kornell), Frcus (fiken), Magnolia, Platanus
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(platan), Populus (poppel), Quercus (eik), Sassalras (laurbrerfam.),
Vitis (vin).

Foruten dekkfrdete inneholder floraene i midtre delen av kritt en
rekke bartrer og bregner, og et forholdsvis sparsomt innslag av
cycadofyter og ginkgofyter.

Bakenfor /we kritt skifter imidlertid bildet temmelig britt. Kom-
mer vi litt ned i undre kritt, avtar fossiler av dekkfrdete sterkt i
antall. Vi mpter i stedet et stadig sterkere innslag av planter som er
typiske for mesozoikum (jordens middeltid) f/r kritt: cycadofyter og
ginkgofyter, og en del spesielle bregneformer og bartrar.

Potomac-serien i det vestlige USA blir ofte nevnt som eksempel
(fossilene revidert av Dorf); den har tre suksessive floraer, fra undre,
midtre og /we del av undre kritt. Den underste er en flora av helt
overveiende mesozoisk karakter med bregner, bartrrer, cycadofyter o{i
ginkgofyter, og med et helt ubetydelig innslag av blad som har fitt
navn som Ficophyllurn, Proteaephyllum, Rogersia (sammenliknes
ogsi med proteaceer). Navnene sier oss ikke mer enn at fossilene sam-
menliknes med visse nilevende dekkfr/ete. I realiteten dreier det seg
om ikke sarlig overbevisende fossiler, si en viss forsiktighet er npd-
vendig n8r det gjelder i trekke slutninger med hensyn til det natur-
lige slektskapet for disse bladene. Vi b/r kanskje ikke si mer enn at
det er mulig de har h@rt til dekkfr/ete.

Den neste floraen i Potomac-serien, fra rnidtre del av undre kritt,
er ikke synderlig rik. Blant 30 beskrevne arter er det 5 som regnes i
h/re til dekkfr/ete, og de er igjen av en plik karakter at den samme
forsiktighet m.h.t. slutninger om slektskap er pi sin plass. De pvrige
fossilene er for en vesentlig del cycadofyter, der er ogsi bartrar og
b,r'egner.

Floraen i /vre del av undre kritt har et mer i/ynefallende innslag
av blad som synes i tilh/re dekkfrpete. De utgj/r der om laglf 4 av
de beskrevne artene. Og det kan visst ikke vrre tvil om at de for en
vesentlig del virkelig stammer fra dekkfr/ete. Floraen bestflr ellers
av bregner og nakenfi/ete med sterk tilknytning til den mesozoiske
floraen f/r kritt.

Dette eksempel fra Potomac-serien er karakteristisk for floraene
i undre kritt, og bildet bekreftes fullt ut fra andre deler av verden.
Floraene har et typisk mesozoisk preg, men blir noe fattigere oppover
mot @vre kritt, og innslaget av fossiler som med stprre eller mindre
rett regnes i stamme fra dekkfr/ete, €r ytterst beskjedent eller mangler
helt. Mot slutten av undre kritt /ker de dekkfr/ete formene noe i
antall, for si fra og med begynnelsen av Qvre kritt i bli de domine-
rende. Denne opptreden av dekkfr/ete i /vre kritt synes I skje si
raskt at man har talt om en (eksplosjonsaktig utvikling". Uttrykket
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er neppe dekkende, men pi den annen side er det ikke tvil om at
det i l/pet av et relativt kort tidsrom, geologisk sett, skjer en gjen-
nomgripende endring i planteverdenen i mid,tre kritt. I stedet for i.
tale om en eksplosjon, kan det riktigere uttrykkes slik: I lavlands-
om,rider, hvor de fossilf/rende avsetningene ble til - vi mi tenke pi
sumpomrider, elvedeltaer, innsj/bredder -, der har den opprinnelige
mesozoiske floraen med bregner og nakenfr/ete i l/pet av relativt
kort tid veket plassen for en flora av moderne karakter, hvor dekk-
frlete utgj/r et fremtredende element. Forandringen synes i ha inn-
truffet i stort se,tt samme tidsrom over alt hvor fossiler fra denne
tiden er kjent.

Det er ikke bare i makrofossilene at forandringen kommer til syne.
Studerer vi polleninnholdet i sedimentene, fir vi et helt tilsvarende
bilde. F/rst i undre del av gfvre kritt m@ter vi et sterkt innslag av
utvilsomme pollen av dekkfr/ete. Ved siden av fremmedartede for-
mer, som det ikke er mulig i identifisere nrermere, er det former som
kan sammenliknes med dem hos nilevende familier'

Det er intet som tyder pi at vi med fossilene i midtre kritt er
kommet i nerheten av de dekkfrpetes forl/pere eller tidligste former.
Tvertimot er det pifallende i hvor stor utstrekning fossilene rePre-
senterer familier, og for en del ogti slekter, som eksisterer i dag.

Fra undre kritt kjenner vi noen fossiler av dekkfr/ete som det er
verd i merke seg, fordi de er vel oppbevarte og viser ganske moderne
karakterer. Det er fem forskjellige typer av ved fra England (Lower
Greensand), som snarere er h/yt spesialiserte enn primitive (beskrevet
av Stopes, oversikt hos Scott pp. 53-56). De har ikke kunnet bestem-

mes til nilevende slekter, heller ikke sikkert til familier, men to av

typene viser meget nrr tilknytning til rePresentanter for Guttiferales,
spesielt familiene Theaceae (tefam.) og DipterocarPaceae. Nylig fant
man i enda eldre lag i California (eldre del av undre kritt) en fossil
frukt som heller ikke kan sies i vise primitive trekk (Chandler &
Axelrod). Den kunne ikke bestemmes til noen nilevende slekt, men
den synes narrnest fl h/re hjemme i den tropiske familien lcacinaceae,
i narheten av Aquifoliaceae (kristtornfam.).

Vi har ni besfjeftiget oss med kritt-tidens dekkfr/ete, og har sett
at de i l/pet av et relativt kort tidsrom midt i perioden fortrenger
den typiske mesozoiske floraen. Samtidig mi vi fastsli at de ikke
bringei oss n&rmere noe svar pfl vire sp/rsmil om SruPP€ns oPP

rinnilse. De avanserte trekk fossilene viser, gir oss snarere grunn til
i tro at gruppens opprinnelse mi vrre i spke i tiden f/r kritt- La
oss derfoi se hoa som er kjent av dekkfr/ete f@r kritt. Men, var det
fi fossiler som med no€n rett kan regnes til dekkfr/ete i de undre
lagene av kritt, sfl er det enda frrre i eldre lag.
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om fossiler "" d.kfi,';:'; ra!!!:: i"n:';:idet sanske treffende
u^*nt r"gj.1j. de representerer en lang rekke av fiaskoei. Det er nemlig
si at atskillige fossiler i tidens lpp har vcrr annonsert som dekkfr/ete,
gjerne med stor entusiasme, men senere har det vist seg at enten var
de avgjort ikke dekkfr/ete, eller si rni de ansees for 5 vare si tvil-
somme at de ikke kan tas som no€ utvetydig bevis for gruppens
eksistens f/r kritt.

Vi skal kort se pi noen av disse fossilene, i det vi konsentrerer oss
om slike som til ni har sett mest lovende ut som angivelige prekreta-
seiske dekkfr@te.

Fossil ved. Interessen har sarlig vart retret mot en gruppe
ye$typeq som er samnienfattet under slektsnavnet Sahnioxy lon 

"S"re- t
Sah. Veden har ikke kar, den bestir av trakeider, og har vcrt sammen-
liknet med den kar-l/se veden hos noen nilevendi dekkfr6ete, serlig
magnoliaceer og noen av deres slektninger. Flere typer er beskrevet
fra pvre trias til undre kritt, de fleste fra det sydpsilige Asia. Dette
er nettopp en del av jorden hvor det er mange nfllevende kar-l/se
dekkfr/ete, som av mange regnes for primitive, og atskillig vekt har
vert lagt pi denne kjennsgjerning. P& den annen side viser disse
fossile vedtypene like stor, om ikke stdrre, overensstemmelse med
veden hos visse berrnettiter, en utd/dd gruppe av nakenfr@ete. Ten-
de-nsen gir ni i retning av i regne ar bare btnnettiter kan komme pi
tale til sammenlikning med Sahnioxyl6n, og fossilene kan derfor iki<e
tas som noe bevis for tidlige dekkfr/ete. Vi stir med andre ord her
overfo'r noen av fiaskoene.

_En annen vedtype, Sueaioxylon Kriusel (1928) fra midtre jura i
Tyskland, har vrrr regnet som sikker dekkfr/et i enkelte lareb/ker
og oversikter. Krdusel selv har imidlertid ved flere anledninger (bl. a.
1956) understreket ar det ikke er bevist at veden stammer fra en
dekkfr/et. Veden har kar og er av dekkfr/et rype, men oppbevarings-
tilstanden er dlrlig; Kriiusel har pekt ph. at Gnetunr, sorrr jo er en
nakenfr@et, har liknende ved.

