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Litt om fenologi

Av
HENRIK PRINT'Z

Helt fra de eldste tider har irstidenes periodiske vekslinger og de
derav betingete forandringer i naturens utfoldelse vrert gjenstand
for menneskenes oppmerksomhet og interesse. De griper pi de for-
skjelligste miter sterkt inn i hele virt liv og levesett. Den vitenskaps-
gren som beskjeftiger seg med det normale irsforl/p i naturens livs-
ytringer og de fluktuasjoner som skyldes vrerlaget, kalles fenologr. De
irlige tilbakevendende faser i naturens utfoldelse, si som bladsprett,
begynnende blomstring, fruktmodning, bladfelling o. 1., observeres
og registreres gjennom S.rrekker. Pi grunnlag av slike observasjoner
studerer fenologene lovmessigheten i irsforl/pet og hvordan de
variasjoner som iakttas er betinget av skiftende miljpfaktorer, serlig
av de klimatiske fluktuasjoner fra ir til annet. Sist, men ikke minst,
s/kes de fenologiske resultatene utnyttet i praktisk retning.

De tidligste opptegnelser av fenologisk art som vi kjenner til, finnes
i Japan. I det keiserlige hoffs arkiv ligger en ubrutt serie opplysnin-
ger om kirsebrrblomstringen helt fra ir 812. Linne var imidlertid
den fgirste som helt milbevisst begynte med fenologiske observasjoner.
I uPhilosophia Botanica" fra l75l beskriver han metoder og formil
for slike unders/kelser og den nytte de kunne fi for alt erverv som
avhenger av naturens ytelser. Han fikk ogsl istand et nett av 18 feno-
logiske stasjoner rundt orn i Sverige. Her ble gjort iakttakelser over
de forskjellige faser i naturens utvikling som grunnlag for en natur-
historisk karakteristikk av de enkelte landsdeler. Linnd kalte det for
en plantekalender. Ordet fenologi eksisterte ikke dengang, det ble
f/rst foreslitt av en belgisk botaniker, Ch. Morren, omtrent 100 tr
senere.

Dette eksempel fra Linn6, som allerede i sin samtid var en h/yt
ansett naturforsker, gav foranledning til at lignende unders@kelser
etter hvert ble tatt opp i andre land. I stor utstrekning ble de imid-
lertid narmest drevet som en hobby av interesserte enkeltpersoner.
De kom derfor vesentlig til i omfatte kortvarige serier fra begrensete
omrider og hadde i det hele tatt et noksi spredt og tilfeldig preg.



Riktignok ble det utgitt ikke si. renr fi beretninger om slike under-
spkelser, men de fikk ikke noen st/rre betydning, fdrst og fremst
fordi de enkelte faser ikke var helt eksakt angitt og r,'el heirer ikke
ble registrert med tilstrekkelig n/yaktighet.

_-Den fenologiske forskning kom i mer faste former etter at det pi
Versammlung Deutscher Naturforscher und .zirzte i Mtnchen i lg27
ble foreslitt e sette igang sammenlignerde iakttakelser over bromst-
ringstiden for en del alminnelige uibredte planter. Dette resulterte
i et fenologisk samarbeide mellom 80 lbrskJellige steder i Mellom-
Europa hvor det siden har vrrt clrevet slike-undiersdkelser mer eller
mindre regelmessig.

I vi.rt eget land tar en fenologisk virksomhet fprst til i midten av

fogige- irhundre. I 1865 utgav distriktslege Printz et arbeide i Nyt
Maga_z.in for Naturvidenskaberne hvor han gj/r rede for hvordan
utviklingen av plantelivet i Valdres er avhengig-av h/yden over havet,
eksposisjonens betydning, og virens stigning mot 

'h/yclen. 
Denne

unders/kelse ble pibegynt i 1843 og innledet de fenologiske obser-
vasjoner i Vestre Slidre som ble fortsatt helt frern til ornkiing lrhun-
dreskiftet. Dette materiale er ikke bearbeidet, det fins bare-en fore-
l0pig oversikt som strekker seg frem til 1883 og er offentliggjort i
Schtibelers uViridarium Norvegicumr.

- Schiibeler er serlig kjent for de kulturfors/k han satre i gang i Den
botaniske have i Oslo og enkelte andre steder for i finrie ut hvor
langt mot nord de forskjellige kulturplanter kunne trives. Han be-
grunner selv sitt arbeide pi f/lgende mite: uI de nordlige Lande kan
man, alene av et Steds aarlige Middeltemperatur og Regnmrngde
ikke faa noget klart Begreb om hvorvidt denne eller hin Plaute vil
kunne trives eller naa sin fulde Udvikling,. yi4s1e forteller han at
han har fors@kt i. kombinere de forskjellige vekstfaktorer for om
mulig 6. utlede en almengyldig lov. "I cle sidst foripbne 3l Aar har jeg
i den Botaniske Have ved Christiania, med flere Endemaal for Qie,
gjort en Mangde Fors/g med et ikke ringe Antal Culturplanter, men
det har ikke lykkes meg at finde en eneste af de hidtil opstillede
Theorier brugbar.u Og derfor vil han, sier han videre, innskrenke
seg ctil at meddele de Kjensgjerninger som ere Resultatet av de her
i Landet foretatte Pr/ver og disse Resultater ville maaske give et
anskuelig Billede av Vrextlivet i Norge.u Han oppf6rer her bl. a. den
gjennomsnittlige blomstringstid for omkring 3000 forskjellige arter
i Oslo-omri.det.

I samme verk er det ogs& tatt med en oversikt av provst Sommer-
felt over blomstringstider fra Nyborg ved Varangerfjord.en mellom
l85l-1860. Av norsk fenologi skal videre nevnes en serie unders/kel-
ser av Asche l\[oe over blomstringstiden i Rogaland fra 1897-1926.
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Endelig forekommer det enkelte arbeider med leilighetsvis tilknyt-
ning til fenologiske emner i Tidsskrift for det norske Landbruk,
Tidsskrift for Skogbruk og i Meddelelser fra Det norske Skogforsgiks-
vesen.

Som vi ser, var det for inntil en menneskealder siden ikke meget
vi visste om vlrt land i fenologisk henseende, det hele var n&rmest
bare av rent lokal karakter.

En vesentlig betydning for fenologiens videre utvikling, ikke bare
i Norge, men over alt i Europa, ble et forslag fra den fenologiske
komitd ved Royal Meteorological Society i London i 1924, om i fi
istand et internasjonalt fenologisk samarbeide for hele Europa. I be-
traktning av den interesse slike unders/kelser har, srrlig for land-
bruket, ble denne appell {ortrinnsvis sendt til de respektive lands
landbruksvitenskapelige institusjoner, for virt lands vedkommende
til Norges Landbruksh/yskole. Etter henstilling derfra og i samrid
med Det meteorologiske Institutt pitok jeg meg i organisere og lede
en siLdan virksomhet. Fra 1928 har det kontinuerlig vcrt drevet en
landsomspennende fenologisk virksomhet hos oss, vesentlig etter de
retningslinjer som var foreslitt av Royal Meteorological Society, og
senere modifisert av den Internationale Kommission fiir Landwirt-
schaftliche Meteorologi i Miinchen i 1932, spesielt med henblikk pi
landbrukets interesser.

Henstillingen fra Royal Meteorological Society fikk ellers en
uventet tilslutning. Bare 4 ir etter - i 1928 - var det pi det euro-
peiske kontinent utb,vgget et fast organisert nett med over 2000 sta-
sjoner, dertil kommer omkring 350 pn De britiske giyer. Virksom-
heten Okte stadig, ogsi USA og Canada kom med. Jeg kan ikke her
gi i detaljer, men skal bare nevne at i 1939 hadde den fenologiske

"Reichsdienst" i Tyskland henimot 10.000 medarbeidere. Tyskland
har for/vrig hele tiden vrrt et foregangsland. Allerede umiddelbart
etter fprste verdenskrig, som f/lge av de smertelige erfaringer man
da hadde gjort, srrlig med hensyn til br/dkornforsyningen, ble det
av Biologische Reichsanstalt fiir Land- und Forstwissenschaft opp-
rettet en Phinologischer Reichsdienst som hadde som en av sine
viktigste oppgaver i arbeide med vinterkornsortene, dvs. vinterrug
og vinterhvete.

Alt dette fikk en brfl slutt i 1940 og gikk i de fleste land narmest
i sti. Enkelte steder - bl. a. i Norge - lyktes det i holde arbeidet siL

noenlunde i gang. Etter krigen ble virksomheten tatt opp igjen, og
fast organiserte fenologiske unders/kelser drives ni i fplgende land:
Tyskland, @sterrike, Tsjekkoslovakia, Polen, Russland, Finnland,
Sverige, Norge, England, Holland, Belgia, Frankrike, Sveits, Spania,
Italia, Jugoslavia, Grekenland og Tyrkia. Utenfor Europa drives
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fenologisk forskning _meget intenst, i Israel, USA, Argentina, Japan,
Australia og den Syd-Afrikanske flnion.
. I _Vest-Tyskland er den fenologiske Reichsdienst ni fullt utbygget
i 

-lVetterdiensts 
regi, og resulratene blir regelmessig offentliggjori i

Meteorologische Jahrbiicher. I @sterrike tok man fam igjen i'1928
etter at arbeidet hadde vrert avbrutt av fttrsre verdenskrig- Det lecles
fra Zentralanstalt fiir Meteorologie und Geodynamik i i{rien. Dette
er for/vrig samme institutt som under ledelse av professor F. Lauscher
deltar i bearbeidelsen av det norske fenologiske- materiale.

I USA legger man sarlig vekt pi den nytte de fenologiske resul-
tater kan ha for landbruket, spesielt m.h.t. tilpasning av nye kultur-
planter og valg og import av frpsorter. I S/r-Amerika har Argentina
et vidstrakt fenologisk observasjonsnetr med omkring 7000 observa-
tprer; arbeidet ledes av den landbruksmeteorologiske avdeling ved
det nationale meteorologiske institutt, som ogs8. driver spesielle for-
s/ksfelter.

De fenologiske unders@kelser som ni drives over store deler av
jorden, foregir etter retningslinjer som er vedtatt pi internasjonale
konferanser. Vi skal se litt narrnere pi hva unders/kelsene glr ut
pi og hvilke formil de har.

For utf/relsen av fenologiske observasjoner gjelder det fprst og
fremst i finne bestemte faser i plantenes utvikling som er lett i/yne-
fallende og som kan tidfestes med stor sikkerhet, dessuten er det en
fordel om vedkommende faser gjennoml/pes forholdsvis raskt. En
srrlig velegnet fase er begynnende blomstring, dvs. det tidspunkt
da en bestemt planteart folder ut sine f/rste blomster; et annet i
alminnelighet lett bestembart utviklingstrinn er begynnende blad-
sprett, d.v.s. nir de f/rste grlnne bladspisser kommer frem av knoppen;
videre er tiden for fruktmodning, bladenes fargeforandringer om
h/sten og endelig l/vfallet, som avslutter vegetasjonsperioden, viktige
observasjonsdata. Forskjellige landbruksfaser og foreteelser i naturen
med tilknytning til eller av interessse for landbruket blir ogsi regi-
strert.

Mindre egnet for ordinere fenologiske iakttakelser er den jevnt
fremskridende utvikling som lengdeveksten av skuddene, tykkelses-
tilveksten i stammer, veksten av bladflater og frukter. Det kan selv-
sagt ha en stor, og praktisk, interesse i fi brakt pfl det rene under
hvilke forhold den sterkeste vekst og produksjon foregir. Til dette
trengs spesielle apparater og hjelpemidler som krever meget arbeide
og sarlige forutsetninger og derfor vanskelig kan overlates til amat/r-
botanikere. Fortldpende milinger av denne art er et fenologisk spesi-
alfelt som betegnes som fenometri, og det kan bare utf/res ved sarlig
utstyrte stasjoner hvor man kontinuerlig forf/lger utviklingen gjen-
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nom hele vegetasjonsperioden. I virt land er slike unders/kelser
utf/rt av Det norske Skogfors/ksvesen m.h.t. veksten hos gran.

Det ligger i sakens natlrr at hvert land f/lger sitt eget_ observasjons-
program iom f/rst og fremst bestemmes av vedkommende lands flora,
men ogsi av spesielle nasjonale /nsker og krav.

Under utar-beidelsen av plantelistene anvender man fortrinnsvis
arter med stor geografisk utbredelse, fordi dette letter sarnmenlig-
ningen over stgrrre avstander. Derfor blir det en ganske stor overens-
stemmelse mellom de observasjonsskjemaer som anvendes i hele
Mellom-Europa. Ogsi de skandinaviske lister har et stort antall arter
felles med de mellom-europeiske. Pi de norske skjemaene er oppf/rt
28 arter eller 65 /o som er felles med de mellom-europeiske. I Russ-
land har man i h/yere grad lagt vekt pi landbrukets kulturplanter.
Ogsi i de engelske lister finnes noen planter som er felles med de
mellom-europeiske lister. Det program som f/iges i Spania og Italia,
er mer tilpaiset det mildere middelhavsklima, men ogsi der finnes
det arter som er med pfl de mellom-europeiske skjemaene. Sp/rre-
skjemaene vil derfor i ganske hy'y grad komme til i overlappe hver-
andre og gi muligheter for en sammenligning.

Til tross for alle forholdsregler er det likevel en viss usikkerhet
tilstede ved den sammenlignende bearbeidelse av materialet lra de
enkelte land, en vanskelighet som kan ha forskjellige irsaker og som

/ker jo lenger de angjeldende steder ligger fra hverandre og jo st/rre
den regional-meteorologiske forskjell er. For i lette sammenligningen
av de forskjellige lands fenologiske materiale er det foresliLtt av clen
Meteorologiske Verdensorganisasjon at det i hvert land skal anlegges
siikalte internasjonale fenologiske hap;er. Der skal dyrkes et relativt
lite antall plantearter som hver for seg er vegetativt formert fra enkelt-
individer (kloner). Dette er for i utelukke innflytelsen av ulike awe-
lig betingede egenskaper som vil kunne virke inn pi plantenes ut-
viklingshastighet og vekstrytme. Det skal videre anvendes Planter av
forskjellig proveniens. Arbeidsprogrammet er fastlagt i detaljer for
ogsi fl sikre ensartede /kologiske forhold.

I Norge har vi siden 1960 hatt 5 fenologiske hager i drift, nemlig
pfl As, Fana, Hedmark, Kvithammer og Kvrfjord. Her ble det til i
begynne med dyrket 5 forskjellige arter av trEr op; busker, men tallet
har senere /ket noe.

For i fi absolutt n/yaktige uttrykk for innflytelsen av de rent
klimatiske faktorer, kan man sjalte ut virkningen av de edafiske
vekstbetingelser ved & skifte ut det opprinnelige jordsmonn pi for-
s/ksfeltet med en standardisert jordtype. Man forenkler gjerne det
hele ved i fylle blomsterkasser med npyaktig samme slags jord og
plante inn et genetisk likeverdig plantemateriale. Pi den mi.te skaffer
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man seg fors/ksbetingelser hvor alle vekstfaktorer, unntatt de rent
klimatiske, er helt like. Slike fytometere, som de kalles, blir ni an-
vendt for n/yaktigst mulig i klarlegge de klimatiske vekstbetingelser
pi et bestemt sted.