Fossile bl ad. Phyllites sp. (Seward, p. 125) fra Englands mid-
tre jura har bare en antydning av hovednerver; ingen finere detaljer
er bevart (fig. l). Seward advarte mor e trekke vidtgflende slutninger
av dette funnet, mens andre har sammenliknet bladene med Cercidi-
phyllum. Noe sikkert vitnesbyrd om ridlige dekkfr/ete utgjpr ikke
disse fossilene.

Det samme gjelder et blad fra undre jura i Tyskland,, Sassendorfites
benhertii Kuhn. Heller ikke her er clen finere nervatur bevarr..
Fossilet tilh/rte en privatsamling, og da det ble sp/rsmil om I under-
si4ke det pfr nytt, var det ikke rnulig i finne det igjen.
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Fig. l. Phyllitas sp. Naturlig st/rrelse. (Etter Seward).

Fig.2. Furcula granulifer H arris. A og B, blad i halv st/rrelse. C, del av

blid med nervaiur, 5 x. D, kutikula fra bladets underside med spaltelpning,
100 x. (Etter Harris).
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Enni. eldre er noen blad, Furcula granulifer Harris (1982, p. 4)
fra Gr/nlands pvre trias (fig. 2). De skiiler seg ut ved i vare ae u",l
bevarte av de mulige resteiav'dekkfr/ete eldie enn kritt. Det lyktes
Harris t llqe.prepararer av kutikulaen, men selve spaltelpningene
var bare dtrlig bevart. Bladene er typisk ,r"ttrr.rnete, de ytterste
nerveforgreninger ender blindt i maskene slik vi er vant til at de skal
gjOre hos dekkfr/ete. spalteipningenes naboceller har imidlertid
tremspringende papiller, slik som hos flere mesozoiske nakenfrpete.
t'n nettnervatur som her finnes ogsi hos en del nakenfr@ete og breg-
ner. Harris (1960) har selv pekt pi en viss overensstemmelie med
!igantopteris (antagelig en frpbregne) fra @stasia. Heller ikke Furcula
kan rJene som bevis for at de dekkfr/ete eksisterre f/r kritt.
, s-anmiguelia lewisii Brown er no€n h/yst pifallende blad fra
colorados /vre trias (fig 3). Brown tviler ikke pi at disse bladene er
lyu d-. synes- i. vare, og det kan ikke benektei at palmelikheten er
sllende. Bladspissen er ikke i behold pi. noen av iksemplarene, og
bladene er bare bevart som avtrykk. Epidermisstruktur eller anatomi
er derfor_ ikke kjent. Man ser imidlertid finere parallelle nerver
mellom dg gr9v9r9 ribbene. Skeptikerne er heller iicke her forn/yd.
Det blir fremholdt at hverken ielve bladformen eller overgangen i
bladstilken er helt palmeaktig; begge d.eler minner -., ori giilkgo-
tyter, selv om st@rrelsen av bladet (opptil 40 cm lengde og ZS i*
bredde) langt overskrider det en e. u"ni iit hor ginkgoiyter. f;ycado-
fyter*.an ogsi godt komme pi tale. Med vir nivJrende viten tror jeg
vi mi kunne si at fossilet har krav pl atskillig interesse, men vi vel
enni for lite til i avgj/re om det skal havnJblant fiaskoene, eller
om det skal bli den fprste virkelige suksess. stammeanatomien ville
ha hjulpet oss her, men vi vet altsi inret om den.

. Propalmophyllunt liasinum Lignier fra Frankrikes undre jura hari en del larebpker og oversikter vert regnet som sikre pahirerester.
Det dreier seg om noen dirlige avtrykk som har likhet med den basale
delen av. palmeblad, men ingen strukrurer eller finere detaljer er
bevart. Avtrykkene er si tviliomme at enkelte rnener de ikke "*p..-
senterer planterester i det hele tatt, men sedimentstrukturer forir-
saket av rennende vann (Krdusel lgb6).

. {orsilt p_ollen. Pollenkorn fra Skottlancls jura, som ble
beskrevet av simpson og besremt til i h@re til n/kierosefamilien,
har,inntil ganske nylig figurert som er av de mest pilitelige vitnes-
byrd om- prekretaseiske dekkfr/ete. Men ni er de ogsi bliit ganske
ettertrykkelig mistenkeliggjort. Det har vist seg ai pollenkdrnene
opprinnelig ble feiltolket. Det Simpson hadde tor seg og avbildet,
:1. .r-t-.type pollen av nakenfr/ete (Zonalapollenitei) i noe ugjen_
kjennelig fornr; men dessuten si han en 

"nnen, hoyst intereisanr
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Fig.3. Sanmiguelia lewisii Rrow n, lf 4x. (Fra Brown).

pollentype som imidlertid f/rst ble beskrever av Erdtman fra undre
jura i 'Sverige. Denne siste typen beskrev Erdtman som tricolpate
iollenkorn, noe sonr vanskelig kan tenkes e stamme fra annet enn
hekkfr/ete. Senere har atskillige slike korn ogri blitt funnet andre
steder fra jura og undre kritt.

Nl har-det vist ses (Hughes 196l a) at disse kornene ikke er

tricolpate som opprinn"elig an-tatt; de er bilaterale og har 6n lang fure
med ivrundete 69 titt uwidete ender, og pl den motstlende siden av

kornet er det en-ringfure, som irnidlertid kan vrre avbrutt (fig- a)'
Dermed har vi for o-ss en pollentyPe som nok ikke er uten enhver
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likhet med en del dekkfr/etes pollen, men liknende typer finnes ogsl
hos en del nakenfr/ete.

Nylig bl9 d91i undre kritt i England funnet fr/ av en ukjent naken-
fr/et som hadde-pollen av en helt tilsvarende rype, men litt mindre,
i frlmunn og pollenkammer (Hughes 196l a). Del ble funnet 25 korn
i alt hos tre fr/; alle kornene vaiav samme slaget. Dette er ikke noe
bevis for at pollen€r h/rte til samme nakenfr/e-te plante som frdene,
men det er et sterkt indisium.

Pi grunnlag av de fossilene sonl er nevnt her, og noen flere som er
rner tvilsomme, har no€n trukket den slutning it vi har tydelige
vitnesbyrd om dekkfr/ete planter tilbake til triis. Men det er hu.,g.
som trekker en helt annen slrrtning, nemlig at uomtvistelige fossilEr
av dekkfr/ete eldre enn kritt enne itkJer funnet. Selisynes jeg
at det sistnevnte standpulkt er mer i overensstemmelse med'kjenns-
gjerningene. Det er rom for et visst skj/nn her, i det vin standpunkt
vil avhe-nge av vurderingen av fossilene. En ting er imidlertid hevet
over tvil: Fossiler, som der er berettiget grunn-til iL mistenke for I
h/re til dekkfr/ete, er yttersr sjeldne i tag Jtdre enn /vre del av undre
kritt.
. Vj:g\ fatt pi fossilene i hip om i fi besvart sp/rsrnilene om nir

de dekkfr/et€ oppsro, og hva sbm vur deres forgjengere. I stedet for iL
le noe svar har vi bare skaffet oss nye problemer. Ett problem er
hvordan det.har seg at de dekkfr/ete i itit<e mengder dikker opp i
midten av kritt, og det med former som virker alt ainet enn primitive.
Mangelen_pfl forl/-pere for de dekkfr/ete vi m/ter i kritt, ir ogsi et
problem. For fossilene i kritt vitner om si vidt hdvtstiende f6rmer
at det ikke er letr e te-nke seg at hele utviklingen si<ulle ha foregitt
i lgipet av underste del av kritt.

Kan det tenkes at de fossilene av dekkfrdete vi skal ha tak i. slett
ikke ser ut som vi venter de skal gj/re? Det er mulig. I si fall mi de
s/kes blant de fossilene som vi ennfl vet lite om nlr det gjelder deres
systematiske stilling, og slike er det svert mange av. Sh der ligger
muligheter. Og de mesozoiske lagene skjuler freindeles en *eri{de
planter som vi ikke vet no€ om, der liggei sl visst ogsl muligheter.

Andre fossiler
La oss se pi noen andre mesozoiske fossiler som ikke er dekkfrpete,

men som hadde utviklet karakterer som sterkt narmer seg de dekk-
fr@etes. Det gjelder to utd/de grupper av nakenfr/ete: Be"nnettitales
og Caytoniales.