4y.9" mange andre ytre Jaktorer som kan influere pa plantenes
-utvikling og derved fi betydning for fenologien, kan neunes solflek-
kenes ll-irsperiode, som enkelte hevder kin pitvinge lengden av
vegetasjonsperioden en tilsvarende periodisitet; andre mener at ut-
viklingen hos visse planter er avhengig av deres fotoperiocliske egen-
skaper o.s.v. Meget av dette er enni noksi usikkert. -

Derimot synes det fl vere en alminnelig oppfatning; ar byer og
tettblgde 

- 
str/k piskynner veksthastigheten simmenlignet med dE

omliggende landdistrikter. IVIan har tilskrevet dette det-lunere klima
innen bebyggelsen. Det er imidlertid ogsi andre faktorer i ta hensyn
til, f/rst og fremst den at i bebyggelse tilf/res armosfaren mer kir-
bondioksyd fra de forskjelligste kilder. Dette viktige plantenanings-
emne er normalt tilstede i luften i meget smfl. mengder, bare 0,09 To,
og 

_e1 
u1_d9r naturlige forhold en minimumsfaktor for planteveksten;

e.t lite tilskudd gir seg straks utslag i en sterkere assimilasjon og en
tilsvarende /kning i plantenes utviklingstempo.

- 
Folk fra de forskjelligste yrker er medarbeidere ved fenologiske

observasjoner. Lrerere, girdbrukere, forstmenn o€i gartnere er de van-
ligste, men nar sagt alle arbeidsgrener er represenlert. Nlrrmest som
en kuriositet kan nevnes at det har vart lettere i finne medarbeidere
i innlandet enn i kyststr/kene. Mon rro om ikke denne forskjell kan
komme av at i.rstidenes vekslinger er skarpere markert pi @itlandet
enn i de vintermilde kyststrpk og derfor i h/yere grad pikaller opp-
merksomheten.

, F/r et fenologisk materiale kan anvendes til mer vidtgi"end,e
slutninger, eller om det gjelder smi differanser mellom observasjo-
nene for to lokaliteter, mi. man prlve piliteligheten ved statistiske
metoder. Det er utgitt spesielle lrrebpker som behandler variasjons-
analyse og nyere metoder for pr/vning av nonnalforclelingen og
spredning, og som gir en innf/ring i slike statistiske metoders anven-
delse pi fenologiske problemer.

Fenologien regnes i alminnelighet som en disiplin av botanikken
og grenser inn pfl plantegeografi, plantepatologi, plantefysiologi og
plante/kologi pi den ene side, og meteorologi, s-rlig klimatologi,
pi den annen. Klimatjenesten betjener seg av et neft av meteorolo-
giske stasjoner med mange slags instrumenter som skal avleses til
bestemte tider flere ganger i d/gnet. Slike stasjoner er kostbare i
anlegg og drift og kan bare opprettes i et beskjedent antall. De kom-
mer derfor til i ligge noksi spredt. De offisielle meteorologiske tabel-
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ler, som bygger pi observasjonene fra slike stasjoner,-gir en oversikt
over klimae"ii giove trekk i besremte str/k, regionalklimaet. .N{ellom
disse stasjoner fins store omrider med et klima som kan awike ga-n-

ske sterkt fra det som registreres pfl de nrermeste meteorologiske
stasjoner. Slike lokale vekslinger i klimaet }jenner- vi aile fra det
dagiige liv; pn en tur i skog og mark pi en stil'l-e dag 53" "i t9mq9.l-ig
ptritsEtis komme inn i sonei med varmere eller koldere l'ft. Slike
iokale ivvikelser fra regionalklimaet kommer ikke frem pi de mete-

orologiske tabeller, -e"tr het kan plantelivet gi oss verdifulle infor-
masJoner.

I landbruket har man full forstielse av lokalklimaets betydning'
Et av de st/rste tiltak hos oss pfl dette omride er en underspkelse
fra Nes pi Hedmark i 1958-60 ledet av dr. K. Utaaker. Innen et
omride ft ca. 100 kmz ble forskjellige mereorologiske-.data. registrert
pi omkring 40 stasjoner. Det visle seg i vare store klimatiske varia-
ilott.t seliinnen dette begrensede og-fra naturens side noksl ens-

Jrtede distrikt, og undersdlehen har allerede gitt lovende- praktiske
resulrarer, bl. a. Tor fruktdyrkingen. Unders/kelsen viser klart hvil-
ken betydning de lokalklimatisk-e variasjoner har for det praktiske

lordbrul. i sin- alminnelighet og for Norge med sitt sterke relieff o-g

itore regionalklimatiske tiotretiittger i saideleshet. Utvalget for land-
bruksmiteorologisk forskning i Nbrge har derfor f/rt dette arbeide
videre, bl. a. i 

*det 
sikalte Sogne-projekt, som omfatter et observa-

sjonsnett med omkring 100 teirliggende stasjoner som tenkes drevet
i3ir.

Alle er fullt klar over betydningen av i kunne kople fenologiske
observasjoner sammen med denne-klimagransking' Dette er^imidler-
tid ikke bare et /konomisk problem, men ogsfl et sp/rsmi1-9* e

skaffe tilstrekkelig med kvalifiserte observat4rer. I alle fall blir det
n/dvendig i innslrenke plantetallet til noen ganske fi arter med en
alminnelig utbredelse i distriktet.

I Mellom-Europa er den fenologiske klimatologi utviklet_ temme-
lig langt. Det dreier seg om i utrede pi fenologisk grunllag hvordan
srie folrandringer i teirenget bevirker sere€ine klimatiske forhold.
Resultatene inntegnes pi karter i mitestokk l:25000 og tjener spesielt
landbrukets interisser.- I 'Iyskland har man i srrlig grad forstitt i
utnytte denne fenologiske- beredskapstjeneste som fikk et mektig
fremstpt under og etter den f/rste verdenskrig. Det var dg"gllg
kritisk med br/dkornforsyningen, og utarbeidelsen av fenologiske
karter ble intensivert for i utpeke de str/k hvor forholdene lfl best
til rette for en forsert clyrkning av vinterrug med sarlig tanke pi i
oppni en tidligst mulig modning, d.v.s. fpr 16. juli.
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. P"j viser seg at vinran-keq og andre kravfulle kulturplanter med
hell kan ank5 og-sfl-n_ordenfor sin regionalklimatiske grense i strpk
n19d. et- gunst_ig lokalklima. Fra vlrt iget land kjenne"r vi til hvor
viktig det er 

-for 
en jordbruker i kjenne sin gird 69 vite hvilke par-

seller som er frostlendte og hvilke som har et *ilder6 og lunere rokal-
klima; han innretter se-g etter dette i valg og fordeling iv sine kultur-
planter- Pl gamle gflrder, som har vart'i slektens eiJ gjennom lange
tider, finnes ofte opptegnelser - gjerne i almanakken --l- fm irrekkir
tilbake om de erfaringer ticlligerJ'generasjoner har gjort om de for-
skjelligste ting- vedr/rEnde dei lrlige rytrire i gtrdelns mange gj/re-
m€1,. som sttid pfl_ de enkelte teigei, beitetid, 

-ir6stetid, 
utliytti- o.l.

Pl den mlte har de selv laget en privat fenologisk kalender'som de
kan ridf/re.seg med. He-r er ogsi ofte nedtegnet utdrag av regnskaper,
priser og dive-rse bemerkelsesverdige hendelser. Det iises sior piitet
for disse annaler som oppbevares som klenodier. De har sikkert meget
I fortelle om daglig liv og stell i bygdene i svundne ticler.

Si lenge det har eksisrert et ikerbruk, har menneskene forsdkt i
introdusere og natu-ralisere fremmede planter som pl en eller annen
mite kunne vare til nytte. Men man har ikke bari n/yer seg med i
inf/re nye arter, man har ogsi forspkt med de sinnrikeste iiater a
frembringe -sorter med nye og mer verdifulle egenskaper, eller ved
kryqsing i kombinere verdifulle arveanlegg fra to alierede eksiste-
rende former. Dersom noen av disse nve soiter viste seg fordelaktige
pi en eller annen mflte, ble de tatt vare pi og oppform"ert. Med ddn
st^a$ig sterkere intensivering og utvidelse av ikerbruket til nye om-
rflder, er pnskeligheten av btdre og mere passende sorrer pket,'og det
er disse bestrebelser som har gitt foranledning til opprettelsen iv de
tallrike arvelighets- og foredlingsstasjoner, forspkigtrder, sramsad-
g€rder, planteskoler o.1., som ni finnes i alle kultuiland, og som vi
ikke minst i Norge med den vekslende natur har et stort behov for.
Men disse foredlede sorter er ofte eksklusive og kravfulle, fremloralt
m.h.t. klima og jordbunn, om de fullt ut skal kunne utfolde sine
verdifulle egenskaper. Hos oss spiller kraver til frosthercligheten en
stor rolle,.og det tar lang tid eksperimentelt fl fastsette deiye sorte-
nes praktiske verdi. Man m6. sette igang en langvarig fors/ksdyrk-
ning, og i dette arbeide gir de vanlige meteorolodske data et usik-
kert grunnlag. Det hele har ofte mere vart baserr pfl slump og hipe-
!-t4I forventning enn pi virkelig viten. Skuffelsene har virt mange,
ikke minst til skade for de mange oppformeringsanstalter. Her er det
fenologien kommer inn i bildet. Nir det gjelder I bed/mme virk-
nin_gene av de samlede vekstfaktorer pi et ited, har man ikke noen
bedr_e mite enn i sp/rre plantene selv. Det er en gammel erfaring
at planteveksten er en av de fineste og pilitelig:ste uttrykksformer
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for et steds klima. Vegetasjonen og dens utvikling kalakteriserer pi
mange mf,'ter et steds klimi bedre enn det kan Sjdres ved meteorolo-
giski- tabeller, fordi den registrerer de samlede meteorologiske fakto-
iers innvirkning pi clen levinde natur, paL selve livsprosessene og livs-
utfoldelsen.

Alle kjenner til hvorledes enkelte plantearter er pfllitelige indika-
torer foi forskjellige jordbunnstyper, for surt, n@ytlalt eller basisk

iordsmonn. Mdn lii<e sikte vitneibyrd er det mulig i skaffe seg om
in lokaliters klimatiske forhold ved unders/kelser av den spontane
planteverclens vekstfaser. Enhver plante har dessuten sin bestemte
voksestedsamplitude, d.v.s. skal vedkommende art trives, ml klimaet
ikke variere r]tenfor visse grenseverdier. Mens enkelte Planter ltar en

vid voksestedsamplitude, liar andre mer spesielle krav og kan derfor
gi verdifulle opplysninger om de klimatiske yttergrenser. som man
ire regtre med innen eabestemt omride. Det ene ir er ikke likt det
annet,"inn imellom kan det slenge kolde ir som vil kunne unngi
fors/ksdyrkerne, selv etter adskillige irs forl/p. Ekstremene, loP er
si viktige for plantenes geografiski utbredelse, -er 

temmelig sjeldne,
og slike" tilbakeslag kan volde den praktiske plantedyrker alvorlige
,rTe*per om han i"kke pn forhind ef orientert- om hvilke klimatiske
amplituder man mi gj/re regning med.

Ved i sammenhold6 fenologislie og meteorologiske data kan man
forutsi frostsikre omrider fof hvilken som helst kulturplante' En
narliggende oppgave av denne art hos oss kan vare I unders/ke
mulig-ieten av-fitcet fruktdyrkning i Nordland, hvor hagedyrkningen
stlr idskillig tilbake. Det'er neppe tvil om at man her vil kunne
dyrke forskjillige fruktsorter pi gunstige_lokalitete-r, o-g-at man ved
f.'eks. i f/l[e hisselens eller tilsvarende planters utbredelse og.utvik-
lingsfaser vil ha et godt grunnlag for i kunne utpekj de best skikkede
steder. Det er f. elis. ptvist overensstemmelser mellom hasselens ut-
viklingsfaser og fruktdyrkning, og mellom graven-stenens utbredelse
og mriligheten-for tobakksdyrtning her i landet' Dette moment har
alleredel stor utstrekning vart utnyttet i vlrt naboland, hvor det er
konstatert bemerkelsesverdige overensstemmelser mellom Sveriges

Pomologiska Fiirenings kartei over de forskjellige *fruktodlingszoner'
og den -viltvoksende floras utviklingsfaser. Slike arbeider vil kunne
fi betydning for planleggingen av nye bureisningsfelter som ligger
utenfor tidligere 6ebyggete str/k eller h@yere til fjells.

Nettopp i"virt land, hvor de fleste kulturplanter star ved, sine

polare fr,ttttet, vil fenologiske unders/kelser 6a -sin store 
^praktiske^berettigilse. Det er i slike-klimatiske grenseomriLder at en fenologisk

karaktdristikk av en egn vil kunne gi utmerket st/tte ved vllg ay

kulturplanter. Og srerlig i vir tid, hvor det stadig drives fors/k med
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nye sorter, vil fenologiske karter i vesentlig grad. kunne forenkle den
egentlige fors/ksdyrkning.

,I vflre_dager drives en utstrakt internasjonal handel med frl og
planter.-Det er av st/rste viktighet i skaff'e en vare som passer for
stedet, d.v.s. skriver seg fra strpk med analoge klimatisk6 forhold.
Dette tillegges sa sror berydning at frpekspoitglrene i uSA i egen
interesse krerer opplysninger -ogsi m.h.t. ve$etasjonsperiodens len[de
tra de steder hvortil frlet skal eksporteres. Disse oppiysninger baseres
pi.fenologiske data. Der samme gietcter for allsla$' plante"skolemate-
riale, som mi stamme fra steclei"med tilsvarendi fienologisk-klirna-
tiske karakter som utplantningsstedet. Det kan her bare ,iirrrr., o-
alle de skuffelser vi liar hatt her i landet med utenlandsk skogsfr/
og. de mer eller mindre mislykkede plantninger. r arbeidet med ikog-
reisingen er en s8.vares pror;eniens in faktoi av fundamental betyd-
nrng.

Denne nere samme-nhe.ng mellom fenologi og sp/rsmilet om kul-
turplantenes berettigelse i nye str/k har ut.1. rlriiil at der i wash-
lngton er opprettet et American Institute of Crop Ecology, som har
!tl. oppg?vg i. studere agrikulturell klimatologi-og fenoiogi for i
bringe pi det rene kravenl til varme og rys hos"de k"ult'rplaiter som
/nskes overf/rt til nye omrider. f il hielir for sitt arbeidl innhenter
instituttet fenologiske dara fra forskjeliigi lancl bide i den ga'rle og
den _nye verden. Instituttet har publisert atskillige arbeider-om sini
resultater, vesentlig m.h.t. rug- dg byggdyrkning;" disse skrifter er av
de mest verdifulle hinclb/kei for derii io- e." engasjert i arbeidet
-:d 3 flytte k-ultu_rplanter til nye omrider. Ved insiituttet kan plan_
tedyrkere-fi alle detaljopplysninger for i. sikre et heldig sortsvaig.
, 1T "y. 

fenologien-s stpisle og viktigste oppgaver i vaib clager dr i
skaffe tilveie.grunnlag for h. aigj4re Lvorvibl-en egn i klimat'isk hen-
seende er skikket til dyrkning iv bestemte kultuiplanter, og hvilke
sorter som skulle ha de beste vekstbetingelser og- mulighetEr for i
oppn-a en i /konomisk henseende optima-l utvikiing.

I de senere ir har unders/kelsen over plante- o[ dyrelivets irlig
tilbakevendende livsytringer i rerasjon til'de Himaiiski forholcl fiti
en spesiell interesse, nemlig i forbindelse med den klimaforandring
som har funnet sted i l/pei-av dette irhundre, og som har gjort seg
bemerket pi si mange omricler. Breene har gitt s6rkt tilbakJ, t"-p.-
raturen har s^teget, spesielt h/st, vinter og vir. Klimaforandringen 6ar
pa mange meter hatt fgilger for v6.rt jordbruk. Korngrensen ei flyttet
c,a. J00 m h/yere til fjells og 200-Bb0 km lengere'mot nord, fiost-
sl(ader pA poteter og-korn e,r sjeldnere _ selv for sorter med lang
vekstperiode, jo-rden.blir tidligere fri for tele, viltvoksende planter
og trar gir regelmessig moden frukt hvor dette fpr var en sjeldenhet.
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Virkningen er tilsvarende pi sko-gen- og skoggrensen, ungskogen

trekker r"{ h6y.r" opp pe fjeliet. I dit hele tatt har denne klimafor-
andring ,i"ailrt u6fiitige et dting"r i vire innenlandske kulturplan-
ters dy?kningiomride, oig aet er av stor interesse, bide p--raktisk og

,.or.tirk, L"f4lge de tiisvarencle forskyvninger i-den 
-viltvoksende

floras utviklingifaser. Man vet naturligvis ikke hvor- leng.e denne

klimaforandrinlg vil forrsette eller vare, og et tilbakeslag vil kunne
medf/re alvorli[e konsekvenser f/rst og fremst for fjellbygdene' l\'[en

da vii plantedyikeren kunne trekke vilitige slutninger og fi verdifull
rertled;ing av'fenologiske tabeller og oversikter vedr/rende den vilt-
voksende iloras reaksJoner: forskyvninger i plantenes.utbredelsesfor-
hold, bladsprett, bloristringstid, fruktsetting-o.s.v. Betingelsene.for i
krrrrr. dra irytte av de fenol"ogiske data er selvsa-gt at man virkelig har

brakt pi det rene sammenheigen mellom de viltvoksende og de dyr-

kede planters fenologiske forhold.

Vi kjenner mange eksempler pi st/rre og mindre klimaforandrin-
ger gjdnnom tiden"e, men den iivrrende er den f/rste som vi har

ir"tffhet for i kunne undersi4ke, mile, og kanskje ogsi forklare'
I vflr"t land, hvor en sror del av planteartene, ogsi kulturplantene,
ster ved sine polare utposrer, vil'forholdsvis ubetydelige. klimafor-
andrinser kunne fi en itor virkning og gi sikrere fenologiske utsla'
enn i Jydligere strdk. Det er derfor- sreilig betydning.sfullt at vi hos

oss fulli ,rfirytt"t denne leilighet dl e forfplge de tilsvarende reak-

sjoner i plantelivets utvikling.

Hvordan avspeiler denne klimavariasjon seg. i den. viltvoksende
floras irsforlppi Det er enni ikke megei materiale vi har til belys--

ning av dettei men en sammenlignin$ av eldre observasjoner med

deni som foreligger fra tidsrummet t92g-12, antyder at de.fdrste vir-
blomster, de soir viser seg i tiden februar til mars-april, kommer

noe tidligere enn f/r. Fra irai og videre utover er utviklingen pi det

nermest; uforanclret, mens ertersommerens og hpstens blomsterflor
er noe forsinket i forhold til tidligere. Med andre ord, f-orskjellen

pi sornmer og vinter er blitt mindie enn f/r i klimatisk-fenologisk
henseende.

I denne forbindelse kan pekes pe et allnet bemerkelsesverdig trekk
som er avdekket ved en sanimenligning mellom de fenologis\e grunn-
verdier fra Norge og @sterrike. Det viier seg nemlig at-samtlige land-

bruksfaser i Noige Er pifallende forsinket, de inntrer henved 2 uker
senere i forhold iit aei. spontane flora. Mens forsinkelsene av utvik-
ling.sfasene i naruren er bmtrent 20. dpg2, ligger landbrukets faser

heft 34 d/gn etter de tilsvarende i @sterrike. Dette er naturlrgvrs av

betydelig iirteresse, og det ligger nrr i spyirre hva irsaken kan vare
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99 om det skulle vrre mulig 6. fremskynne landbrukets kulturfaser.i Norge med 14 dager.
Man kan i denne.-forbindelse tenke pi flere faktorer, som jorcl_

bunnstilstanden, jordbunnstemperattrren] senfrost om veren o. l. Men
det er ogsi helt andre forhold man b/r vare oppmerksom pfl., nem_
lig at sydlige provenienser og provenienser fra lavrandet kreirei mere
:ur*_g f-or knoppbrudd og blomstring enn rasene fra fiellet og nord_
tra..Kultu_rplanrene er jo- i vesentlig mindre grad tiipasset le for.
skjellige klimatyper enn den viltvolisencle flori.

Ogsi for ma-n-ge teoreriske- sp/rsmil har fenologien betydning,
:9p {. eks. problemet om forholdet mellom klima "og 

vekstgrenser.virt land med sin vekslende natur skulle by serlig gdde betlngelser
for i belyse slike problemer.

^ 
D-"! -!T i tidens I/p, vert mange fors/k pi klimatisk i bestemme

forskjellige- planters p-olare og alpine gtensei vecl termiske konstanter
basert, pi 

^beregninger 
av middelverdien for sammenhengende tids-

pe-riod-er, f. eks. av stedets julitemperatur, av de 3 eller "4 uur-.rt.
mf,.neder o. l. Noe tilfredsslillende resultat har imidlertid slike be-
regninger ikke^gitt, rimeligvis :rv den grunn at amplituclene ikke erblitt piaktet; for vekstgrenser, som foi and.re biologiske foreteelser,
spiller utvilsomt ekstremene og deres frekvens en"betyclelig rolle.
Sel,v.on; m1n k-an1kje, i hvert fill tilnarmet, kan fi et tillme"ssig ut_tryf\ jor de forskjellige- trearters h/ydegrenser ved beregning av
mlddeltemperaturer for kortere eller lengere tidsrum, si er min i
virkeligheten enni i villrede m.h.t. fenomenets dypeste irsak. Det
synes 3. vare en- generell regel 

-at 
tregrenser, som enliue. annen vege-

tasjonsgrens-e, ikke er direlite betinget av noen midlere temperatur.
Isofanene, d.v.s. linjer 

_s_om pe et liart kan trekkes gjennori sreder
som har samtidig utvikling av de fenologiske faser, kah derfor i sitt
forl/p awike ganske sterki fra isotermeni.

I denne forbindelse knytter_ deg ryg en viss interesse til ticlspunktet
for fjellbjerkens l/vspr-ett og l/vfall "ved 

dens @vre grenser. Det viser
seg nemlig at oppe i fjellbander innrrer sflvel l/vqprett som lpvfall
samtrdrg over store omrflder, til tross for at den alpine grense i inn-
landsstr/kene ligger flere hundre meter h/yere enn i tvitaistriktene.
Dette forhold a-ntyder ipenbart at vegetasjonsperioden mi ha en viss
minimumslengde {or at- fjellbjerken skat"tunne utbre seg. Noe til-
svarende turde vel ogsi gjelcle for va.re anclre tresorter ved deres
alpine- og polare grenser. Vi vet si goclt som intet om dette, derfor
ville det v&re av interesse i fi sp/rsmilet om betyclningen av vege-
tasjonsperiodens lengde nrrmere utredet. At den'polaie og alpi"ne
tregrense er termisk betinget, er det neppe noen tvil om, men det
er grunn til i. tro at i hvert fall til en viss gracl kan en noe for lav
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temperatur kompenseres ved en forlengelse av vegetasjonsperioden.
Det-vil neppe lykkes fl trenge disse problemer n&rmere inn pi livet
uten ved spesielle fenologiske observasjoner over stprre sammen-
hengende omriLder.

Nflr en vet i hvor h/y grad plantene er avhengig av varme for sin
utvikling, ligger det nrer i tenke seg at hver enkelt planteart trenger
en bestemt varmemengde for i kunne gjennoml/pe sin normale ut-
vikling. I varme somrer vil en slik temperatursum nies temmelig
tidlig, og plantens utvikling vil kunne skje raskere; i kj/ligere somrer
vil tempeiatursummen fprst nies senere, og planteutviklingen blir
tilsvarende forhalet. Allerede Rdaumur var oPPtatt av dette. Den
f/rste usikkerhet meldte seg imidlertid allerede da man skulle he-
regne temperatursummen, srerlig hvilket utgangspunkt man skulle ta'
Her er det muligheter for stor meningsforskjell. Man har forsdkt i
beregne alle d/gnmiddeltemperaturer over 0o fi:a f/rste januar, an-
dre vil benytte en annen utgangsdato, f. eks. virjevnd/gn, noen har
begynt med (vegetasjonsnullpunkt" og ikke nullpunktet pi termo-
meter-skalaen, eller ogsi i stedet for d/gntemperatur benyttet for-
skjellige andre middelverdier. Det er nedlagt meget arbeide pi i
l6ie dette sp/rsmfll uten at man er kommet hverken til enighet elier
til pilitelige resultater.

Blant de faktorer som skaper vanskeligheter er bl. a. den at v€r-
laget ogsi i andre perioder enn i selve veksttiden er medvirkende for
utviklingen. PlantCne har nemlig en uhukommelse, for tidligere opp-
levelser. Vi kaller det bare ikke si nir det gjelder planter, men sier
at de har fitt en viss stemning, en fysiologisk stemning. Inntrykk av

en kuldeperiode eller en varmeb/lge, en t/rketid eller lignende, som
plantene har opplevet, kan de oppbevare latent, ofte i lengere tid,
for si i reagere p6. denne opplevelse ved gitt leilighet' Etter en kald
vinter er den n/dvendige varmesum mindre enn etter en mild vinter,
og etter en torr foregiende sommer ligger varmesummen lavere enn
etter en fuktig sommer. Dette er ettervirkninger utl/st av en for-
andring i plantenes stemning.

Nylig er teorien om den konstante varmesum unders/kt matema-
tisk-statistisk med det resultat at spdrsmelet om hvorvidt en konstant
varmesllm er nddvendig for at en plante skal ni visse faser i sin ut-
vikling, neppe kan l/ses tilfredsstillende. Selv om diskusjonen om
varmesummens konstans enni. ikke er avsluttet, kan man i hvert fall
si at for det rent praktiske behov har erfaringene vrrt verdifulle og
gartnerne har i fullt monn forstitt e utnytte dem.

Forskjellige fenologiske foreteelser har vart brukt som folkelige
vervarsler. Vi kjenner alle:
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Eik f/r ask - plask
Ask f/r eik - steik

Slikt b^lir gje-rne- tatt foJ gammel overtro, men ni viser det seg ar
man ogsi i andre land gir uttrykk for det samme. I Tyskland heter
det:

Griint die Esche vor der Eiche
hiilt der Sommer grosse Bleiche
grtint die Eiche vor der Esche
hiilt der Sommer grosse Wiische.

I England sier man det samme pl sin mite:
Ash before oak - soak
Oak before ash - splash.

Forholdet kan muligens fi sin naturlige forklaring nlr man ser
det i sammenheng med visse plfallende fCnomener soh er beskrevet

Tlnge steder fra Mellom-Europa m.h.t. rekkefplgen av blomstrings-
tiden. Det kan best belyses ved-et eksempel.

I Giesen grlnnes hvitb/ken (Carpinis) f/rst og deretter r/db/k
(agu1, men i str/k som Schwarzwald, Thiiringerwald, Harz og an-
dre h/ytliggende omrider, er forholdet akkurai omvendr. SakCn er
sl bemerkelsesverdig at den har fitt en egen betegnelse, nemlig feno-
logisk interzepsjon, og forklaringen er den at de enkelte trasorter
reagerer ulikt pi vekslinger i varforholdene. Til og mecl hos en og
samme-planteart kan utviklingsforl/pet arte seg tbrskjellig etter vrcr-
forholdene. I ugunstig vrr vil f/rsi og fremsr blomsterutviklingen
bli retardert mens bladknoppene ikke rea€ierer, i alle fall ikke si
sterkt, pn en kj/lig vertype. De vegetative og de generative knopper
har en forskjellig stemning like over for ternperaturens innflytelse
pl den mite at i kj/lig var forhales blomstringen, mens bladknop-
pene er mer uavhengige. Under visse klimakonstellasjoner kan f. eks.
blomstringen hos kirsebar i enkelte flr foregi f/r bladsprett, i andre
etter bladsprctt. Robinia blomstrer i Syd-Europa gjerne pi bar kvist,
blomsterknoppene forseres frem av det mildCre klima, rnens den i
Mellom-Europa blomstrer etter bladsprett.

Det finnes en hel rekke slike iakttakelser som viser at de enkelte
utviklingsfaser kan forskyves i forhold til hverandre etter klimatiske
fluktuasjoner i de enkelte 3.r. En bestemt vertype stimulerer dan-
nelsen av spesifikke hormoner som befordrer blomsterdannelsen hos
in art, men ikke hos andre, eller utviklingen av de blomsterdannende
hormoner kan retarderes. Det er et rikt arbeidsfelt i skaffe n&rmere
kjennskap til og forklaring pi disse fysiologiske prosesser, som gart-
neren i h/y grad har visst e utnytte til i regulere utviklingen av sitt
plantemateriale etter /nske. I det hele tatt knytrer det seg for gart-
neryrket store interesser til fenologien. Ved stiklingsformering er det
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av viktighet at den utf/res i rett tid, d.r'.s. piL det tidspunkt da plan'
ten har lettest for i skyte r/tter. Denne indre beredskap er i f/rste
rekke avhengig av en hormonutvikling som induseres av de omgi-
vende milj/faktorer som varme, lys og nedb/r. Da denne modenhet for
rotutvikling ofte ikke gir seg noe synlig utslag i stiklingens utseende,
har man funnet frem til spesielle indikatorplanter som reagerer piL
de samme ytre faktorer pfl en slik mflte at de kan tjene som an-
visere.

Innsamlig av droger, som for/wig hos oss har gitt sterkt tilbake,
mi skje pfl en tid da vedkommende plante inneholder mest av de
virksomme stoffer. Da det ikke alltid er lett i bestemme det rette
tidspunkt, sarlig nir det gjelder blomsterl/se planter, kan man be-
tjene seg av visse indikatorplanter.

Medisinen kan ogsi finne st/tte i fenologiske data under behand-
lingen av allergiske sykdommer. Det er kjent omkring 150 forskjel-
lige planter hvis pollen kan fremkalle h/yfeber. Det er klart at
kjennskap til disse planters blomsringstid i de forskjellige lands-
deler er viktig. De tidkrevende ubehagelige tester med pollenekstrak-
ter kan i alle fall innskrenkes til de arter som etter den fenologiske
kalender har sin blomstringstid nir sykdommen blusser opp. Etter
en fenologisk kalender kan legen gi ricl m.h.t. distrikter hvor den
sjenerende plante ikke forekommer eller nfir den blomstrer, si en
pasient kan holde seg borte i den kritiske tid. For de slemmeste hpy-
feberfremkallende planter, nemlig gressene, varer blomstringstiden i
Mellom-Europa 50-80 dgg.r og for de enkelte arter 2-3 uker.