Bennettitene hadde frembrakt en tvekj/nnet blomst (fig. b) som i
store trekk viser en del likhet med blomsten hos noen dekkfr/ete,
kanskje srrlig hos magnoliaceer. Den hadde ogsl noe som kan minne
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Fig. 4. Pollen (Ezcommiidites troedssonii E r d t m a n) fra Skottlands

-idtre jura. A-F: Diagram av pollenkorn sett fra forskjelligc _syn-svinkler:
A, forsiien med hovedfuren, biksidens ringfure stiPlet; B, baksiden med
ringfuren; C, som B, men med avbrutt ringfure; D, fra side-n (dreiet 90" om
lerr[deaksen i A eller B); E, mot en av polene; F, eksemplar med utvidete
og oppsprukne furer, kan lett forveksles med radirrsymmetrisk tricolpat
potte"i.o.n. G, mikrofotos av forskjellige flatklemte korn, sml. diagram'

mene A, B og C. Forst. 1000 x. (Fra Hughes).
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Fig. 5. Bennettit-blomst. Foro av rekonstruksjon i Field Museum, chicago.

sterkt om en frukt, men denne var kommet i stand pi en helt annen
mite enn hos de dekkfr/ete. Mellom de langstilkete frlemnene rager
det opp sterile, la-ngstilkete organer, interseirinalskjell, som i toppen
var utvidet sl de sluttet tett sammen omkring frlemnene. Mot utsiilen
dannet skjellene et panser hvor det var sml ipninger som frlemnenes
frlmunn kunne stikke ut gjennom og motta follenet. Fr/emnene selv
var altsl g.odt skjult, men de mottok pollen pi frfmunnen, og det
gjlr dem til nakenfr/ete.

Hos C-aytoniales var det ikke no€n egentlig blomsterliknende
org1n91. Men frfemnene, som satt pl finnite mikrosporofyller, var
praktisk talt innelukket i hetteformete beholdere (fig.-6). Cipprinne-
lig ble plantene lansert som dekkfr/ete, fordi det si'ui som o*^behol-
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derne var helt lukket, og de hadde en fremspringende leppe hvor det
ble funnet pollenkorn og som derfor ble tolket som arr. Senere viste
det seg at pollenet kom helt inn til fr/emnenes frflmunn, og dermed
blir de nakenfr/ete. Antagelig er beholderne blitt lukket under mod-
ningen. Pollenet var vinget, en typisk nakenfr/et karakter. Pollen-
sekkene ble biret pi finnete organer som ikke har noe til felles med
st/vbrrerne hos de dekkfr@ete. Bladene var hinddelte og nettnervete.

ffhqr
A

Fig. 6. Hunlig fruktifikasjon hos Caytoniales. A, del av makrosporofyll med
hetteformete frfemne-beholdere, ca. 1.5 x. B, skjematisk lengdesnitt gjennom
en moden beholder eller .frukt' rned 4 frd, ca. 5 x. (Etter Thomas).

Det har vrrt gjort forspk p6 i avlede blomsten hos de dekkfrdete
bide fra Bennettitales og Caytoniales. Men avledningene er helt spe-

kulative; noen fossile mellomformer har de ikke e st/tte seg til. I
stedet for t se noen forl/pere for de dekkfr/ete i disse to gruPPene' er
det vel rimeligere I se likheten med visse karakterer hos dekkfr/ete
som uttrykk for en parallellitet i utvikling, og ikke for noe reelt
slektskap. Men begge grupp€ne er interessante, fordi de gir oss visse

ideer om hvordan enkelte organer kan ha kommet istand.
I de senere ir er det i S/r-Afrika funnet noen arter av Glossopteris

(antagelig fra perm) med eiendommelige fruktifikasjoner som plasse-

rer dim nrrmire dekkfr/ete enn nakenfr/ete, dersom tolkningen av
fossilenes karakterer er korrekt (Plumstead 1956). G/ossopteris er en
av de mest fremtredende slektene i den s/rlige halvkules yngre paleo-
zoiske og eldre mesozoiske flora (Glosso ptetis-flotaen). Reprodukrjons-
organen-e til disse plantene har vrert et dunkelt kapittel i -paleo-
boianikken, si alene det faktum at en del slike er funnet, er bemer-
kelsesverdig nok. Pl grunnlag av det materiale som foreligger hittil,
er det imidlertid ikke mulig I trekke noen sikre slutninger om den
eventuelle dekkfr/ethet hos disse Plantene.
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Ndlevend,e dekhfrQete
Ogst de nilevende plantene danner grunnlag for teorier om de

dekkfr/etes opprinnelse. Den naturlige klassifisering av levende
organismer tilstreber en rangering av organismene etter innbyrdes
slektskapsforhold, si langt dette kan bringes pl det rene. En slik
klassifisering innebrrer en stadig tilbakevenden til sp/rsmilet om
hvilke karakterer som er primitive og hvilke som er avledet. Krite-
riene til i avgjpre disse spprsmilene er sjelden entydige. Det var her
fossilene skulle ha hjulpet oss, men nir de mangler, mi sp/rsmfllet
avgj/res ved hjelp av data fra nfrlevende planter, skaff'et tilveie ved
sammenliknende morfologi og anatomi, genetiske unders/kelser o. s. v.
Ofte spiller spekulasjoner en stor rolle for avgj/relsen om en karakter
er primitiv eller avledet. Det gir naturligvis rom for dissens, og ikke
sjelden for diametralt motsatte konklusjoner. For ni I holde oss til
de dekkfr/ete, si er det pifallende hvor ofte oppfatningene om de
h/yere systematiske kategorienes innbyrdes slektskap er sterkt mot-
stridende.

Slike motstridende oppfatninger st/ter vi ogsi pi nlr vi vil nrrme
oss sp/rsmilet om de dekkfr@etes opprinnelse pi grunnlag av kjenn-
skapet til de nilevende. Det er ingen absolutt enighet om hvilke
grupper av dekkfr/ete som har beholdt de mest primitive trekk og
derfor mi. antas i stfl de utdOde og enni ukjente forlpperne narrnest.

Jeg vil n/ye meg med i nevne noen av de fremherskende opp-
fatningene.

Det synes i vare stort sett enighet om at de ffirste dekkfr/ete var
vedplanter, ikke urter. Det kan pekes pi en rekke argumenter for en
slik oppfatning. I de nakenfr/etes klasse, hvor vi jo mi regne at de
dekkfr/ete har hatt sitt utspring, finnes helt overveiende vedplanter.
Urteaktige planter finnes derimot overveiende i de gruppene av dekk-
frlete som viser tydelig avledete trekk, srerlig i de helkronete ordener.
En rekke treformete dekkfr/ete kombinerer dessuten karakterer i
anatomi og blomsterbygning som av svart mange blir regnet fbr
primitive. Dekkfr/ete vedplanter dominerer i dag i str@k med fuktig
tropisk og subtropisk klima; liknende klimaforhold synes i ha ridet
over meget st/rre deler av jorden gjennom mesteparten av mesozoi-
kum, som er den perioden da de dekkfr/ete mi regnes i ha gjennom-
lppet en vesentlig fase av sin utviklingshistorie. Til inntekt for den
oppfatning at de opprinnelige dekkfr/ete var vedplanter, har man
ogsi tatt mangelen pi utvilsomme urter i de eldste fossile floraene av
dekkfr@te. Men i denne forbindelse er det verd i merke seg at det
ogsi har vrrt hevdet at nir man ikke finner sikre dekkfrgete f{r
kritt, tyder det pfl at cle tidlige dekkfr/ete nettopp var urter, for
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urter har mindre sjanse enn trer til i. etterlate fossiler. Dette viser
bare hvilken tvilsom verdi argumentet med de fossile urtene har.

Nir det. gjelder sp/rsmelet om hvilke nilevende dekkfrdete som
viser de mest opprinnelige trekk, m/ter vi sarlig to hovedoppfatnin-
ger. Den ene anser rakletrarne (Amenriferae) sorn en primitiv gruppe.
Det er delte meninger om hva gruppen skal omfatte, men f/lgende
ordener regnes oftest med: Verticillatae (Cassuarinaceae), Fagales
(bj/rk, b/k, eik, etc.), Juglandales (valn/tt, hickory etc.), Myricales
(pors), Salicales (poppel, vier, etc.). Rakletrarne utgjlr en uensartet
gruppe, men den holdes sammen av enkelte karakterer, som enkjpn-
nete blomster med ubetydelig blomsterdekke, overveiende vindbest/v-
ning, og felles trekk i befruktningsmiten (aporogami). De som ser
opprinnelige trekk i denne gruppen, mener a[ den ikke kan ha utvik-
let seg fra andre dekkfr/ete grupper med utpregete tvekj/nnsblomster,
men mi stamme fra en eller annen gruppe av 6nkj/nnete nakenfr/ete
med tilknytning til bartrarne eller til Gnetales; Caytoniales har ogsi
vart antydet i denne forbindelse.

Pi den annen side har vi dem som anser at treformete representan-
ter for Magnoliaceae og andre familier innenfor ordenen Polycarpicae
kombinerer flest opprinnelige egenskaper, og derfor stir de dekk-
frletes forl@pere nrermest av niLlevende planter. Vi m/ter her tve-
kj/nnsblomster hvor de forskjellige blomsterdelene finnes i ubestemt
antall og ordnet i skruestilling pi blomsteraksen. Fruktknuten viser
trekk som ansees som primitive og veden mangler kar hos flere
representanter, slik at den er av nakenfr/et type. Man tenker seg
en opprinnelse fra en eller annen gruppe av frlbregner eller helst
cycadofyter som hadde utviklet tvekj@nnsblomster (sml. Bennettit-
blomsten). De som anser Polycarpicae for iL representere de mest opp-
rinnelige nilevende dekkfr/ete, holder rakletrarne for i vare en
sterkt spesialisert, avledet og heterogen gruppe. Ogsi de som s€tter
rakletrrerne f/rst i de dekkfr/etes system, anser Polycarpicae for i vare
primitiv blant gruppene med typiske tvekj/nnsblomster.