Ogsi pi andre omrider har fenologien interesse, som for krimi-
nologien, hvor det kan vare av betydning e fa bestemt tidspunktet
for en forbrytelse; for landbrukets gj/dslingsproblemer, hvot det srr-
lig kommer an pi forholdet mellorn gj/dningsstoffenes oppl/slighet
og plantenes utviklingshastighet, o. l. I bekjempelsen av snyltere pi
kulturplanter er det i de senere ir blitt tatt i bruk en mengde for-
skjellige spr/ytemidler. Her er det ofte meget viktig at spr/ytingen
blir utf/rt under ganske bestemte fenologiske faser enten i vertens
eller snylterens utvikling. I enkelte tilfelle kan det effektive tidsrom
dreie seg om fiL timer.

Dyrelivet er ogsi. gjenstand for fenologiske unders/kelser, kanskje
sarlig trekkfugler og insekter. i\{ange insekter er nyttige, som bier,
og de kan ha betydning for best/vningen. Svrert mange er imidlertid
skadedyr, si en prognose m.h.t. tidspunktet for deres utvikling og
masseopptreden kan vrre av vesentlig praktisk interesse for bekjemp-
elsen. Men alt dette vil det fdre for langt i komme n&rmere inn pi.

Fenologi forbindes ofte rent populrrt med virbud og vflrens kom-
me, en tid som vi pi vire breddegrader hvert ir ser frem til med
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forventning. Blant de milj/faktorer som vanligvis behersker natur-
utviklingen i virtiden, er varmen utvilsomt den utslagsgivende. Luft-
temp-e_raturen, vil i store trekk avta nordover, og utviklingen forsin-
kes tilsvarende. Hvis ikke andre faktorer var medvirkende-, ville iso-
t-ermer-og-iso_faner l/peparallelt med breddegraden, men det gj@r de
ikke alltid. Om viren har Vest-Europa p.g.i. den maritime 

tiiinfly-

telse en positiv termisk anomali, her herskir et mildere klima enn'i
@st-Europa, hvor kulden holder seg lenger. Til tross for ar Berlin
liSSer sydl_igere enn f. eks. Hamburg, hai den pi grunn av sin kon-
tinentale- beliggenhet en senere vir. Men utover vlren vil oppvar-
mingen skje raskere i de indre landmasser, og vestens varmeforiprang
blir-snart utlignet og oversteget. I slutten av mai vil vegetasjonen i
/st ha et tydelig forsprang for vesten. To mineder seneie, i luli, er
d€t Ost-europeiske kontinent sividt oppvarmet at kornh/sten kan ta
sin begynnelse.

Selv om virt norske fenologiske materiale enni er temmelig spin-
kelt, tillater det visse slutninger m.h.t. virens komme og videre van-
dring utover landet. I store trekk viser det seg at avstanden fra kys-
ten har mer i si enn h/yden over havet. Som man kunne vente,
f/lger isofanene vestkysten omtrent som isoternene.

Den tidligste vAr har Stavanger-distriktet, hvor den begynner i
midten av februar med blomstring av de alminneligste v$rplanter
som hassel og sneklokke. Dette kan omtrent siclestilles med Kjpben-
havn, men er en m8.ned senere enn Nlellom-Tvskland ca. l0o sdnnen-
for, og det er ogst 4-B uker senere enn i England.

Pl @stlandet har str/kene omkring indre Oslofjord en relativt
tidlig vir. Det er p6. denne tid en bemerkelsesverdig forskjell mellom
Vest- og @stland, idet viirplanrer, som ved Stavanger blomstrer midt
i februar, f/rst kommer 5-6 uker senere ved Oslo. Men utover viren
blir forskyvningen stadig mindre; midt i mars er forsinkelsen hen-
imot 4 uker, kommer vi ut i april er den ca. 14 dager, d.v.s. planter
som blomstrer pi Vestlandet i begynnelsen av april kan vi vente vd
Oslo omkring 20. april. Senere blir forskyvningen stadig mindre, og
omtrent fra sankthanstid er det hele byttet om med overveiende treg-
het i kyststrpkene. Virtiden er alts6. betydelig korrere pi @stlandet.
Noe uventet er det kanskje at viren ikke bare gir fra Jaren /stover,
men ogsl fra Viken vestover, slik at visse str/k av S/rlandet, om-
trent fra Arendal-Krager/, slett ikke har noen tidlig vlr. Dette hen-
ger sikkert sammen med et forhold som ogsi kommer igjen nordpfi,
nemlig at om vflren blir temperatur-gradienten langr kysten inver-
tert. Mens vi om vinteren har synkende temperatur langs Skagerak-
kysten nir vi glr /stover, er forholdet om sommeren det motsatte.
Viren vandrer i mai fra Ferder vestover og fra Jaren /stover. Lig-
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nende forhold har vi som nevnt ogsi nordpi, nemlig i Finnmark og
til dels ogsi i Troms. For Finnmarks vedkommende ser det ut som
om vtren snarere vandrer fra land utover mot sj/en enn omvendt.
SiL snart vi kommer nord for Lofoten er det en pifallende forsinkelse,
og vi fir fra viren av mer L gj{re med Ishavets kj/lende virkning
enn med Atlanterhavets mildnende innflytelse.

I denne sammenheng vil det vrre interessant a se hvilken betyd-
ning de store fjordbassenger har. Det synes flpenbart at blde Har-
dangerfjorden og Sognefjorden har en ganske stor virkning. At Bokn-
fjorden og Trondheimsfjorden har en lignende, er ogsi sannsynlig
men her mangler vi forel/pig tilstrekkelige observasjoner dl e fe
dette frem.

Fra de forannevnte virvarme str@k begynner viren sin vandring
innover landet og videre opp til fjellbygdene og fjellet. Under sin
fremrykning f/lger den tildels andre veier enn man vanligvis tenker
seg, et forhold som naturlig kan forklares ved en inversjon i tempe-
ratur-gradienten i vfutiden. Omtrent 2 mineder bruker viren fra den
begynner i det sydvestlige Norge til den nir landets nordpstlige deler.
Men den gir ikke med samme hastighet hele tiden. Dette kan kanskje
best belyses ved 3L referere resultatene av en unclers/kelse fra Sverige.
Med utgangspunkt i Sktne er vekstlivet for hver breddegrad nordover
forsinket 4,3 d{gn i april, 2,3 dQgn i mai, 1,5 d/gn i juni og 0,5 dpgn
i juli mflned.

I h/yden oppover mot fjellet kan man regne med at viren rvkker
frem gjennomsnittlig 25 meter pr. d/gn, men dette avhenger av irs-
tid, beliggenhet og eksposisjon.

En oversiktlig karakteristikk av naturutviklingen pfl et sted gir
en sikalt fenologisk kalender, en sammenstilling av det normale 6Lrs-

forl/p av de forskjellige utviklingsfaser. Som m/nster pi en fenolo-
gisk kalender skal gjengis enkelte fenologiske faser i vlrtiden for et
fiktivt sentralpunkt i Norge pil 62,2" nordlig bredde, 141 meter over
havet og i 56 kilometers avstand fra kystlinjen.

Et av de f/rste vflrbud er strren, som her kan ventes gjennomsnitt-
lig den 23. mars, d.v.s. 2 dager f/r d/gnmiddeltemperaturen nir 0o C,
og som i meteorologisk henseende markerer slutt pfl vinteren. Streren
kan for/wig overvintre enkelte steder piL Vestlandet; i Haugesund
kan man regne med overvintrende stcr i z/6 av alle ir og selv i Troms/
i enkelte ir. Lerken kommer l. april, og dagen etter begynner has-
selen i blomstre; 8. april kan vi vente at grioren skal stpve, det er
samtidig med at bliveisen melder seg; 12. april kommer hestehoven
og den 15. kan vi h/re mi-ltrosten; den 17. foregiLr isl/sningen pi
innsj/ene, d.v.s. 23 dager etter at d/gnmiddeltemperaturen har over-
skredet O'-punktet; 3 dager senere, 20. april, har vi linerlen omtrent
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samtidig med at seljen blomstrer (21. april). Ospen ipner sine rakler
gjennomsnittlig en dag senere (22. april), og 3 dagerttrer forsvinner
telen- i jorden si pldyingen kan ta til, detre er 3 dlger erter ar d/gn-
middeltemperaturen har passert 5o tersklen, som markerer et vik-tig
avsnitt i naturutviklingen for si vidt som det angir spiretemperaturen
for mange kulturplanter. Samme dag (25. apiit; viser stikkelsbar-
busken sine f/rste blader som den tidligste av de busker som virr
fenologiske program omfatrer, 29. april blomstrer hvitveisen, den
30. spretter bladene pi rips samridig som almen begynner i blomstre
som det fprste av de trrer vi registrerer. Mai begynner med bladsprett
pi jasmin, hassel og hegg henholdsvis 1., 2. og 3. mai; 5. mai b6gyn-
ner innmarken 6. gr/nnes samridig med bladsprett hos slflpetorn,
syrin, nyperose og lavlandsbjerk; nir bladene hos denne siste ir store
som mus/reg, kan man etter gammel regel begynne i kaste med flue
etter /rretten, hvilket antyder et begynnende insektliv. 7. mai sees
de fprste bladene pi grior, selje, epletrar og rogn, og den 8. mai kan
man begynne i si hvete; 9. bladsprett pi lpnn, 10. hos alm og lind,
den 13. kan det passe dL begynne i. sette poteter, 15. kommer de
f/rste svaler samtidig som ek og stikkelsbrrbuskene begynner i
blomstre, 17. tar furuen til i sprette, 18. beg"ynner kirseba.rblomst-
ringen og bladene viser seg pi ospen, 19. kan vi vente hh{re gj/ken
for f/rste gang det iret samtidig som soleihoven folder ut sitt gule
flor langs bekkekantene, 21. sees de f/rste blibrrblomster, 22. begyn-
ner markjordbar og slipetorn 6. blomstre, 23. er epletrcrne i blomst,
24. kan buskapen slippes pi beite samtidig med at furu og rips
blomstrer, 26. har vi liljekonval og hegg i blomst. 28. mai er en
meteorologisk merkedag, da passerer d/gnmiddeltemperaturen l0o
og dermed er viLr:en slutt, sommeren tar til med svrinblomstringen,
og naturen utfolder seg videre i tur og orden.

Dette var i korthet v5"rens utvikling pi et fiktivt sentralpunkt i
Norge. Det er meningen 3" utarbeide lignende plantekalendre fore-
l/pig for 40 forskjellige steder i landet, og flere etter hvert som mate-
rialet tillater der.

Av tidspunktet for de forskjellige virfaser kan man med temmelig
stor n@yaktighet stille en prognose for den videre naturutvikling. Pi
tner og busker som blomstrer pi bar kvist om viren kan vi vente
bladene 3l d/gn etter blomstringen hos hassel,29 dpgn hos or, osp
26, selje 16, alm 10, ask 4, og hos l/nn I d/gn etter blomstringen.

Andre trrr og busker blomstrer fprst etter at bladene er kommet
frem; siledes blomstrer ek 4 dager etter bladsprett, og det samme er
tilfelle for b/k og gran, for lavlandsbjerk 6, kirsebar 9, fjellbjerk ll,
eple og stikkelsbrer 16, furu 18, hegg 22, syrin 26, rogn 30, bringebar
37, nyperose 49, og sist i rekken kommer lind, hvis blomstring fprst
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begynner 57 dpgn etter at bladene har sprunget ut, d.v.s. omkring
7. juli.

For videre innfdring i norsk fenologi henvises til de hittil utgitte
2 bind av Lauscher & Printz: Die Phiinologie Norwegens (Skrifter
utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, l. Mat.-Naturv.
klasse, 1955 No. I og 1959 No. l). Av disse inneholder f/rste bind en
historikk over tidligere fenologiske unders/kelser i Norge samt en
klimatologisk oversikt og en liste over de fenologiske stasjoner. For
tidsrommet 1928-1952 foreligger det fenologiske observasjoner fra
i alt 582 forskjellige lokaliteter spredt over hele landet. For i fi en
forel/pig oversikt er det blant disse foretatt et utvalg av 40 steder
hvorfra det foreligger minst 20 irs sammenhengende observasjoner.

Bind II omfatter bl. a. 284 tabeller over de beregnede fenologiske
middelverdier fra 260 forskjellige lokaliteter med tilstrekkelig lange
observasjonsserier.

Bind III er under arbeide. Det vil omfatte studier over de fenolo-
giske fasers avhengighet av den geografiske bredde, h/yden over havet
og avstanden fra kysten. Til dette bruk er utarbeidet spesielle qtabell-
karter), hvor det foruten innvirkningen av den geografiske bredde
for hver enkelt breddegrad ogsi er angitt hpyden over havet med
intervaller pn 100 meter, samt avstanden fra kysten med intervallene
0-15-40-75 og minst 100 km. Pfl samme skjema er ogsi funnet plass
til en tallmessig karakteristikk over forandringene pr. I o geografisk
bredde, pr. 100 m hpydeforskjell, og for hver 25 kilometer /kning i
kystavstanden. I alt er det utarbeidet slike tabellkarter for 29E for-
skjellige fenologiske faser som er oppf/rt pi vflre sp/rreskjemaer.

Fenologien er for tiden i rask utvikling; den mi stadig tilpasses
og utbygges i forskjellig retning for i kunne im/tekomme nye pnsker
og krav, srrlig fra land-, skog- og hagebruk, og for i kunne fplge
utviklingen og stfl i kontakt med tilgrensende vitenskaper. Skulle det
pekes pi enkelte fremtidige /nskemil, si er det pi.krevet i utvide de
fenometriske registreringer til 3. kunne forf/lge planteveksten og
produksjonen kontinuerlig for i klarlegge virkningen av de daglige
svingninger i milj/faktorene. Videre ville det vrre /nskelig i anlegge
flere fenologiske hager for bedre i kunne trygge den internasjonale
koordinering. Etter hvert som observasjonsmaterialet /ker, er det
ogsi n/dvendig i konstruere fenologiske karter i st/rre utstrekning.
Hittil har det kartografiske arbeide vesentlig gfltt ut pi n gjengi
middelverdier, men for det praktiske behov er det like viktig i fi
kjennskap til de maksimale awikelser fra middelverdiene, sving-
ningsavstandene og deres frekvens i de enkelte str/k. Dessuten mi
eldre karter justeres etter hvert som man fir et st/rre og sikrere
observasjonsmateriale i bygge pi.
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Av mer teoretisk interesse vil det vare i unders/ke n&rrnere sam-
menhengen mellom reaksjon og irsak, mellom impulsens natur og
virkemfi.ten. Det er ikke nok I konstatere at en /kning av tempera-
turen som regel fprer til en raskere utvikling, men det skal ogsi
bringes pi det rene hvilke kompliserte prosesser som f/rer til de
forskjellige reaksjonsmlter under plantenes utvikling. Dette er fysio-
logiske tildragelser som ml spkes lpst i et samarbeide mellom fenologi
og plantefysiologi.

Ved statistiske unders/kelser av lengere obsen'asjonsserier har man
kunnet konstatere korrelasjoner mellom de fenologiske fremtoninger
og de meteorologiske forhold f/r og under fremtoningen, men man
har ennl ingen fyldestgj/rende forklaring pi sammenhengen. Kon-
tinuerlige observasjonsserier g.iennom irrekker fra samme std og
helst pi selvsamme eksemplarer vil her vrre av stor verdi.