Hittil har ikke fossilene gitt noe holdepunkt til fordel for den ene
eller den andre av disse oppfatningene. Si langt en kan d/mme av de
fossile bladene, kan bide rakletrarne og Polycarpicae f/lges i hvert
fall tilbake til midt i kritq, da de dekkfr/ete for alvor gjlr seg gjel-
dende. La meg ogsi nevne at familiene Hamamelidaceae og Platana-
ceae, som ogsi ansees for i vare primitive, begge synes i vare repre-
s€ntert i de dekkfr/ete floraene i undre del av @vre kritt. Nir det
gjelder de mer avledete ordener innenfor den helkronete gruppen av
dekkfr/ete, tyder ogsi fossilene pi at de er av yngre opprinnelse.
Stledes kjenner man de karakteristiske pollentypene av kurvblomster
bare fra og med yngre tertier; det gjelder for si vidt atskilte omrflLder
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som Mellomeuropa (Krutz.sch, p. b?b), Nigeria og Venezuela (Kuyl,
Muller & Waterbblk,'p. O2).

. Forel@pig- har vi [eller ingen sikre holdepunkter for i avgj/re
hvilken av de to hovedgruppeie av dekkfr/ete er eldst, de enfrlbla-
de-te_eller de tofr/bladete.-De fossilene vi har omtalt, har praktisk
talt bare vrert tofr/bladete. I det hele tart er fossiler 

"u 
tofr/bludet.

relativt langt hyppigele 9nn enfr/bladete. Men derte k"n goit h..rg.
sammen med at de enfr/bladete overveiende er og antagelig har vrrt
urter' Imidlertid 

_opptrer de enfr/bladete sammen mea ae" tofr/bla-
dete i pwe kritt. spesielt kan vi merke oss at palmene er en gammer
gruppe, foruren blad kjenner vi ved_og fruktei fra Qwe krittf og det
er inrer ved dem som t-yder pr at de -var sarlig primitive 

"il.r" 
for-

skjellige fra de nilevende. Dei er grunn til i tr6 it en si rp.riutir.r,
gl'uppe som palmene har beh@r'et atskillig tid til sin utvikling, og at
opprinnelsen mii s/kes et stykke ned i m"esozoikum. I denne?rbin-
delse er jo sanmiguelia, de 

'palmeliknende 
bladene fra colorados

trlas, av en viss interesse. De1 er et h/yst bemerkelsesverdig funn, men
hvilken vekt vi skal leg.ge pi det, t.oi leg fremtiden fer ;gjtr;.

Fossilene har til nn ikki kunrrer uiari cit ldsningen a'Tioblemet
om opprinnelsen til de enfr/bladete og de tofrpdladete.^Noen fi
systematikere mener at de ikke kan fdrJs tilbake til noe felles dekk-
frpet.utspring, at de med andre ord representerer selvs'endige utvik-
ItngslrnJer, 

og at de..mange pifallende likheter mellom deni skyldes
konvergens 

.og p^arlllellitet i utviklingen. Noen mener at de enfr4-
blad.ete og de tofr/bladete heller ikke utgj/r naturlige gr.upper, menat'i har med mere e_nn to utviklingslinjir e dpre iine"nr#aet somi dag utgj/r de dekkfr/ete planter.'ber raterlikevel til fl vane flere
som oppfatter de dekkfr/ete som in naturlig gruppe. De mener ar
det er si mange grunnleggende trekk ro^ ei ieltis, at de mi vare
uttrvkk for et reelt slektskap, og ikke bare for konvergens og parallel-
litet i utviklingen. Ett av de viktigste felles trekkir deridobbelte
befruktningen, som ble omtalt til i begynne med. Den er en si spesiell
foreteelse at det ansees for.usannsyntig at den kan ha oppstiti uav-
liengig innenfor selvstendige utviktingslinjer. videre iirr.r ro-rt
r)raxge at de enfrpbladete har sprunget ut-fri tofrpbladete planter, og
at Polycarpicae i dag er den orden s6m sti.r de enfr/bladetis utsprin!
nrrmest.

En teori
. La meg til slutt referere hovedpunktene i en teori for de dekk_
frletes 

^opprinnelse 
som-pi ingen-mflte er ny, men som i l/pet av de

:"^1"^r".11-:r rart opp igjen og ytterligere utbygget av exeirbd 1tg52,r960, 1961).
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Axelrod antar at de dekkfr/ete oppsto i perm-trias, i kuperte fjell-
omrider, men ikke npdvendigvis h/yfjell, (uplands' kaller han dem.
Nir vi ikke finner fossiler av de tidlige dekkfr/ete, si skyldes det de
ytterst smi. sjanser for at fossiler skal bli bevart fra slike .uplands'.
De fossilf/rende sedimenter som mltte bli dannet i slike omr6.der, vil
i lrmillionenes l/p bli ljernet igjen ved erosjon.

Axelrod hevder videre at disse (uplands', hvor de dekkfr/ete opp-
sto, la i tropiske omrider. Denne slutningen kommer han til ved i
studere utbredelsesm/nstrene for en rekke nilevende grupper av
dekkfr/ete. Det er fbrresten ingen ny tanke at de dekkfr/ete skulle ha
hatt sin tidligste utviklingsfase i str/k med jevnt, vannt klima.

I perm og f/rste del av trias var de geografiske klimavariasjonene
pi jorden mer eksreme enn de var bide ffr og etter. I ruplands, kan
det derfor ha eksistert betydelige lokale klimaforskjeller. Kuperte
uuplands, vil dessuten kunne by plantene en rik variasjon av milj/er.
Slike varierte omgivelser innenfor relativt korte av$tander vil if/lge
moderne evolusjonsteori vere av stor betydning for en rask utvik-
ling. De tidlige dekkfr/ete skulle under slike forhold kunne ha
gitt opphav til forskjellige populasjoner med en rik variasjon av
tilpasningstyper, og milj/et b/d pn muligheter for differensiering
bide i retning av fuktige tropiske forhold og mer tempererte.

I trias og jura skal det si ha funnet sted en masseutvikling av for-
mer, f/rst begrenset til ouplands, innenfor den davarende tropiske
klimasone (mer omfattende enn i vire dager), lnen etter hvert har
atskillige former ogsi trengt inn pi tilgrensende tempererte omrider
i nord og s/r, med nye muligheter for sterk differensiering. Mot slut-
ten av jura eksisterte det derfor en lang rekke forskjellige systematiske
kategorier av dekkfr/ete, og de levet fremdglss i auplands" og har
ikke etterlatt fossiler. I undre kritt lyktes det representanter for noen
av disse kategoriene stykke for stykke i invadere lavlandet og fortren-
ge den opprinnelige floraen av bregner og nakenfr@ete som hadde
dominert vegetasjonen der gjennom mesozoikum. Omtrent midt i
kritt nidde sfl de dekkfrdete fram til i dominere i lavlandsfloraene.
Vi har alt omtalt hvordan de da gj/r seg merkbart gjeldende i de
fossile floraene.

Det antas at de tidlige floraene av dekkfrpete i lavlandet utgjorde
tre st/rre floraomriLder, ett troPisk, og to tilgrensende omrider, ett
arktisk og ett antarktisk. Innenfor disse kom det i stand sekundare
utviklingssentrer. Den videre vandring og fordeling av arter og h/yere
systernatiske kategorier skjedde under innflytelse av d9 klimatiske
forandringer som har funnet sted siden tidlig i tertirr. 

- 
Axelrod

finner at mange av disse vandringer gjenspeiles i den nivarende
geografiske fordeling av de dekkfr/ete.
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Axelrods teori inneholder mange interessante momenter som kan
dann-e grunnlag for videre unders/kelser, men ogpi diskusjon, for derr
er ikke uangripelig. Ett av de stprre spprsmileni er hvorfor de dekk-
fr/ete nettopp i undre kritr skulle invadere lavlandet. Si. vidt vi vet
skjedde- det pi den tiden ingen vesentlige forandringer som kan
tenkes i ha gitt st/ter til en slik innvandring

Dgrsorn de dekkfr/ete gjennom et si. langt tidsrom har eksistert i
uuplands,, skulle vi vente at en del pollen fra dem kunne ha havnet
i lavlandets sedimenter, ltil glede for dem som leter etter slike fossiler.
Men, som vi har sett, er funnene hittil negaLive. f il dette har Axelrod
i. si at dersom denne mangelen pi pollen av dekkfr/ete tolkes som
bevis for at de dekkfr@ete ikke har eksistert i "uplandsu, si. har de i
hvert fall ikke eksistert i alowlandsu, heller. Og hvor var si de dekk-
fr@ete dersom de eksisterte fdr kritt?