Knopphvile og tidlig driving, spesielt av liljekonvall

BUD DORMANCY AND EARLY FORCING OF PLANTS,
ESPECIALLY OF LILY OF THE VALLEY. (CONVALLARIA MAJALIS)

Av
F. E. WIELGOLASKI

Generelt

svrrt mange bladfellende vedplanter og flerflrige urteaktig.e planter
mi. ha en hiileperiode fra vekit og frlmodning er.slutt.til,nydan-
nete krropper kin bringes til i spir6. Det er ikke fullstendig klarlagt
fto" ro- ti.lrsaker derine hvileperioden, men det er fastslett at dag-

lengden og ikke minst temperaiuren--er viktige faktorer, !8 at bl' a'

kon"sentras'jonen av auxin og gibberellin er av stor betydling (Larsen

1962). Sikliert spiller ogsi hitiil ukjente stoffer en rolle. En teori sier

ui ,16r dagene 6lir t o.i. om h/steri, dannes et stoff som hindrer spj-

iin1g. l"t;. forsvinner si gradvis utover vinteren, muligens P'g'a' de

lu*,; temperaturene FoSg" 1963), men hemnin_gsvirkningen.kan for-

lenges vdd tilsetting'"iiyntetiike stoffer med auxin-virkning. Den

sistE tiden fdr vireri kommer mener man at niviet av hemningsstoff
normalt e, iuut nok for spiring, men at den lave temperaturen ni
direkte hindrer spiring. Ditte er ofte kalt dvale i motsetning- til den

fysiologisk betinlete "hvilen. Som eksempel pi at daglengden har
b'etydrrTng for hiileperioden, kan nevnes- at de fleste planteslag vil
betiolde "bl"d..te lenger hvis de fir tilleggsbelysning nir dagene

besynner fl bli korte lt. ets. Salisbury 1963); noe vi lett kan se selv

hoi'ldutr*r som sretr n'ar gatelykter. L/vfellende plante_r som.sdr Pa
friland hos oss, kan ikke iurres til i beholde bladene hele vinteren.
Dertil blir temperaturene for ugunstige. Under g-unstige temPeratur-
betinqelser hai man imidlertid ved bruk av tilleggslys klart fl ffl
lovfel'iende trcr til i beholde bladene i hele l8 mineder'

Selv om bladene faller av ved de lave temperaturene vi fir pl vflre

breddegrader om vinteren, viser mange fors/k at lave temPeraturer
gjennoir en periode er n/dv_endig for utviklingen hos mange, arter
i6m .,nokre, i^tempererte str/k. D.r kan man se f. eks. hos. -epletrar
som ikke trives i'tropiske strpk, og i de varmeste subtropiske strpk
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bare f6r brukbar utvikling i st/rre h/yder over havet, hvor tempera-
turen er lav nok i lengre tid om vinteren. spesielr hevdes det at
temperaturer mellom.-0 og- f 10" c er effektive for utviklingen av
knopper (f. _eks. coville ts-zo og chandler et ar. rgBZ). vari?rende
med planteslagene mi. den lave iemperaturen holdes tri zoo til 3.500trmer i d.ret. For liljekonvail (coniailoria) og gullbusk (Forsythia)
er det funnet ar den optimale temperaturen'"t 4"2. c Gtiig", iso+;l
Jed d,eye temperaturen_er-den n/dvendige kuldeperiod?" to, 'a

bryte blomsterknop-penes hvile hos riljekonvall ca. 5b0 timer, artsi
5 uker (Hartsema 196l), men ved 0o eller noe over mi.perioden vare
lenger. Likesi mi. den hos,flere planteslag, f. eks. liljdkonva_ll, vrre
lenger for fl fi brutt bladknoppener hviie enn bromsterknoppenes.Nir vekstforholdene etrer vin-terens frosr blir brukbare iEid o*
l-1t1": 

ka1;rlan19ne si spir-e, og for pfanter hvor blomst.rufii.gg.rr.
er 

^danner 
tuet t{r, vil blomstene ogsi. snart komme frem. Deite ertilfelle f. eks. med frukrtrrer, 

-l@k- 
ig knoilplanrer og liljekonval.

Hos frukttrrer, f. eks.. eple, er det funiet ot ri.rte irs b"romiteranregg
begynner i. dannes i juti 1br.-a.-Torkelsen 1965). Dannelsen og utvi-k*-

lilq"^l av nye,organer hoi liljekonvall er undeispkt bl. a. av?weede
(1930) og Herklotz (196I)._De fanr at de f/rste biomsteranleggene alt
begynner i bli dannet ved grunnen av det 5. knoppsklellet"i april_
mai iLret f/r de skal blomitre, men hele bromsteirt"naetr er^ ikke
ferdigdannet IQr i begynnelsen av august. Da er blomsterstanden ca.
lO mm lang. I. I/p.et av-se_ptember slrekker spiren seg litt til, men
stopper si opp i hvileperioden. Dannelsen av bladene h"os liljekonvall
legynner noe senere enn blomstene, f/rst ut i mai mined. Som
det gir frem av figur l, blir bladene dannet ved siden av blomsrer_
standen. Det gir-ogsi frem av bildet at bide blomster- og bladanlegg
er vernet av dekkblad som delvis blir dannet to frir f4r foiring. uin
vet at et stoff som auxin, som spesielt finnes i blad og vikstpirnkter,
vil hindre brytingen av de nye khoppene straks de er d'annet.'Dersom
en plante avblades kunstig f/r den-er kommet i hvile, kan man til
dels fi nesre irs knopper til€ brytg alt i dannelsesiret. Noen praktisk
interesse.,har d.gtt^e sjelden, f,ordi disse unge knoppene gjerne ikke er
nok utviklet til i gi normal bryting og iekst. "

Gartneren deler ofte hviletiden i-trJ faser, forhvile, midthvile og
etterhvile. som regel inntreffer den f/rste nir skuddene er modne]
og midthvilen nir bladene felles eller visner ned, mens den siste
pefgdel er v.anskelig e fastsete i forhold til plantenes urseende. Hos
gullbusk.og liljekonvall faller forhvilen etter erfaring gjerne i august
-september, og etterhvilen starter gierne ut i novelnTer, men iids-
punktene vil variere med voksesteclei"og klimaforholdene om somme-
ren og hpsten. I forhvilen begynner dainelsen av hemningsstoff etter
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Fig. l. Lengdesnitt gjennom liljekonvallspire i august. - F. blst.: ferdig-

diiferensierti blomster i blomsterstanden. - L.: l/vbladknoPPen' dannes

ved siden av blomsterstanden. - l-5: dekkblad (knoppskjell), l-4 helt
omfattende, 5 halvt omfattende' (Etter Herklotz 196l')

Lon gi tudinat se ct i on,o' "f:rf ,,'';;:;r,,!r' ntf f"'Iaria 
mai atis in au gust

den tidligere nevnte teori, men konsentrasjonen -er fremdeles si lav
ar man likevel relativt lett kan ffl plantene til i bryte, ofte bare ved

i gi dem gunstige vekstforhold. Dbt samme er tilfelle i etterhvilen,
nfli mesteiarten av hemningsstoffet er -forsvunnet 

jgjen, og selvsagt

i dvaleperioden etterpi. I miatnviten derimot er det _vanskelig i fi
drevet pl"tttette selv 

^under de gunstigste-vekstbeting-elser' ^Ved.kun-
stige iringrep kan man likevel-ofte fa drjvingen til ogsi.i denne
p"iiod..rl Kiemiske midler har gitt virkning for mangg planteslag

itt. r. ifplge Crocker 1948), f. et-i. a sette Plantene-i lu-ft^med eter-

)amp laiteiede funnet fOr ig00), etylen tlorhydrin. eller.blisyre, eller
i luft iom er oksygenfattig eller spesielt karbondioksydrik. Det har
ogsi gitt virkning'I itt3it"i" alkohol i knoppene. Selv injeksj-on med
uXr,.,"hur. i visse-tilfelie gitt virkning. I de siste irene er det 

^o-g^sfl
funnet at tilfprsel av gibbirellin kan oppheve hvilen (Thorup l!!9)'
samtlige midler er mist effektive i siste del av hvileperioden. Man
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mener at bide de kjemiske behandlingene og remperaturbehandlin-
gene som nevnes nedenfor, er effektive p.g.a._deies innflytelse pi
enzymsy.stemer, respirasjonen og mengderr iv CO" oA Oo i plante_
vevene (cu-rtis og clark 1950). Det er-ogsfl ofte heidei at'niriivilen
Kan bry.tes kunstig, skyldes det en direkte siokkvirkning pi plantene.
uqnne hypotesen blir besryrker ved det falitum at mai kuri fr.*-e
sprrrngen hos enkelte-planter, f. eks. syrin, spesielt i etterhvilen, ved
SuTf" 9gk-elt i trylike forsiktig pa t.rofpene. Sannsynliq.vis errmrdlertld dette et noe annet fenomen enn clet kunstige hviteulruaaet
man kan fi til i midthvilen. Etter teorien om et nEmningrsiom erdet,naturlig i tenke_seg at stoffet pdelegges ved de *"to"d., -"r,bruker for kunstig i bryte hvilen.

Driaing aa liliekonaall

. I""ledning.- For-gartneren og amat/ren er det enklere mfltera Dryre {nopphvtlen pdi enn med kjemikalier. Det kan vare ved
*u,ns!B a g.r plantene d-en optimale lave temperatur som mi til fora bryte hvrlen etter at k19p!.19 er dannet, lltsi for liljekonvall i
holde den 3 uker ved -.:- 2.-i. Man skal vrre oppmerksom piL at for
]a,ye 

tempe.raturer kan vare skadelig. Liljekoriv'all, ,o,' i'nui,r."r,
teler sterk kulde, vil bli skadet alt vEd opirbevaring ved -;- 7 til -;-8" C nflr de er tatt opp 9g cpusset,. ffvit'en kan Sgsi brytes ved t
$fnn" hele pla.nten-nia iluT", vann (ca. 30-gb")%; ko;;;e ener
Iengre tid,.varierende med planteslag og hvor planten er i hvilen,
oftest anbefales 10-24 timer.'Allerede"Mo"lisch qtOooy rant at -etoaenvar effektiv, og- senere er det gjort en rekke fors/t med den. Metoden
Dlrr-vanllg brukt av gartnere i.drivingen av treaktige planter og f. eks.
liljekonvall. Pi planiefysiologikurset"for l. avdelirigs'botu"ikl'rt"a"rr-
ter ved Universitetet i oslo blir metoden brukl pi liliekonvall.
Nedenfor er referert resulrater (oppnidd.h/sten tg64) mJ ; p*
varmtvannsbehandlingstider pi s-ifige spirer tatt opp pi. friland i
fprste uke av oktober,ium-et liknet tieA'uuetrantiletd fg'-.J ratrtr.
isspirertoq.fr-ar-llgSet nedfrosset pi -+- I til -;- 3. C"fra senhpsres
torrige ir til de blir satt til driving. Liljekonvallplantene ble gravet
opp i staudeplanteskolen pi.-Norgei landbrukshy'gskole. Det .r'i.rg.r,
trng r veren tor i benytte viltv-oksende planter, men de har natuilig
nok,mindre knopper enn^de {yrkete. Isspirene som ble benyttet ti-i
tors/kene, var importert fra Nederland. -

. M^at-eriale bg metoder. plantene ble gravet opp pi feltet
den 5. oktober' Det ble valgt ut spesielt kraftige planter hvbr'bladene
var nesten helt nedvisnet. Ettei opptakingJn ble restene av blad
Pusset av og knoppene sortert ettei st/rrelsen. De tynne fdrsteirs-
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knoppene pi endene av de underjordiske stengelut$pe1ne lle fier-
net, likese de kraftigere, langt tilspissete knoppene fra flret f/r. Det
er bare fra tredje irs knopper, sikalte drivspirer, a-t man- kan _vare
sikker pn i fi 6lomster. Db tutt skilles fra 

-de andre ved at de er
buttere og kortere tilspisset, og gjerne har m/rkere farge, ofte med
fiolett skj-ar. R/ttene ble stusset til ca. l0 cm lengde-pfl_de 3-flrig_e

spirene, og alle sideknopper ble fjernet for at de ikke skulle ta un/d-
vendig kraft fra drivspiren.

To"tredjedeler av di 3-irige spirene ble lagt i 31o varmt vann, helt
nedsenket-bflde med r/tter og spirer, og satt i termostatskap innstilt
p3. samme temperatur. Etter ett d/gn ble halvPart€n tatt oPP og

irlantet fem og fem sammen i 12-13 cm vide potter i lett jord. Top-
fen av spirene stakk ca. I cm opp over jorden etter plantingen-. Disse

ble dekliet med kvitmose, vannet godr gjennom og satt m/rkt ved
ca. 20". Samtidig ble den tredjedelen av spirene som ikke hadde ffltt
varmtvannsbehandling samt isspirene plantet pfl samme mite og satt
m/rkt. Etter ytterligere ett d/gns varmebehandling ble resten av
spirene plantet og satt m/rkt. Mosen ble holdt konstant fuktig_si
l6nge deir 13" over 

-plantene, dvs. til Plantene tydelig,tt"{aq spirt. Nir
plantene settes m6rkt etter pottingen, er det for at de skal fi strekke
-seg. 

Ved driving i fullt lys fra starten av kan man risikere at blomster-
knoppene blir-sittende nede mellom knoppskjellene og-kna-pt blir
synlife. Da blomsterstenglene var blitt 4-5 ry h/ye, ble ,Plantene
satt ;t i fullt lys ved stuetemperatur, samtidig som moselaget ble
fjernet. For i holde bedre, b/r plantene fra blomsterknop-pene begyn-
ner i ipne seg ste noe kj/ligere enn tidligere, helst ca. l5o, men i for-
spket ble omirent so-ttie tEmperatur Urutt i hele drivtiden.

Resultater av drivingsfors/k med liljekonvall

r FH&+ EEZ

- iET

Knoppms el. blomster-
stengelens hPyde over
jorda etter 35 dggn

(gj.sn. av 20 p1.)

Isspirer
2 d/gns v.v.'behandl.
I d/gns v.v. behandl.

Ubehandlete spirer

6915
15 2t 26
20 23 30

(€o pl., (€n pl.) (€n pl.)
resten

over 35)

3
n

l3

20
35
35

(€n pl.)

23.1 cm
8.0 cm
3.4 cm

1.9 cmIngen forandring etter 5 uker
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Fig. 2. Liljekonvall drevet i oktober. Fra vensrre mot hdyre: Isspire, spire
tatt inn fra friland i oktober og varmrvannsbehandlet 4g' timer,^do. 2+ t.,

kontroll. Samtlige etter 5 ukers driving.
conuallaria majalis forced in october. From left to ri,gli: Retard,ed croron,
crown collected in the field in october and snbiectetl to 4g hrs. warm-water

treatment, do. 24 hrs., control. Forced fiue weeks.

Resultater. Allerede 2-g d{gn etter planting beg'yrte knop-
peng gi _is_spirene i. srrekke seg, og etter knapt t uki kunne man ii
at de ]radde sp-irt. F/rst kom bladene frem, nien alt etter g d/gn var
ogsi de f/rste blomsterknoppene synlige. Den fprste blomsten Jprurrg
ut etter lt d-1gel 99 -"!" blomstene var sprunget ut 3 uker etter-planl
ting (se tabellen). vel fire uker etter at fors/ket startet, var blomitene
vrsnet.

Som det gir frem 
-av, 

tabellen, gikk utviklingen senere hos spirer
som ble tatt opp pi friland. Av dem som hadde fitt I d/gns lrarme-
behandl.ing, vaf a-et bare 6n enkelt plante i en av porrene som utvik-
let seg til blomstring i l/pet av de 5 ukene fors/ke? varte. Alle knop-
pene hadde imidleriid stiukket seg i forhold til kontrollen som ikli.e
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var varrntvannsbehandlet. De av plantene som hadde fitt varmt-
vannsbehandling i 2 d4gn fpr potiing, utviklet_seg relativt tilfreds-
stillende. Etter I uke begynte knoppene i strekke seg, og etter to
uker kunne man si de hidcle spirt. 