I et arbeide om Sydpolkonrinentets fossile floraer har plumstead
(1962) pekt pi dei gamle Gondwana-kontinenrer (S/r-Amerika,
Afrika, India, Australia, Antarktis) som opprinnelsessted for de dekk-
Irgete, og hun innpasser dotte i Axelrods teori. I denne forbindelse
leggel hun ogpi en viss vekt pi de eiendommelige G/osso pteris-frukti-
fikasjonene som jeg har nevnr tidligere.

Vi har enn8. ikke noen avgjdrende l/sning pi problerner om hvor
og nir de dekkfr/ete oppsto, og hva som vai deres forl/pere. Er det
hip 

-om 
i kunne fi noe sikkert svar p,l disse sp/rsmilene? Ja, vi mi.

tro det. Fossilene vil f/r eller senere bidra med noen av de n@dven-
dige data som skal til lbr L avgj4re hva i teoriene som er rett. For det
eksisterer s6" mange teorier at det ville vare merkelig om ingen hadde
truffet noe riktig. Harris (1960) tror ar et beskjedent antall gode og
overbevisend,e dekkfr/eoe fra jura vil gi st/tte til in av de eksisreren-
de teorier om de primitive dekkfr@etc, og kullkaste de /vrige. Mahesh-
wari avslutter sin oversikt over frlemners utvikling med i peke pi
den enorme betydning det ville fi om man fant struklurbevarte forme-
ringsorganer av en virkelig primitiv dekkfr/et i jura eller eldre lag:
.Almost overnight it would give a new orientation to our systems of
classification'. Hughes (1961 b) kommer til, etter i ha gjennomgltt
fossilenes vitnesbyrd om de dekkfr/ete, at de ikke eksisterte f/r kritt,
og at man mi intensivere studiet av alle fry'planter fra undre kritt
dersom n/kkelen til problemet om de dekkfrpetes opprinnelse skal
ha hip om i bli funnet.

Nlr vi hlper pi data fra fossilene, si er det ikke noe ubegrunnet
hflp. Fossilene har gitt slike data f.gr, som har vrrt av stor betydning
for plantesysternatikken. La meg nevne bregnene, hvor fossilene har
vist hvilke grupp€r og bygningstrekk som er virkelig gamle, og hvilke
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som er av ung opprinnelse. Et annet eksempel er bartrrrne og disku-
ljonen om konglens bygning, som ble endelig avgjort ved fossilenes
hjelp.

Det er godt htp ogsi av andre grunner. Til nl er bare en liten
br/kdel av egnete sedimenter fra mesozoikum unders/kt paleobota-
n!sk, og det som enni ikke er unders/kt, skjuler uten tvil en mengde
ukjente planter. Srerlig er lite gjort i tropiske str/k, hvor ni_levende
dekkfr/ete, som mange regner for primitive, har sin sterkesr.e konsen-
trasjon. Og selv de allerede kjente mesozoiske floraene mangler det
enni atskillig pi at vi kjenner til bunns. Det er derfor meget langt
igjen f/r alle muligheter er oppbrukt til i finne fossiler som kan
bidra til i l/se virt problem om de dekkfr/etes opprinnelse.
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Litt om Rosa rugosa Thunb. i Norge

A NOTE ON ROSA RUGOSA IN NORWAY

Av

H. RUI

Rosa rugosa skiller seg i valget av voksesteder si vesentlig fra de
andre Rosa-artene at det kan vare av interesse I se litt nrrmere pi
clette. Planten er forvillet fra hager og parker, hvor den i de senere
ir har vrrt litt av en moteplante, for det kan ikke tenkes en naturlig
spredning fra dens hjemland i N. @. Asia.- Nir din siLledes er spredt fra kultur, er det pifallende at man
sjelden eller aldri ser den forvillet inne i landet' Det fremgir allerede
av det som er skrevet om den i Blyttia (J. Lid, 1955, s. 45 og R. Berg'
1962, s. 77) at det er i stranden den mi s/kes' Det er ogsi min erfa-
ring fra mange funn, og det er pitagelig at spredningen til disse-loka-
litetene ml -ha funnet sted fra sj@siden. Det er eiendommelig at
spredningen da mi ha foregitt dels over lange strekninger-piland til
rj6et og derfra har planten si igjen vandret tilbake- til landjorden.
Na tr,a det jo sies at den stortrives i kultur, men hvorfor spres_den da
ikke fprst og fremst i nrrheten av opphavet, men velger sfl ekstreme
vokseplasser som dem vi til ni kjenner. (Jeg mfl innr/mme at jeg- har
sett den inne i landet, men da i si umiddelbar nerhet av dyrkede
planter at den ikke b/r regnes som forvillet.)- 

Mine funn av den er f/lgende: Det f/rste fta HdQya i Frogn herred
1948 vest for Dragsund var blant store stener i typisk sandstrand
uten humusdekke.-31. august 1952 fant jeg den ved Hundsund, p'd

Langodd-siden (Brerum). Beltet fra sj@en og inn til sammenhengende
busk-- og trevegetasjon er her ganske smalt, si lokaliteten er ikke av de

mest typiske, men R. rugos& sto dog tydelig utenfor de andre buskene,
like innenfor Juncus Girardii-beltet. I 1955 fant jeg den igjen pi to
steder i Danmark. Det f/rste var ved Helsing/r, pi stranden nord
for Kronborg. Her vokste den pi tre steder, ganske langt fra hver'
andre, i sandstrand i Glaux mari'ti'ma-beltet. Skogen var mange meter
lenger tilbake fra stranden. Det andre stedet var pi Mols. Her vokste
<len ogsi i sj/ens umiddelbare narhet omgitt av Crambe maritima-
Det fintes ikke andre trar eller busker mellom sj/en og veien.
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4. aug-ust 1957 fant jeg den ute pi holmen ved Strpmmen i Hurum
herred. Her 

'okste 
den i den stoie sanclstranden pi /stsiden av halv-

fya blant Elymus og Ligusticurz. Si har jeg funnei den pfl Ost|ya
i BTr"T: F/rste gang i 1957 ved bryggen- og ISOZ litt lenger noid,
her i selskap _med Euphorbia palustr,r.-t tgo-t var jeg med"Botanisk
Forening til l-aren, og 5. juli var vi i Orre i Klepp her"red. Her vokste
9:l^pa d_en flyvesandryggen Wischmann reu.tii i referatet (Blyttia
1962, s.3l),.oppe pA ryggen, sividt innenfor h@yeste punkt, min itte
sd langt nede at det ble ly for varet, og her vokste den i ren flyvesancl
blant Ammophila. Det siste funn jeg har gjort av den var ogsf,. med
Botanisk Forening i pinsen 1962. 10. juni-var vi pi BastQy i 8o..".
Her 

'okste 
et par meget kraftige buskLr - eller .ettere koionier - i

sandstranden syd for bryggen i selskap mecl Ligusticum m.m. Alle
disse lokalitetene ligger i det beltet ,orir, -.re eiler mincrre, overskyl-
les av saltvann.

summen av derre mi bli at den synes i foretrekke sa'dig havstrand,
hvor den ikke har konkurranse av andre busker eller trrei, og at denmi kunne tile mere salt i jorden, og av og til oversprpyting, enn
sine slektninger.

La si vare at den er kommet flytende til alle disse lokalitetene: clet
er sannsyn-lig. Men den muligheten har jo alte nyper, siledes at ogse
de andre Rosc-arrene skulle liunne erobie de samme lokalitetene. Degj/r det bare ikke! Selvfplgelig kan de spire, som det har visr seg i
Pihl:Hr.*^l' Agropyreto-Euphorbietum patustris (Nytt Magasin,
Ird. 82, s. 299), men de nir ikke besrembar uwikling. Den Lommeifp.rt
lenger vekk fra sj/en, der hvor de med anclre buskEr og tr-r danner en
sammenhengende hpyvegetasjon. Og herfra har de som regel sammen_
hengende forbinclelse innovir i landet, si man med liie stor eller
st/ne. sannsynlighet mfl anta at de har erobret denne sin posisjon fra
landsiden. Dette kan ikke vrere tilfelle mecl r?. rugosa, *- ikk. ..
l":r-:, i selv den ipneste skog. Den mfl ha kommet.-til sin sarpregede
lokalitet fra sj/siden. Det er tydelig at de andre Rosa-artene, -- hu.
hatt meget lenger tid til i spre seg, lkke kan vokse pi disse lokalite-
tene som R. rugosa synes i foretrekke.

flniversitetslektor, dr. philos. Ove Sundene har medclelt meg at
Rosa rugosa vokser pi stranden pi to av holmene (Grindholmene)
i Vrengen, o6; at han ogsi flere andre steder har sett clen vokse pi slike
lokaliteter.