-Den fprste knoppen var synlig
3 uker etter potting, og den hadde sPrunget ut etter knapt 4 uker.
Da forsdket ble aviluttet etter 5 uker, var alle blomstene sprunget
ut, og de f/rste begynte fl blomstre av. Plantene var, som-det.gir- frem
av ti'bellen, lave i?orhold til isspirene. En annen karakteristisk for-
skiell eir frem av fie. 2. Nlens bladene hos isspirene ble utviklet heller
fpi blSmstene, uor det knapt noen blad synlig i det hele tatt hos de

varmtvannsbehandlete "iretsu spirer. Nesten bare blomsterknop,pene
(og dekkbladene) var vekket av hvilen' Bare h_o,s in-enlelt-plante
k,tLttte man si vidt se noen ganske sm& gr/nne blad da forspket ble
avsluttet.

Diskus jon. Det gir tydelig frem av fors/ket 4lt-"-it man skal

drive spirer" av liljekoivall' tati oPP pe friland--sfl tidlig som fra
begynnilsen av okiober, b/r de fi lengre behandling i varmt-vann
eni'de l2 timer som vanligvis anbefales. Muligens burde de behand-
les mer enn to d/gn for i ii en rask og sikker ipiring. Dette tyder. pi
at liljekonvall i blgynnelsen av oktober er kommet inn i sin midt-
hvile, noe som for-si vidt bekreftes av at bladene pi denne tiden
nettopp har begynt i visne ned. 'Iidspunktet for nedvisningen vil
imidliitid variere med. voksestedet og fuktighetsforholdene om
sommeren. PfiL varme steder og etter varme, t/rre somre, vil de gjerne
visne tidlig ned, og trolig vil man da lettere kunne drive plantene
tidlig i blomst enn etter ljpligere, regnfulle somre hvor modningen
er re"tt. Hvis temperaturen bm hpsten 16r plantene tas inn til driving
har vrert nar 0o C ganske ofte, vil driving vrre lettere i fi til enn
hvis h/sten har vani mild, fordi hvilen di delvis vil vare brutt pi
forhind. Fors@kene viser at ved den tidlige drivingen er bladknop-
pene vanskeligere i fi til i spire enn blornsterknoPPene.. Normalt
iegnet man, s6m tidligere nevnt, at det skyldes at blomsterknoPpene
er"fpr ferdig med mid-thvilen enn bladknoppene og derfor er lettere
i drive tidlig. Det kan ved si tidlig driving som i oktober ogsflL vrre
en mulighetior ut bladknoppene liommer tidligere inn i midthvilen
enn bloirsterknoppen, dvs. af drivingen faktisk har startet i blomster-
knoppenes forhr.'ite. Drivingen av iispirene, som forlenlgst er feldig
med iitt fysiologiske hvilepeiiode f/r drivingen og bare_han-vrert i en
dvaletilstind p.g.a. kulden, viser tydelig at etter hviletiden spirer
bladene fprst irEm og blomsterstenglene noe senere. Vanlig.-erfaring
fra gartneriene viser-at hvis spirer, som er ferdig med- hvi]en, blir
behindlet med varmt vann, vil bladene utvikles for sterkt pi bekost-
ning av blomstene.
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ENGLISH SUMMARY
Fo-rcingof root-stocks o: 'c.rown-s' (third year's) of. convallaria maialis
collected in the field during the first week bf october and treited
with warm water (31" c) f9r 24 hrs. and 48 hrs. gave the following
results: The flower-stems of crowns treated for 48 

*hrs. 
sprouted aftei

2 weeks, whereas their leaves did not come olrt euen utter 5 weeks,
nor did leaves and flower-stems of untreated crowns and of those
treated for 24 hrs. sprout after 5 weeks. Retarded crowns forced at
the, same time produced leaves and flower-stems within a few days,
and the plants were much larger and the flowers more lasting than
those produced by the crowns collected in the field and g'iuen 

"warn-water treatment (cf. Fig. 2). - Thus, forcing of C. maialis as
early as in the beginning of October from crowni collected.'in the
fjeld hardly gives satisfactory results, but if the experiment has to be
done, a warm-water treatment of at least 48 hrs. ii necessary.
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Norsk Botanisk Forening

Hovedforeningens Arsmelding 1964

Foreningen hadde ved flrsskiftet 1964165 i alt 768 medlemmer;
av disse hadde hovedforeningen 393.

Hovedforeningen hadde 6d livsvarige, 38 husstander- eller student-

medlemmer. I fipet av flret er 2 av-foreningens medlemmer d@de:

fors/ksleder Folnier Smith og kunstmaler Arve R/nning' 29 har

-"tit r.g inn i foreningen, ld har meldt seg ut og 5 er overf/rt til
lokalforeningene.

Styret har" hatt f/lgende sammensetning: .dosent Eilif Dahl (for-
*urrh;, f/rsteamanueisis Svein Manum (viseformann), forsknings-

stipencliat lon Kaasa (sekreter), amanuensis Per Sunding (kasserer),

ariitekt Elin Conradi oe gravdr Halfdan Rui. Styret har hatt 3 mgiter.
professor Ove Arbo F$eg r-edigerte det f/rste heftet av nBlyttiao,

men senere overrok fprsieimanuinsis Svein Manum som redakt/r.
Der ble arTangerr 

'9 
dagsekskursjoner og sommerekskursjon til

Sunnm/re. Ekskrirsjonst emida har- bestiLtt-av forskningsstipendiat

fon Kaasa, amanuensis Per sundig og cand. mag. Finn wischmann." 
Det har vrrt holdt 6 medlemsm/ter'
19. februar: universitetslektor Gunvor Knaben holdt foredrag om

kromosomer og rasedannelse i den norske flora.
11. mars: Aism/te. Arsmelding og regnskap ble lest opp og god'

kient. Dosent Eilif Dahl ble ei6nvilgt 
-til formann og amanuensis

p'er Sunding til kasserer. Revi#rene iand. real. Birger G-renager og

cand. mag.iitrn Wischmann ble ogsi-- gjelvalgt'-.- 
.P19fe.s.s91. 

Rolf
Nordhagei kiserte om en ekspedisjon til ihdre Tafjord i juli 1963 og

viste fargelysbilder.
29. ap"ril: professor Arnold Nordal fortalte og viste fargelysbilder

fra drogejakt i Burma.
15. ikiober: Dosent Eilif Dahl, forskningsstipendiat Jorunn Os

Vigran, amanuensis Per Sunding og amanuensis Stein Sab/ ga inn-
trylk fr" den 10. internasjonale botanikerkongress i Edinburgh som-

meren 1964.
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18. november: Dosenr Eilif Dahl fortalte fra symposiet over d.e
nordatlantiske.planters.historie pi Island rg62, ired i""trytt rru
rslands natur (fargelysbilder).

10. desember: Professor ole Martin ystgaard klserte om osr og
osteproduksjon. EtterpiL bl-e det servert ost,"kjeks og r/dvin.
. De re .f{pte m/rene ble holdt i Velferdibygge"t og de /vrige ikantinen i Historisk-filosofisk fakultets h/ybygg i"e SffiaerniPi m/tene har det vert 30-60 personer'iit"steae.
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flovedforeningens ekskursjoner 1964

10. mai. Til Vollen i Asker. Ca. l0 deltagere. Vi botaniserte pi
strandkantene og silurbergene langs sjpen og oPP til isdammene

ved Arnestad. F;rsommerfl-ora med Sa;ifraga tridactylites, Erophila
uerna, viola collina og, v. rupeslris i blomsi. videre fant vi Fi,Iipen-
d.ula i ul gar is, F r a gar i, i a ir i d i s' og P o ly gal a a.nx ar e I I a. I dammene vokste

Ty p ha tit if o,Iia, {c irpus T ab e rrtae mon tan i og L-e.mna- 
-trisulc 

a'
Finn Wischmann

24. mai. Til Lang6.ra i Asker. 19 deltagere. Tr{.t 
-begynte

med en times bitreisJ utover fjorden i et deilig vrr. Fra bryggel
midt pi nordsiden av Langira git t< vi forholdsvis hurtig rett over til
sydsiden, som vi si fulgtJ ntoier mot sydvestspissen av 

^Qya' 
Pn de

ipne strandpartiene og-skiferknausene her studerte vi fprst restene

av forskjellile tidlige imi.planter: Erophila .uerna, M.yosotis s.tricta,
Cerasilulm sZmidecind.rui, Veronica intensis og Saxifraga tridacty-
lites. Lenger vest ble Erigerort acre ssp. droebachiense og Saxifr-aga'

osloensis i.ttttt"t, og vi kinne studere alle slags overganger mellom
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saxi'fraga osloensis og s. tridactylites. I en liten bukt nrr sydvest-

lp,itt.l,?u 
pya vokste store mengder,av Draba 

"rioiiro-,--i.ir,lnto*,pa skJettsanden. ute pi den sydvestligste deren fikk vi ie den kark-og varmekjare 
-floraen pi siti beste. Vegetasjonen utgidres her avstore bestand dominert -av 

henhordsvis Z-ntiyltt, 
"it'nl[m-io,' eoty-gonatum odoratum og poa compressa, og elers med en rekke irr,"..r-

sante plante arter : art emisia carnp e s ti is I seseli lib anotis, iii niiotnr_rurn_.prqtense, Poa alpina, Fryg;grjq airid,is, Li.num catharticum,
carlina.aulgaris og Thyrnus pute{ioides. pi de nakne knausene imel-,f-- Io*:t9 Asplenium ruta-m.uraria, og ellers s/rget blomstrenderrunus sprn osa-kr att lor ytrcrligere skj/nnhetsinntrykk.

Etter en matrast i disse'trivelfue omgivelser dro vi'lstover giennom
skogen, langs ryggen pi midten-au Oy"u, til dets el""i"* ao8ii'tr"r,
ye:o ,Ger,antum sanguingum og Filipendula autgaris i masier. Ellers
Dre det her tunnet vicia. silaatica og Ribes arpinum. Til slutt bre
i::1 "t by\te.ne pi sydsiden av Lan"gira bespkl, og aette-inntr"tte
enqa en del rnteressante arter..og karakteristiske vegetasjonstyper.Pi tangvollene fanres en nitrofil v"egetasjon uu roist ieiti g"\iriptr.-arter. Pi skjellsanden imellom vokJte rionckenya b"ebtiides i storematter, mens. engene innenfor selve strandsonen vai dominert av
hestehavre, A,henatherum elatius. Av interessante arter her bleellers notert androsace s.eptentrionaris, Thalictr"i tfiii*,--viorarupestris, Ligusticum scoticum og, nar sagt selvf/lgelig, Rosa'rugosa,
som snart finnes pi strandkantene pi alle-/yene'i Lsk"er.

Per Sunding

. 7. juni. Tur til S e m i Asker. 17 deltagere. De fleste reiste med
buss fra- oslo, og vi m/ttes alle ved den iorhenvrrende smilruks-
ITT:T*rt.", piSem. Vi botaniserte f/rst i l/vskogen og noen varme
?iii:. "T9"r. 

Skaugumisen, hvor vi bl. a. fant-Sanidtla europaea,
lrllr:o, spicata,. Polygonatum aerticillatum, Campanula latiiolia',
f.?tygala aulgaris, Plantago lanceolata og Carex silaatica. pl vei nedtrl Semsvannet samlet vi noen smi eksemplarer av Geranium pyrenai-
cum. Yed vannet vokste en rekke Carei_arter, bl. a. C. aXiina og
!,llongat!: og ellers bl. a. Equisetum palustre og Trollius europaeusr Dromsr. ute r vannet stod Menyanthes trif oliata praktfull i bl,omst.Vi gikk rundt vannet, forbi Tveiter g&rd.'pn sluiten f.gy"t" d.t a
regne, men vi kom oss no.enlunde t/ire tilbake til bussf,oldeplasen
ved r/z3-tiden, der f/lget gikk i opplpsning 

saerre LQhken

, J!; luli.T il Konnerud. 12 deltagere. Fra Drammen var vi sflheldige i ft med lektor Odd Halsen ,oio klerrtroann. Fulgte L.rrr".,
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til endeholdeplasen ved Ormetjern p5. Srensen mellom Skoger og

Nedre Eiker. ifer fant vi Potenfilla thuringiaca og Crepis praernorsa

med en gang vi gikk av bussen, og langs -veien til inn under nord-

siden av"Bre"msisEn ble det anledning til i demonstrere de vanlig-ste

skogsplantene. Gikk oppover mot toPpen og lette spesielt etter
Cyfiripea;urn calceolus,lien uten resultai. Fant litt Opltrys fusectifera

"g,t"ta 
mengder av Listera ouata. Av andre funn kan nevnes: Taxus

b"accata, Coeloglossum airide og Moneses uniflora. Etter 5.ha rastet
pAL toppen, eik[ vi ned den bratie s/rskriningen hvor vi sil Asplenium
'ruta-k'uraria i en bergvegg. Nede ved bekken fant vi Carex d.iandro

og borte ved nordsidln-iv B:emsetjern Carex hostiana, Schoenus

firrugineus og rosetter av Epipactis pal,ustris. I skriningen oPP mot
'b".g."t vokste"bl. a. Ophrys,'Iiula saiicina, Carlina aulgaris .og-.Poly-
gali amarella. Tjernet si<al demmes_ opp slik at denne lokaliteten
iorsvinner. Vi fulgte si sydsiden av tjernet 9E Sitt over demningen'
Herfra la vi veieriouer Nikker,.rdh/gcla for i lete etter cypripedium,
men ogsfl her uten resultat. Vi fani bl. a. Festuca altissima, Platan-

thera ihloranta og Crepis praemorsa. Vi kom frem til bussholdeplas-

sen like /st for ormetjern. 
.Ion Kaasa

12.-19. juli. Sommerekskursjon til Sunnm/re' l? deltagere:

Lillemor o'g Otut Bang, Ellen bergh, Clara Baadsnes, Elin Conradi'
Gerd og G"unnar Hof*stad, Ivar J@rstad, 4tbj4.S- og tlalfdan Rui'
Ragnhiid og Bernt R/ysi, Bjarnl Spangelo, Ralph Tambs lJth-t
Asiaug Weyiahl, Aase tlillocfi, Fintt Wischmann. Pi Central Hotell
i Ulstiinvii< fikk vi en f/rsteklasses innkvartering og forpleining.