Bortsett fra Kr. Andreassens funn pi en fabrikktomt, er alle de
andre publiserte funnene fra havstrand, hvor den tilsynelatende gir
inntrykk av i vere halophil. Men det kan den ikke vare da denlo
ogsi trives meget godt inne i landet pi nar sagt hvilketsomhelst
untlerlag. Innlandslokalitetene (i kuliur) r,iser bgsi at clen ma
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kunne tile lav vintertemperatur. Det kan derfor heller ikke vrre den
relativt h/ye vintertemperatur i stranden som gjpr at den foretrek-
ker denne lokalitetstype. Det eneste sikre ser ut til e v&re at den ikke
tiler skygge av annen vegetasjon. Jeg har plantet den i min hage
under et kastanjetre, og her ligger den nesten flat for i komme ut i
lyset, og det er tydelig at den vantrives.

Hva kan da flrsaken vrre til at vi forel@big bare finner den pi si
ekstreme lokaliteter? Den er neppe halophil. Den tiler kulde og
storm. Eksponerte plasser mitte den kunne finne mange steder inne
i landet. Hvis det var et spredningsbiologisk fenomen at den lett
spres med rinnende vann til sj/en, mitte man ogsi kunne vente den
pi passende lokaliteter langs ferskvann. Dette har jeg enda ikke sett,
til tross for at jeg har lett efter den. Nei, nir det gjelder arsaken(e)
mi jeg nok si med salig Ibsen: uJeg sp/rger kun, min lod er ei at
svare).

Etter at dette var- skrevet, har professor Hpeg gjort meg oppmerk-
som pi at i aBlomstrende busker og trer) av Tor Nitzelius og Ruth
Riisici Conradi (1954), st&r fplgende (s. 197): oI Japan kalles den for
sj/- eller strandtomat, navn som sikter dels til de store nypene, dels
til de steder hvor den vokser. I det nordlige Japan finner man den
nemlig langs sandstrender. Pi Syd'sveriges kyster finnes den forvillet
og dyrkes ogsi for i binde sandenr.

ENGLISH SUX,INIARY

When occurring naturalized Rosa rugosa is found almost exclusively
on sea beaches. The author has found it in six such localities in
Norway and two in Denmark, on sandy or stony beaches, in one
place together with Crambe maritima, in other places_ with Glaux
maritima, or Elymus and Ligusticum scoticum, or Euphorbia palus'
tris. All these localities were far from places where Rosa rugosa was
cultivated, whereas in the few cases when it has been found in secon-
dary localities inland, this has always been close to, or in, gardens or
parks.



Kartlegging av storsoppenes utbredelse i Europa

Av

FINN.EGIL ECKBLAI)

P:fl den II. europeiske mykologkongress i Prag 1960 ble det beslut-
tet e starte en fellesunders/kelse for kartlegging av srorsoppenes ur-
bred-else i Europa. Pi kongressen ble oppnevnl en komii€ pi fem
medlemmer for L organisere underspkelsen. Komitiens mediemmer
er: Dr. D. M. Henderson, Edinburgh, dr. F. Kotlaba, Prag, dr. H.
Kreisel, Greifswald, professor M. Lange, Kj/benhavn, og professor
H. Rornagnesi, Paris. Professor Lange har pi"tatt'seg i l-d-e under-
s/kelsens sekretariat. Komitien har oppnevnt lokale rapport/rer i
praktisk talt alle europeiske land. Rapport/r for Norge ei-aman.,e.t-
sis Finn-Egil Echblad, Oslo.

Komitien har satr opp en liste pi 100 arter som man pnsker detal-
jerte opplysnlng9r om. Disse 100 artene er relativt lettkjennelige.
Ikke desto mindre er det av vesentlig betydning ar der ior hvert
finnested foreligger herbariemateriale som seinere eventuelr kan
brukes til 6. kontrollere artsbestemmelsens riktighet. Altfor mange
angivelser om forekomst av sopp er antakelig feilaktige, men kan ikke
lenger kontrolleres da det ikke foreligger noe nrateriale i de botaniske
museer. F/lgelig vil derfor praktisk talt bare opplvsninger ledsaget
av materiale, friskt eller t/rket, bli tatt med.

De ledsagende opplysninger som /nskes er f/lgende: Finnestedets
navn, helst i relasjon til rektangelkart, daro, samlerens navn og sividt
mulig noen detaljer om vokstestedets art: skog, eng, myr, Ctc. For
reboende arter er det viktig i angi hvilket treslag det dreier seg om.
Er man i tvil eller soppen vokser pi" et annet tresla6; enn det sopp-
bpkene angir, b/r en liten kvist eller bit av veden (ikke barkin)
vedlegges.

I f/rste omgang dreier det seg om 24 arter, hvorav kartene for to
arter, Pycnoporus cinnabarinus (syn. Polyporus cinnabarinus) og
Xerocomus parasiticus (syn. Boletu.s p.) skal fremlegges allerede pfr
neste kongress i Skottland h@sten 1963.

I listen nedenfor er soppene oppfprt under de latinske navn som
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komitden har brukt og som f/lger en moderne nomenklatur og en

slektsinndeling som er svrrt forskjellig fra hva vi stort sett er vant
til herhjem*i. t parentes er derfor tilf/yet det slektsnavn, -eller
latinske navn arten mest er kjent under i nordiske soppb/ker. Dess-

uten er tatt med norske navn hvor slike finnes og noen ord om ut-
bredelsen og voksemlte slik vi kjenner den idag.

N{an hipir piL stor oppslutning fra alle soppinter,esserte' For de

mer alminnelige arter mi en imidlertid regne med at Oslo's n&rmeste

omegn er tilstiekkelig godt kjent for dette formilet. For slike sopp

er ddt i f/rste rekke ulbredelsen i landet for/vrig som er av interesse:

Verpa conica, klokkemorkel. - Det foreligger bare- ett. funx av

denne art i Norge; det vil bli nermere omtalt i annen forbindelse.

Ptychouerpa bohemica (Verpa b'). - Ikke funnet i Norge'

Sarcosoma globosum (Bulgaria globosa) svartgubbe. --Ytterst sjel-

clen, tidlig viisopp. Bare to funn i Norge (se Blyttia bd. l5 s' 8 og l2)'

Hirneola auricula-'iudae (Auricularia a.) judas/re.- - ?raktisk talt
bare pl gamle, men ievende svarthyll, sjelden pi andre l/vtrar' Ikke
funnet i\orge, men kan kanskje finnes pi S@rlandet.

Tremiscus heluelloides (Phlogiotis /r.). - Temmelig sjelden, utbre-
rlelsen i Norge nylig kartlagt (se Nytt I\fag. f. Bot. bd. 8 s' 184)' 

-
Pseud,ohydntt- {rlotinosu* lfru^rllodon g.) issvullsopp' - Trolig

vanlig, men utbredelsen lite kjent i detalj.
Stilrt * frustulosum. - Vdsentlig pi -gammel, morken eikevecl,

sjeldnere pn b/k. Oslo-trakten til Vest-Agder.
" Gomphis cLaaatus (Craterellus c.) fiolett trompetsoPP' - Ikke
vanlig, utbredelse lite kjent.

Ginod,erma applanatim (Potyporus a.) flatkjuke. - Pe gamle l/v-
trestubber, visstnok vanlig til Tr/ndelag.

Pycnoportts cinnabaririts (Polyporus c.) -rauhjuke. Temmelig
.'aniig. Flere funn utenom Oslo-trakten /nskelig. - -

Fiiutina hepati'ca, oksetungesoPp. - Pi eik, sjeldnere bpk' Bare

i kysttraktene, men flere detaljer /nskelig-.
*rroro*r, parasiticus (Bolitus p.) snvlter/rsopP' - Forekommer

bare som snyltisopp pi potetr/yksopp, Sc/ero derma; Bare-kysttraktene,
men flere detaljei'pnsk'ellg. firttagt i 1944 (se Blyttia bd' 2, s' 65-
70). Fe funn er kommet til siden.

'Hygrophorus marzuolus. - S/r-europeisk art som ikke forekommer
hos oss.

oud,emansiella mucida (collybia m.) - Ph gamle, levende b/ketrrer.
Ikke funnet i Norge hittil.

Marasmius alliaieus. - Pi pinner av b/k begravet i iorden' Meget

sjelclen, men vanlip; i b/keskogen ved Larvik'
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- .Mycena crocata. - Pn bpkepinner. Visstnok ikke funner i Norge
hittil.

Amanita caesarea, keiserfluesopp. - S/r-europeisk art som ikke
forekommer hos oss.

. ,Amanita phalloides, grlnn fluesopp. - 
-femmelig sjelden. Barei kyststr/kene.

- -Amanita citrina (A. mappa) gul fluesopp. - Vanligere, men bare
i kyststr/k.

Rozites caperat-a_ (Photio-ta c.) rimsopp. - Vanlig, men detaljerte
opplysninger med herbariebelegg finnes nesten ikke]
. ,Astraeus hygrometricas. - En egenarter jordstjerne. Ikke funnet
i Norge.

C, a lu a t ia..gi gqryt e !., kjer_nperpyksopp. - Sj elden. Fotograf i med mile_
stokk er tilstrekkelig belegg nir soppen er stor nok, dvs. over 30 cm
r olameter.