12. juli mdttes vi i Ulsteinvik og startet-etter middag pfl f/rste tur
til Osines og Skeie. Pi en avfallsllass i Ulsteinvik fant vi Lolium
perenne oghuttillorunx og hybriden L. perenne x Festuca pratense'
'syd for sk"eie var-vi ute pi-en sandstrand med m-.g9j. skjellsand. Her
u6krt" Ely mus, Ammopiila, C are x ar enaria' Anthyllis, .C.onopodium,
Gentianeila campestrii og Bellis. Ved Skeie fant vi atskillig Cynosu-

rus ph. en gressbakke.
td. ;"ti"t;prt. vi til Ulvset i Hareid og.botaniserte f/rst i heia

Ostenf6r. Hei dominerte stort sett de mer trivielle rePles€ntanter for
iystfloraen: Blechnum, Dryopteris,oreopteris' Narthecium,- Juncus
,iuonorur, Luzula siluatica,'Holcus lanatils og mollis, Carex b.inerais,

Hypericum pulchrum og Pedicularis si.luatica, mgn ogsa Iltt mer
kiavfutte sorl. Cor"* Hosiiana og pulicaris. OPPe i lia vokste?tirnula
aulgaris, dessuten fant vi endef iv de fjellplintene som^ gflr ut til
kysien pi Vestlandet: Tofield.ia, Bartsia-og Saussurea' Vi.fortsatte til
E'ngeskir og Haugen ut mot Vartdalsfjorden hvor vi bl' a' fant
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D.igital,is, sedum angl.icum og saxifraga aizoides. - Etter middag dro
vi nordover fra Ulsteinvik til Flp. Hei fant vi Elytrigia iuncea, barex
yq!i!i.yo, Polygonurn, amphi.bium og Mertensra "nede ved sj/en.I fjellhamrene litt syd fol Roppg .vokser <iet atskillige fjellplanter
rett ut mot.ipne h.avgt. Leucoichis, Carex atratrr, 6*yiio,' Silene
acyl.is Saxifraga aizoides,-.cotyledon, oppositifotia'og stbllaiis, samt
subalpine arrer som angelica-arctmngeiiZa og'Lactuia alpina, mens
vi ved foten av-bergveggen og tildelii selskip med de to' sistnevnte
rrnner typrske kystp.lanter som al.lium ursinum, primula uu,lgaris,
Uhrysospleniurn oppositifolium, og lenger nede i lia Dmoiteris
Borreri. Nede ved veien, noen fi meter -over havet finnes Hykeno-
phyllum pi skyggefulle steder.

". l-4. 
j"ti reiste vi i stri.lende vrer til Runde for bl. a. i. se pi fugle-

fjellet.som og.-si v_irkelig 
-var 

verd et bes/k. Etter en runde'omkfing
{ry ,qikk vi iland og delte oss. i to partier. f)er ene holdt seg pX
sydsrden og fant senecio aquaticus og Erica cinerea, den sistnevnte
har sin nord-grense ]rer. Det a-ndre paitiet gikk pi nordsiclen og fant
Hy me n o p hy llum_p.il nordvendte beigveggei' ved veien mellom forrg._
nes og G-.9\s/yr, Vi Jo-rtsatte opp pe hOy.L" for i se fuglefjellet oven_
fra, og fikk. se lundefuglene fi ganske nrrt hold.. Floiaei her oppe
var temmelig fattig med masser av Juncus squarrosus i heia. pn rie:d-
stigninge.n fant ogs6.--vi Erica cinerea i sydsliriningen.

15. juli kj/rte vi til Indre saude i Rovde. Her ei en stor forekomst
1v {ystallinsk kalksten som bl. a. har varr unders/kr av A. Blytt ogO. Dahl. Vi fant Dactylorchis Fuchsii., Orchis mascula, np{,pactii
hellebori.ne, Listera ouata, Briza med.i,a, atskillig Chr^isositinium
oppositifolium og en masseforekomsr av Ailium ,riinu*l calrd,arnine
flexuosa, Lathyrus nigel og Lapsana vokser ogs6. her. Litt nordenfor
star det en pen bestand av vicia orobus ved veien. - r isen ovenfor
!_iset pi sydsiden av Gurskpy fant vi Lysimachia nenxorurn i blomst.
H-er vokser ogsil ulrnus, og dessuten fant vi carcx brunnescens som
ellers later til i. vare temmelig sjelden pi ytre Sunnm/re.

. 16- juli skulle vi gj/re en rundtur ph Gursk6y. underveis sranser
vr rprst ved_ et tJern pe tangen ved Garnes for i se pi en vakker
bestand 2 -Ny:"F!qea, 29 for/vrig vokste det her diveise vannplan_
ter som Lobelia, Littorella og utiicutaria-arter. ved Roskar i Fierov
:l d"! et stort serpentinfelt 

-som 
har vart unders/kr av Bj/rlykke.

Pfl selve serpentinen vokser det endel Aspleniurn'ad.iantum-nigrum
og airide. Pi engene var det masser av Arnica montana og uEd et
grunnvannsig fant vi Equisetum hiemale som er en av de ijeldrr"re
arter pi disse kanter. I skogen fantes litt Sanicula. Ved Hi<isnes pi
nordvestspissen av Gursk/y oppclaget vi en fin bestand av Erica
crnerea' her var endel av individene rent hvitblomstrede. ved foten
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av nordvendte bergvegger i kl/ftene ut mot fyret vokste det atskillig
Hymenophyllum god{lnnvevet i mose sfl det var ganske vanskelig i
oppdage den.'iZ. 

1"ti tok vi en tur inn til fastlandet for i ffl en kontrast til den
ekstreme kystvegetasjonen ute pi /yene. Ovenfor Rebirestad i Mykle-
bustdalen i Qrita flnt vi Pofysti,chum Brauni'i', Gali.urn odoratum,
Carex brunnescens og Dryopteris dilatata var. Willeana (som er ende-

misk i Nordfjord og N{pre;. Ellers var ikte lokaliteten sir rik som
vi hadde hnpet. Ved Follestad pi syd/stsiden av dalen er et serpen-
tinfelt hvor- vi fant ekskursjonens eneste eksemplar av As?Ienium
adulterinum. Pi en myr like ved vokste bl. a. Eriophorum latifoli.um'
Vi fortsatte si over Brautaset til Volda. Oppe pi hpyden beundret
vi noen vakre eksemplarer av plantet Fagzs som lot til fl ha bflret
masser av modne fr/: Pe tilbalieturen gjorde vi en stans ved et lite
vann ved Hammeren i (Dtsta, hvor vannflaten nesten var dekket av

Nymphaea-blomster, og mens vi ventet -pi fergen ved Rjflnes,. fikk
vi'anleding til i fryde oss over en masse fine tuer av Sedum ang-L.icum'

18. juli"gjorde i'i igjen en tur til Gurskpy bl. a. for fl-se.litt pi
strand"engeie. Til slutt gikk vi fra Moltustrand-a oPP mot Hidseggja'
Floraen Ler tur temmei-ig ensformig, men utsikten over en stor del
av det landskap vi hadde fart over var desto mer imponerende.

19. juli br/t vi opp og dro hjem' 
Fi,nn wischmann

23. august. Til Trollstua i Asker. Ca. 15 deltagere. Vi gikk
fprst ut pi myren mellom Trollstua og DrengsrL d. \Iyren €r stort sett

t.rr med en artsfattig flora, men pi enkelte steder hvor det kommer
opp grunnvann, finrier vi endel planter_av interesse: .Carex_capi.llaris,
i.' tipidocarpa, P arnassia og Dictylorchis T raunste i,neri,. 

-Y 
i -gikk si

oerto'rret til Svartputten hvor vi fant Carex diandra pi breddgn 9g
sieglingia pi en Lakke i skogen. Etter en rast fortsatte vi til Vassis-
v"rin nred itore mengdet Potamogeton lucensi ved nordsiden av van-

net er det store bestinder av Typha lati'folia. Ved Hogst-advann fant
vi carex siluatica og c. acuta. i nrrheten av Annerud vokser det
atskillig Lactuca malrophylla forvillet langs veien. Vi returnerte til
Asker st' 

Finn wischmann

30. august. Tur til Nesset ved Bundefjorden.5 deltag-ere' Den
dirlige tfhlutning skyldtes vel det kraftige iegnvrret -vi hadde kvel'
den 69 natten forut. Vi startet pfl Nesset, gikk rundt det lille vannet
Pollen", og kom tilbake til utlangsstedet. Her er det overveiende
gneis, si e"n knnne ikke vente a Ejpt. de (store) funn. Langs veien til
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vannet'vokstg pye Rumex aquaticus i en grpft. pi en bakkeskrining
fant vi bl. a. Linum catharticum, setaria vt;ais og Anthemis tinctorii.
ved vannet fantes Lycopus europaeus, og pei flere steder carex
pseudoryperus og Scirpus- tabernae-montani. Eilers kunne vi beundre
en stor bestand av Impatiens noli-tangere i blomst, og samle blomst-
rende Ranunculus trichophyllu.r i en gr4tt. pil tilbaleturen fant vi
bl. a. Origanum uulgare.

Vi kj/rte si til sydsiden av Bundefjorden, like vest for der Nesodd-
veien tar av, for i lete etter Trifolium fragiferum, men forgjeves.

Saene Ldhken

_ .6-. september. Til nordenden, ay Qy eren. 17 deltagere. Tog til
Lillestr/m, hvor vi Spnet med en rask marsj for 6. k6mme ut av
gglvg by-eg.-fi de store flatene,ut mot @yeren fi sydpstsiden av byen
ble forskjellige typer av strandvegetasjon unde:rsplit. I noen narings-
rike, fuktige drag, med tilsig fra de omgivende jord.er, vokste bl. 

"a.

Sparganium ran1,osun1., B-idens tripartita og Bideni cern zo. Gressmyren
like innenfor_utgjordes for en stor del avToo palustris; inne imeilom
ble dessuten funnet slikt som [/eronica scutellita, Myosotis caespitosa,
Lysimachia -thyrsiflora og ganske meget av stellaria' palustris. iettg.t
ute, ved utl/pet av Leirelven i Qyeren, var det store, rene besta-nd
av Carex.gra-cili.s og av Calamagrostis canescens. pi langgrunne lei-
rete partier fantes en rekke upusleplanteru: scirpu,s aciiilaris, cras-
sula aquatica,-Peplis p-ortula, l.Iatine hydropipei og Subularia aqua-
fica. I tillegg kunne vj ggsa friske opp kjennstapet-tir cattitriche- og
Potamogeton-arter. Pe 30-40 cm dtp ui i vannet voksre forhordsvii
meget sagittaria sagittifolia, - dessvbrre allerede avblomsrret. vreret
var bra under hele ruren, og de fleste kom seg trygt hjem med toget
og i hus f/r regnet sarte inn.

Per Sunding

. 13. september. Lavekskursjon til Skotbu i Ski.4 deltagere. Rik
lavflora, 

-srerlig 
rrlange Cladonia-arter pi rabber og i skogei. Ca. g0

arter av h/y-e1e lav ble funner foruten endel skoipelav.-Leptogium
cy.anes.cens pi. lauvtrrer ved Skotbu, Parmeliopsi,s aleurites og Parmelia
bitteriana.pi furu, Physci,a wainioi., Ramalina potlinaria"og Stereo-
caulon microscopicum ph stein.

20. se_ptember..- 40 deltagere. Fellesekskursjon med Blomsterven-
nernes Klubb til Norges,landbruksh/gskole. Forskningsstipendiat
O. Heide demonstrerte prydblomster i bddene og gartneri6t, issistent
M. Sandved trar og busker i hagen og parken. fifie med rund.stykker
pi statens Plantevirn' 

Eilif DahI
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Trlndelagsavdelingen, irsmelding 1964

Pr. 31. desember 1964 hadde foreningen 130 medlemmer, av disse

er 2 livsvarige, 98 irsbetalende og 30 husstandsmedlemmer.
Pi fusm/tet den 17. mars ble dette styret valgt: Professor N. A.

S/rensen (formann), larer Lars Uglem (nestformartn), f1u Edith Wey-
dahl Vik'(kasserer), f/rsteamanuensis Olaf I. R/nning- (sekretar).
Revisor: Postfullmektig Astrid Barlindhaug. Ekskursjonsnemnd:
Professor N. A. S/rensen, gartner Martin Opland og Olaf I. R/nning'

I l/pet av iLret har det vert arrangert 2 ekskursjoner og 6 m/ter,
alle p-i Vitenskapsselskapets Museum. Etter m/tene har det vart
setveiing av kaff^e, sm/rbr/d og kaker. Det gjennomsnittlige opp-
m/te har vnrt 34. M/tene var:

7. februar: Foredrag: Omkring floraen i Fosen ("Fr-gri's -hull')'
Innledning ved profesior N. A. Sprensen. Foredrage! yeq forsknings-
stipendiat-Arnfinn Skogen og f/rsteamanuensis Olaf I. R/nning.

i7. -utu Arsm/te mid va1g, irsberetning og regnskap. Kiseri av

siviling. Arne Jensen: Floristiske og andre inntrykk fra syd-Amerika.
Kiseri"et vur lLds.get av en hel r-ekke vakre og interessante farge-

lvsbilder.'8. mai: Foredrag av professor Ove Arbo H/eg: Plantene i littera-
turen og srerlig i norske folkeviser'

26. oftober:"Botanisk streiftog i Mellom-Sverige ved Olaf I' R/n-
ning, Eldar Gaare og Arnfinn Skogen. Foredraget var ledsaget av

vakre fargelysbilder.
30. nov:eniber: Dosent, dr. Ulf Hafsten fortalte fra en forsknings-

ferd i U.s.A.s /rkenstr/k. Kiseriet var ledsaget av vakre fargelysbilder.
l. desember: Julem/te. Cand. mag. Sigmund Sivertsen kiserte om

en botaniseringiferd i Nordlands grensefjell. Kiseriet var ledsaget
av en hel rekke vakre fargelysbilder.

Trlndelagsavdelingen, ekskursjoner 1964

24. mai: S/ndagstur til Lof jorden i Asen. Turen var begun-
stiget med strilende vrcr og vanne. I hasselliene var det en meget

rik"flora, hvor bl. a. de hygfelige vflrplantene bliveis, hvitveis, Maria
n/kleblom sto i fullt flor. P? grunn iv den gunstige- vflr fikk en opfl
oppleve en praktfull blomstring av gran. Av andre arter kan en

rf&i"tt netr^., Aspleni.um septeitriondle, A- trichomanes,,Astragalus

[Iy q p hy ltus, Lat iy rus a e r n ui, P o t e n t ill a t ab ern a e m on t an i, S ax if r a ga
"tr;aaitlilites, Sedum album, S. rupestre, Vi'ola collina, V- rupestre,
Woodsia alpina.

Hovedekikursjon 16.-19. juli. Ekskursjonen starte-t torsdag den
16. kl. 15.00 fra "Museet 

og gilik riksveien til Selbu for kafferast. Etter
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bergmester Aasgaards geologiske notater skulle det finnes en kalk-
stripe nrr -Ustensj/en. Det viste seg i gi utmerket bilvei til en ny-
brottsgrend og en kj/rbar driftsveifrem til et karkstensbrudd. Seiv
om kalkens pivirkning pi vegetasjonen var merkbar, var kalkstens-
feltets utstrekning formentlig- for- liten. Neste avstikker ble tatt i
]ydalen_s skiferskrining- er mellom Br/tvold og Mosj/en. Bj/rkelienes
hpystaudesamfunn var her praktfullt utviklet-og iblint'trur "er 

mengde
varmekjrre p]antgr. I Tr/nd-elag 

-er 
det sjelden i. se si tallrike og" si

velutviklede Daphne som i disse liene.

Itgdlg den 17. delte ekskursjonen seg i 2 partier. Statsri.d Gjare-
voll. ledet et parti fra storelwold mot noen- kalkstriper i Knuvlan
syd/st for Langen. Partiet mitte passere sv&re blautinyrer og vade
flomstore elver -og fikk. svrrt -riagel bel/nning. Xattcfette"ne ga
D.ryas-lier md. Carex microglochi.n, C. atrofuscal Kobresia simp"li-
ciuscula, men-ogsi.-her synes [alkens utstrekning for snever. I ml.rene
var Pinguicula ui.llosa hyppig.