-.lhal.Iu,s impudicus, vanlig stanksopp. - Ikke sjelclen i kyststrpk.
Utbredelsen i No-rge-karlagt (:e viri'vilre plantei bd. VIII's. 147),
men enni.mangelfull, selvom flere funn er i.ommet til siden. sarli[
mangelfull for strekningen Bergen-Trondheim.
- Phallus had,riani, sandstanksopp. - ytterst sjelclen. Forekommer
bare i sanddyner. Med sikkerhet 

^b^are kjent fra J"aren.



Fondet til dr. philos. Thekla Resvolls minne

Gjennom mer enn 35 ir underviste dr. philos. Thekla Resvoll i
botanikk ved tlniversitetet i Oslo, bide for realister og farmas/yter.
Alle som har sittet under hennes kateter, eller som har tatt del i
hennes mikroskopikurser eller fulgt henne p& ekskursjoner, minnes
henne med glede, som en betydelig og harmonisk personlighet og et
elskelig menneske.

Etter at hun var falt for aldersgrensen i 1936, ble det i 1937 tatt
initiativ til i opprette et fond som skulle bere hennes navn' Profes-
sor H. H. Gran, Professor Bernt Lynge, Amanuensis T'rygve Braarud
og formannen i Norges Farmaceutiske Foreni.tg 11. Wilhelmsen
undertegnet et opprop som ble sendt ut til hennes tidligere elever og
andre venner, mtd oppfordring til i sende bidrag inn til H/yeste-
rettsadvokat Eskild Biuun, som hadde pi.tatt seg i fungere som kas-

serer.
Etter krigen ble saken tatt oPP igjen. Innsamlingen fortsatte, og

der kom inn mange bidrag, serlig fra apotekere og farmasf,yter opi

fra farmas/ytiske industribedrifter.
For fonclet er blitt utformet f/lgende

Statutter
l.

Fondet til Dr. philos. Thekla R. Resvolls minne er knyttet til Norsk
Botanisk Forening'. Det er opprettet ved gaver fra Dr. Thekla R. Resvolls
elever og venner. Det kan /kes videre ved gaver.

2.

Formilet for fondet er i gi st@tte til norsk botanisk vitenskap, fortrins-
vis innenfor de omrider av botanikken hvor Thekla Resvoll var virksom'

3.

Fondets styre bestAr av tre medlemmer, hvorav en er oPPnevnt av Norsk
Botanisk Forening, en av Norges Apotekerforening og Norges Farmaceu-
tiske Forening i fellesskap, og en av Kirke- og LTndervisningsdepartementet.
Styret velger selv sin formann.
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Fondets kapital er ur/rlig. Den
Ier bestemt.

4.
Som kasserer og revisor for fondet fungerer Norsk Botanisk Forenings

kasserer og revisor. Decharge meddeles av Norsk Botanisk Forening.

9.
skal anbringes som for offentlige mid-

6.
Av rentene skal hvert lr minst l/10 legges til kapitalen. Resten av ren-

tene kan brukes til bel/nning eller stipendium til en botaniker eller til
bidrag til trykning av en avhandling. Om styrer finner det formtlstjenlig,
kan utdeling slOyfes ett eller flere Ar; det ledige bel/p kan da legges til
kapitalen eller disponeres det f/lgende flr. Utdeling finner sred pe e$.
m/te i Norsk Botanisk Forening.

Fondets statutter kan endres r"d 1; en enstemmig innstilling fra sryret
blir vedtatt pi Norsk Botanisk Forenings lrsm/te.

Som medlem av styret oppnevnte Norsk Botanisk Forening Profes-
sor ()eorg Hygen. Norges Apotekerforening og Norges Farmaceutiske
Forening sammen oppnevnte Apoteker Chr. van der Lap;en (i sep-
tember l95l), og som Kirkedepartemenrers representanr har Professor
Ove Arbo H@eg fungert.

For i /ke fondets kapital har den fitt stl ur/rt til ni. Pr. l. januar
1963 er den vokst trl hr. 13.147,85. Styret har nl funnet at fondet b/r
tre i virksomhet og har besluttet I oppstille fflgende

Prisoppgave
Pivisning av forkim av Equiseturn (kjerringrokk) og Lycopodium

(krtkefot) i Norge, med redegjdrelse for deres forekomst. Tilfreds-
stillende besvarelse belpnnes med inntil hr. 600,-.

Besverelse bes innsendt til Professor Hpeg, Universitetet, Blindern,
innen utgangen av 1963.



Birlens ((t'nua f. rntliala lra Skjeberg'

Smistykker

Bidens cernua f. radiata

selv ikke wergeland ville ha kunner kalle Bidens cernua vakker.
Uskj@nn er den-i seg selr', utrivelig,er det gjerne.<ler <len gror, i

stee;de andemat-vann. Og dens norske navn br/nsle lokker simen
ingen lyriker - pr@v bare iL finne noe som rimer.

"En eitermiddag ticllig i september 1962 6akk min lille pointerhvalp
meg efter sitt fpr:ste tritt mia rapph/ns oPP Pa h/y<len ved Skjebe-rg

kirfe. Der ligger det en dam av den tyPen man finner ved bonde-

gircler, full iv andemat, GI1'6sr;. og sikkert ogsi av mygglarver -
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rik_tig en p/beldam. Men helt utenom programmet skinte der noe
gult i dammen som fikk meg til i glemmi rapph@ns og hund _ noen
halvt nikkende smisoler ca. 20 cm ot'er vunnflaten. bet viste seg i
vere en.helt urege,lmentert Bidens cernua, med akkurat de gule raird-
kroner i tillegg til standardutstyret som rnitte til for i fi ?en ellers
si grimme alling til i se skapelig ut.

Denne Bidens cernu.a f.. rad,iata er kjent fra et dusin finnesteder pi.
@stlandet med hovedvekten pi @stf6ta - dog tilsynelatende iki<e
tidligere fra skjeberg. Eksemplarene fra skjeberg virker lavere, mere
kompakte og derfor mere haimoniske i skibeloien enn hovedarren.
Jeg har tatt ftQ og er spent pi i se om forskjellen er reell.
.-Dammen ved Skjeberg kirke kan vrre kunstig - i sl fall for vann

til kuene. Den hprer ikke med til haveanlegget-ved den vakre gamle
Skjeberg .prestegflrd. Men det hindrer ikke-it en sogneprest kin ha
hatt en finger mecl i spillet. Kallet har vel i sin tid-h6rl med til de
beste i_landet og burde i alle fall ha trukket til seg embeclsmenn med
skj/nnhetssans og interesser urenom det vanligd. En blomsterglad
teolog som i motsetning til Henrik wergeland fikk sitt kall, kan ha
mottatt ft@ fra en kallsbroder i utlandei og sidd det i en andedam
til glede for seg selv og for sin Stella.

Kristen Klaueness

Et nytt finnested for Potamogeton obtusifolius Mertens & Koch

- Lenge har den sjeldne Potamogeto,?-arten p. obtusif olius Mert. & K.
bare vart kjent fra et sted i Nord-Norge, Finnsnes i Lenvik herred,
Troms. Der ble den f/rste gang samlet i l9l0 av Andreas Not/,
senere i 1938 av Johs. Reiersen og i 1949 av peter Benum. planten
vokser her i en liten eutrof dam innenfor selve Finnsnes og synes i.
trives bra (jfr. Benum l95S: 87).

Sommeren 196l hadde jeg anledning til i botanisere i S/rreisa
herred, Troms, og under en ekskursjon til Middagsfjellet Zb. juli
oppdaget jeg_el liten Potamogeton-ari som var ukjent'for meg, ien
liten dam ved foten av fjellet. Jeg ble snart klar 6ver at det treide
seg om P. obtusifolius, men tenkte ikke mer over det, da den floraen
jeg brukte under bestemmelsen ikke anga utbredelsen n/yaktigere
enn: @stlandet, Janen, Tr/ndelag, Trorns. Sj. Senere oppdaget"jeg
at det var et nytt finnested.

Finnestedet er en liten dam ved veien mellom Straumen og Andselv,
ca. 100 m vest for avtaksveien til Rabblsdalen. Dammen er ikke
storre enn ca. 5 x 5 m, og ligger inne i et kratt av Alnus incana, slik
at den er lite synlig fra veien. Vegetasjonen i dammen var ganske rik;
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jeg noterte f/lgende after: Sparganium hyperboreum (rikelig, flere
eksemplarer hadde vel utviklede blomsterstander), Potamogeton
obtusif olius (ganske rikelig, bare sterile eksemplarer), Hippuris
uulgari.s f.. lluaiatile (rikelig, bare sterile undervannsindivider), Calld-
triche verna (spredt pi. grunt vann), Carex cfr. uesi.ceria (sparsomt,
bare steril) og Caltha palustris (to store avblomstrete eksemplarer).
Vannet var tydelig eutroft. Alle eksemplarene av P. obtusifolius var
frittflytende, noe som ogsi gjaldt for Sparganium hyperboreum.
Arsaken var, si vidt jeg kunne se, at dammen ble benyttet av kyr til
drikkevann. Hele den ene siden var full av kutrflkk, og jeg kunne se

avtrykk efter klauver pi bunnen ute i dammen. Alle de l/srevete skud-
dene har nok bidradd til at P. obtusilolius opptrer sl rikelig her.
Planten opptrfldte bare steril i dammen. P. obtusifohz.l danner
turioner (jfr. Gltick 1906: 145-46), og disse betyr uten tvil meget for
spredningen. Alle eksemplarene i dammen var spirende turioner, og
enda det var si sent pi sommeren som 26. juli, fantes det ikke ett
eksemplar som var stprre enn 10-15 cm. De var forsvnt med lange
r4tter, men jeg si ikke mer enn to-tre planter som vokste festet i
bunnen. I det hele skilte disse eksemplarene seg fra dem en finner i
S/r-Norge.

Hvorledes P. obtusifoh'us kan ha kommet hit, er et stort problem.

Jeg har ikke kjennskap til om arten er funnet blomstrende i Lenvik,
men det tviler jeg pi. Spredningen har antagelig foregitt med turio-
ner eller l/srevne skudd. Jeg kan tenke meg to muligheter for hvor-
dan spredningen har foregitt: l) Ved hjelp av mennesker. Den delen
av dammen som vender mot veien, blir tydeligvis brukt som avfalls-
plass, for her var det blitt t/mt $pppel og skrot i vannet.

2) Ved hjelp av fugler. Mest sannsynlig l/sning pi problemet. En
vade- eller sv@mmefugl kan tenkes i ha brakt med seg en turion eller
et lite skudd fra Lenvik. BjQrn RQrslett

Litteratur :

Benum, Peter, 1958: The Flora of Troms fylke. - Troms/ Museums Skrifter
Vol. VI.

Gliick, Hugo, 1906: Wasser- und Sumpfgewdchse. II. - Jena.

Er Plantago intermedia GiUb. aktuell i Norge?

I Blytt-Dahls flora finnes blant de underordnede taxa i Plantago
majoigrtppen ogsi var. intermedia Gilib., og i herbariene finnes det
en del-eldre matariale som er bestemt til denne formodede varietet.
I siste nummer (vol. 32, fasc. 4) av Bulletin du jardin botanique de
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I'itat Bruxelles har de Langhe og van Rompaey en artikkel der de
vil vise at P, interrnedia,som beskrevet av Gilibert, er en god art og
forekommer i Belgia. De antyder en suboceanisk eurasiatisk utbre-
delse.

De anf/rer en rekke karakterer som skal skille mellom P. inter-
med,ia og P. maior, og hvorav de viktigsre er

P. intermed.ia P. major
Bladrosett tiltrykt jorden mere opprett
Bladplate avsmalnende mor stilken, rett avskiret mot stilken,

nedtil grovtannet, 3-5- uten tanning, 5-9-nervet
nervet

Aks nedtil meget fjerntblomstret tenblomsrret ogsl nedtil
(evtl. med noen fi. spredte

Kapsel 4-4.4 mm lang, overgang
mellom likk og kapsel i
undre tredjedel, skjult av

blomster)
3-4 mm lang, l4kket om-
trent av halve kapselens
h/yde, skillet ikke skjult

perianth
Fr/ gjennomsnittlig 18 pr. kap- gjennomsnittlig 8 pr. kap-

sel, l-1.2 mm lange, med sel, 1.6 mm lange, med
anastosmoserende linjer pi parallelle linjer.
overflaten.

Dette ser jo ganske overbevisende Lrt, men man skal ikke ha sett
mye materiale fpr man oppdager at enhver av disse karakterene
tydeligvis ogsi kan forekomme hos P. major,likesi den hirethet som
skal karakterisere P. intenned.ia. Intet av det materiale som i Bergens-
herbariet er bestemt til var. intermedia, oppviser alle de karakterene
som de belgiske forfattere regner opp, men enkeltvis finner man de
fleste.

Nnr jeg i det hele tatt henleder oppmerksomheten pl saken, er det
fordi grobladkjempe jo ikke egentlig h/rer til det man gjerne samler
eller i det hele ser sfl npye pfl, sl det skader ikke i vare oppmerksom
pi problemet.

Knut Fagri
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Universitetseksamener i botanikk 1962

I oversikten s. 62 var f/lgende kandidater fra Universitetet i Oslo
falt ut: Hovedfag, vfir: 4 kandidater. Gudbj/rg Elisabeth Flanssen:
Fruktifikasjonen til noen utvalgte Hymenomyceres (Fruktlegemenes
tilsynekomst, levetid og vekst). - Jorunn Os Vigran: Sporer i devon-
sedimenter fra Spitsbergen, Bj/rn/ya og Norge. - Nils D. Roll-
Hansen: Underspkelser over naringsfysiologien hos Nectria cucurbi-
fula sensu Wollenweber. - Kari A. Throndsen: Coccolithophoridenes
biologi i hovedtrekk og eksperimenter til belysning av coccolithdan-
nelse og livscyklus hos Cricosphara carterae (Braarud & Fagerland)
Braarud.

Bokmeldinger

Bengt Sj6gren: Trtid i wenska marker. Med tegninger
av K. Holmqvist. 95 s. Zindermans Frirlag, Gdteborg,
1962. Innb. sv. kr. 12,-.

En vakker liten bok, pent bundet, pent trykt, med gode tegninger
av de enkelte treslagene.

Etter en innledning om skogtrarnes historie i Sverige f/lger smi
kapitler om hvert enkelt treslag, fulle av opplysninger av biologisk
og kulturhistorisk interesse. Man kunne bare ha /nsket at de var
lengre. Til slutt et godt avsnitt om trar og naturvern. Boken er vel-
skrevet, og den er innholdsrik sfl langt som plassen tillater det.

o. A. H.

Advances in Botanical Research. Vol. l. Ed. R. D.
Preston. Academic Press, London & New York 1963,
384 s. 70 s.

Dette nye foretagende har som mil i gi sammenfattende, kritiske
oversikter over fremskiitt som er gjort i det siste innenfor forskjellige
botaniske felter. Det foreliggende Bd. I gir formodentlig et godt
bilde av planen, med sine syv kapitler: nThe status of some fossil
plants' (A. Wesley). .Growth Regulation by Metals and Chelatesr
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(lI. BylstldT). .Comparative Anatomy as a Modern Botanical Discip-
line' (C. R. Metcalfe). .Palynology, (G. Erdtmen). .Metabolism anld
the Transport of Organic Substances in the phloemn (A. L. Kursa-
nov). .\,Va1sr Relations of Plant Cells, (J. Dainty). .Eiectron para-
magnetic Resonance in photosynthetic Stirdies, (G. M. Androes).

Hver enkelt av disse artiklene er skrevet av en spesialist; alli ser
ut til .i bygge.pt den mest moderne litteratur og ei av interesse for
botanikere i vide kretser.

.-_Typografisk er boken fortrinlig, ogsl nir det gjelder det rikelige
illustrasjonsmateriale.

Bare en av artiklene skal omtales litt narmere her, nemlig den
paleobotaniske, av Alan Wesley, med kritisk referat og vurderi-ng av
en del fossile planter som er blitt beskrevet i det Jiste eller som
iallfall 

-er 
blitt gjenstand for nye tydninger:

overfor rapporter-om predevonske mikrofossiler som er blitt angitt
som beviser for at det eksisterte.sa. gamle terrestriske karplanter, er
han kritisk, men ikke totalt awisende. Det tvilsomme foisiret alda-
ngQbton antiquissimum fta kambrium i @st-Sibir godtar han, som

fmgt-ig er, ikke- som no€n sikker landplante, og etid" mindre som

|."::tig lycop-sid. Merker's lypotgt. om at .rhi-zomet, hos Rhynia
skulle vare plantens gametofyi, blir referert, men bare som det'den
:! - gl arbeidshypotese. De merkverdige fruktifikasjon$organer som
Mrs. Plumsteed oppdaget og beskrev fla Glossopteris i Si/r-Afrika,
og de ikke mindre merkverdige hypoteser hun oppstilte p6. grunnlag
av d-em, blir objektivt referert. Likeledes atskillig-annet pileo-"botanisf
stott av lnteresse, men uten noe fors/k pi fullstendighet.

A d/mme etter der foreliggende fprste bind tar utg-iverne tydeligvis
sikte pi en meger h/y standard. Det kan sies at oveisiktsartii<ter 6tir
noksi snart foreldet, si at publikasjoner av denne art ikke har samme
yTige -verdi som tidsskrifter som bare bringer nytt faktisk stoff.
Likevel, med den overveldende mengde av ny litteiatur som preger
v6r tid, er det vanskelig nok i f/lge med selv innenfor eni eget
arbeidsfelt 

-og umulig utenfor det hvis man ikke har denne sligs
ov.ersikter til hjelp. Derfor kan man trygt pnske det nye foretagend=e
velkommen.

o. A. H.
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