Det annet parti tok turen fra stuedal etter krdttersti mot Hflvol-
den. Vakre parklignend-e bj/rkeskoger er her avbrurt av grasmyr-
striper med 

-vakker orkidevegetasjon. Beitingen, som vel er insvariig
for dette vakre landskap, ef ipenbart i steik avtakende og overtett
bj@rkekratt skyter ni i vrret mange steder. Hvor krattet hir passert
meteren, er det praktisk talt ufremkommelig, og gir dessuten en meget
mager bunnvegetasjon.

Kursen ble deretter lagt-rem gst rnot lVlosj/ens utl/p, hvor Sphag_
nurn-myrer gjorde seg gjeldende. Disse syn-es alle frt'ha pingiicula
arllosa p_i passe-tuer. Det samme gjaldt omridet rundt Mosj/eni nord-
ende. .Her skulle if/lge geologerie ligge en konglomeraiiorekomst.
Botanisk var partiet usedvanlig lite givende. Derimot var reruren i
Grisidens vesthelling en inteiessani opplevelse. store parrier var
pleggt_ av Dryas-heier med Astragalus yi;gidus og ped.icuiaris oed,eri,i full blomst. Kobresia simpliciuicula ogie 2 ov"ennevnte carex var
Tege! utbredt. Etter samling pi Storelwolden ble vi av en torden_
skur fordrevet til stamkvarteiei pi Skottgirden i Brekken.

-- 
l/rdag-d"l 19. ble nymet til spredte ekskursjoner i feltet mellom

Rien og S/rlendet, hvor vi ingensteder greide"i finne partier som
r-elativt til s/rlendet kunne pikatte noen interesse. Dagen ble av-
sluttet med fellesekskursjon til sorlendet. Nigritella nigri var pi sitt
beste, ellers var de berpmte orkidd-engene steikt merket" av 64-somme-
rens mange og hirde frostnetter.

Under en liten kveldstur til Fondals Carex-tjern, Kutjern, ble det
like.ved.Skottgfirden medbrakt er rappgress td- ur salikyndigheten
ble konfirmerr som Poa supitza schracf bet viste seg dereiter 5 o-r.
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vanlig inne i Brekken sentrum og har altsf invadert bygden siden

Fondil avsluttet sine innsamlinger.--$;A"g 
ble fprst nyttet til enikskursjon mot Th' Vogts botaniske

lokalitet'for Arenaria nortegica vest fof R/ragen' Denne-tur ble litt
av en overraskelse, idet ArVnaria ikke bare forekom- pi serpenttn-

kuppene, men var utbredt over hele Kvernberget' Takket vrere den

,"li.tro**"i, |ur pinguicula alpina i blomst flere steder, av andre

i;;; ,; tyier pi at ?ette t jo*" av. Brekken herred er utilstrekke-

lis utforskei, kan nevnes Potentilla niuea'^'"pe-i1b;k;t.rren 
lurrgs Aursundens nordbredd bes/ktes -de 

bedr/ve-

liee rester av egnens b"erdmte Aster sibiricus-bestand. Stilljngen synes

seit.itisk, at viT man opprettholde bestandet, kan man ikke n/ye seg

med fredning, men ma itl.tpe pi-med kultur og-plantning'
Ekskursiorisdagene nur'beguistiget med utmerliet vrer' men total-

tu;;;';;';;riii o,tprttre-beitand"og irsskudd- pi gran sto overalt

som uhyggelige minirer om 64-sommerens frostdrfi: 
n. S,rensen

Vestlandsavdelingen, flrsmelding I 964

Vestlandsavclelingen hadde ved fusskiftet 
-1964 | 

6b 120. medlemmer'

d,y*i i *adingJiret har vrert: Folkeh/gskulelrrar J3kof Naustdal
(formann), amanrfensis Torbj/rn Aasheim (sekretrer), f/rsteamaluen-

:;;il;-6;" lturr.r.r;, skatteinspektpr Aasmund Kvamme. Ekskur-

sionsnemnden besro av iektor Carf Alm, frk. Miranda B/dtker-, kon-

;i;;;r;; fi"rs Danielsen og professor Knut Frgri' Avdelingens

revisor var dosent Ulf Hafsten.
Avdelingen har hatt 3 ekskursjoner i 1964'

Det ble holdt 4 m/ter:
ll. februar: Arsm/te' Foredrag med lysbilder ved professor Fegri:

nOm Kappomridets florao. Oppm/te -35'
Zg. -u'rJ, Foredrag med lysbilder ved fprsteamanuensis Tore Ouren:

uFra floraen i Gauidalen i'Tr/ndelagu. .A,ktuelt ved dosent Hafsten:

fn.rtees med fargelysbilder om'storak*bestanden pfl Stord op; om furu-

skose;"pi Reindal i Sunnm/re. Oppm/te 28'"^j?.';[il"t]-iiof"rr"r Dr. Fritz' bverbeck (Universit-etet i Kiel):
uVerbreitungsmechanismen der Pflanzen' foredrag med demonstra-

sioner av flv"vende modeller av frukter og fr|' Oppm/te 33'tl.-d;;.-ier: 
Foredrag av vitenskapelig assistent cand. real. Jan

Raa: uOm kjemisk planlevernu. Oppm/te 25'

Tre av mp'tene lt'e trotat pi notinisk laboratorium, universitetet
i n"tg"", ogett (13. l0) i Nbrges Handelshpyskoles tidligere^audito-
.i"-%Cf.fribbloi.ale, Museplasi t, Bergen. Aile m@tene ble avsluttet

med en enkel servering.
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Vestlandsavdelingen, ekskursjoner I g64

. 31. m.ai: Til Qya R/tingi i Os. Turen var utsatt fra 1963 da
Dusstrerken forhindret den. De aller fleste tok ni bussen til Lepspy,
|.ur:. "J 

par privatbiler sarser pi parkeringsplass der. Vi feriet til
Vedholmen der vi straks begyn-te fl botanisE.i l"rrg, ,.e.r, ?od br,ru
over) til R/tingi. Denne nesten runde Qya er litt rindei'2 tmE, itte
:y:I 1: T f0r, ng-\a smikupert og full.av viger og nes. Det geoto-
grske underlaget skifter fra- hard granitt og gneis til l6s fyilit og"reine
KalKDenker. .t'loraen er tilsvarende variert. Nesten all- jord av til-
strekkelig dyFaq miL vare opldyrket. Engene var denne iirsdnclagen
-Yl::qt:yp-:lig 

dominert ay'pe.tjb peren-iis, og likedan stir de mange
Yl,r., lrrSyla aulgaris pi bakker og skogbryn prenter i minnet fia
x.prrn-gr. -ts'lrers kan nevnes at orchis mascula og Listera ovata i natur-
eng gledet oss, likedan anthyltis vulneraria i Et berg. ute pi spissen
av neset vest for Vestravigen - der en tidligere tysk k"anonstittirri d.rr-
verre /dela.mye av idylleh - vokste bl. a."Erophila aerna, Airf,prae-
cox, B_otrychium lunaria, Arenaria.serpyllifolid. Lenger nord i skogen
med llex og Hedera - og.t19t skjemnnende rester eiter en tyskerleir
;-:1, :o?irula europaea, Alli.u,m ursinum og Carex digitata 'de bestetunn. r den fine furuskogen pf,. Rossnestungin var Mineses uniflora
:i, lJS.g,.tiS 

avveksling. bagens ptantetiste" ble som """tig'fprt av
JlK99 N^austdal, og den viser ca.200 arter. Av rurens 2b-deltakere
?1"^,r^*,plO0tingi i 3 rimer, resten i Z timer. Noen mindre regnbyger
pcela rkke turen, som forresten ogsi bpd pi deilig solskinn. ba'.r:i i
siste pulje pii returferja fikk en kiaftig sru'aauygeiv". a"i g"Jia n"forlatt terrenget.

Anders Dani,elsen

--14. 
juni. Tur til |oS-/f -i Fusa hd. Deltakarane m/ttest peNesttun, og.i _privatbilar kpyrde vi den lange vegen over Garnes_

t rengereid i Haus, vidare over Arland og iyssJ i Samnanger, og
de-retter Iangs austsida av samnangerflorderi til'iveit i r*".-ilrna,
tok vi oss over Tveitavi.gen til Sitreijprnene i Samnpymarka lengst
nord pi Bog/y. Desse td smi tjprnene ligg tett vea sjpen og b.o"
:\ l% T o .h. Der var her professor .feni"Holmboe f'ann la;estorr
\C:::* elongata) i 1918. No sig vi fleirE kraftige t"ri, fa g;rrinu,r,r begge tjfrnene.

Dette er den einaste kjende vekstestad.en pl Vestlandet for denne
planten. carex elongata er ei austeuropeisk kontinental art som over
'rrnland' baltrkum og Danmark har kome i samband med sdrsvensk
og aust- o-g midtnorsk floraomr6.de. - Dessverre var det eit kraftig
regnver d6. vi var ved desse vatna, si. det var uri.d i ta opp plante_
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liste. Vi sig m. a. Carex mackenziei, C' remota, C' recta, C'^dioica'

E-. ll*oto, 8. hostiana, C. oed'ocarpa, C. canescens, C' echinata, C' pani'

,ra, Comarum palustre, Hippuris vulgaris, Juncu's conglomeratus og

;i ;t;;, i, i i c ui ar i,s s ili a t ic a i nhy.n c h o s p o ra alb a, 
- 
Rup p ia 

. 
m ar i' t im a'

"om ei stund kom vi tilbake til Tveit, og i bilar bar det s/rover

tif g"ta""-iu*"py pi austsida- av Bog@y' An-ders Samn/y var ein 
-g-od

og frj"fptu* kjeniniann i dei bratte Lyraskorene ned mot sj/en' Her

"i fti-^t". og trot og laus jord pi vitia fylli-ttberg,^ siL. det var mykje

;;;;k;l.g i?ome he"ilt necf. Men likevel iet<t< vi dn sjn noko av den

ilJig" ,'.g"tasjonen som er der: Store lindetre som luter-seg-10-12

-"r.i ut "over' sj/en, ask, bj/rk, alm, svartor, vivendel' klunger'

hassel, rogn, barlind - og bergflette (Ff edem helix) i hamrar oH 9pp
.i*ir. I og ogra nedov"er til"flomilet. - I skogbotnen roks Allium
ursinum i stSr irengd, Dryopteris borreri, Festuca alti'ssima' Bromus

ieneh.enii, Holcus "lanatuls og mollis, Agropyr.on caninurn' Circaea

ii iii i ii i,' n, 
" 

t ny p o d.ium s ilui t i c um, A c t ie a' ip i c a t a, Luzul a s ilv at i'c a,

Sature i a aulgaris, Stachy s siluatica, V icia 
-silaatica'Si v'ar aeia t6yre leriger s/rover mot Holsund og Solheim' I Bog-

ovmarka sie vi ein kiemiehassel som stir pi ein knaus tet ved vegen-'

i'iilthJ8" a"tt" tieet'eit srammekringmil pa 3,70 m. Vi stansa p6

Srfit"i* tg fylgde ein gardsveg og ei kr/iterrfu i retning ar'.Gaukstad'

lia. DennJ lok"aliteten"er kieid for sin rike flora og frodige vegeta-

sion. For oss vart det berre'ein snartur pi uncler ein-time. Vi merkte

itt-- fi-"i io,rio.to, Hed.era helix' Lysi'machia nemorurn, Dryopteri's

L-irrrri., Primula aulgaris Circaea alpina, C' irttermedia, C' lutetiana'

Loniceia pericly meium, F e st.uca aliissi'ma, D igitalis purpurea' P oly'

stichum braunii, AIIium ursi'num'
Etrer dette siste korte opphaldet gjekk vi tilbake til bilane - og

kom heim fram pi kvelden.
lahob Naustd'al

6. september: Tur til Store Mitde i Fana hd' I alt 36 del-

takarai motte oPP om morgonen ved vegskiftet nedanfor Folkeh/g-

skulen. Fyrst botiniserte vf langs vegen innover mot Hatlehaugen'

Nrer Bak(ehuset voks Malaa tn6schala, som har spreitt seg frfl inn-
olantinE i haee i 1920. Nar l@a pi Heradsgarden-fann vi Myosotis'

;;;;;; G i*it?u i skilje dei ymse'arter {ri klvarandre' Myosoti's pahr
srrds va?t pivist "g 

fu. Iaxi, tntleg -bide caespitosa og baltic,l't lel
vegkantar voks vegarve (Cerastium glomeratum), som har sPreltt seg

noisi mykje dei siste ira' Pi kulturbeitet og langs veg€n stod store

-."ga.i'ui land/yda (Senecio'iacobaea)., ogi ei veggr/ft voks dirleg
utvifla eksemplar- av storkvein (Agrostis gigantea)'
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_"VT, mil var Mprkevatner og myrane jk1iry det i Mildeskogen.Pi,ei vit- myr tett ved vatnet e"r eiir av dei fi-veksestader" norurr-
rJeIIs tor kJevrestorr (carex diandra). Etter kvart har denne lokalite-ten vorte vitja 

-av botanisk interesserte _ stuclentar, naturlaEklasser
og andre. - Elles vart fleire andre plantar demonsir".t", ,aiEi, ,"rr-nepe (c.icuta airosa). Det har nesten vorte tracrision no ai pi Lk*rrr-y:lt r lana stdyter.ein pid-enne giftplanten i vatn og i 6ekker. pi
TyIa :ag vr m. a. dei tre soldoggartene Drosera anglii, D. rotund,i-
fol!2, D. intermedia, og forrestEil__veks hybricien Ol oUoito io og.I dike og_dammer var blrererot (U_tricula'ria), og eiles o.ui ae, ,rpga"u

?L p:::,y! : il',5:?, valtsaks 
_ 
(Na rth e c iu m, oisif ragum), kvitmyiak

\::Z?.i?^!o.ra.atba), og fteile luncus_ og Scirpus,arier. i vatnet itod
:l:llllf li1 

ts, p s e u.d,a c or us), p o t am o ge-t o n _anei og pol lsevak s (S c ir p us
taoerna.enxontan.i) i de^n nordvestlege delen av vatnet.
, Da vr var rerdrge pA myra s/r og vest for vatnet, glekk vi EiennomsSogen norc' trl utrenna ved Grimseidpoilen. For kort tid sidan var

let planlag,t pB pibyrja uttapping uu 'Mprk"uutnet. F/rematet n", a
ru-rrreggJe det smA myrane ikring- og plante skog pi dei. Resultatetville verte at av det vikre vatnet"nt.'i itet att ei fita' sump, os planre_

lio,:, pi, myrane vitle bli Qydetagt og heite iaytten fort;:'t&'k.rrrr"
nelrer rKkle verte tale om skeisebane om vinieren for bor.n og ung_dom. Til-all lukke fekk underskriu". 

-u.a 

"it tili.rr. sr;iJ"pa "tarbeidet var nesten ferdig - det var berre nokre ta *Jt". utt. nitkraftig pro^testskriv som hidde ein tilsikta sjokkverknad berga vrprt"-vatnet - fir vi ru - for lange tid.er, til giede og hygge i;; ";g. oggamle, vinter og sumar.

- D:lr" prosjelitet vgrt fepe. pnvis_t og kommentert pi rett mi.te.r gr4fta fann vi skjeljar fri den tid va"tnet var ein rufru"rrpott.
Jakob Naustdal

Rogalandsavdelingen, irsmeld.ing 1964
Ved irsskiftet 1964-6b hadde avdelingen g2 medlemmer.

.-.P^..^, 
har 

-i 
6.rets l/p vart hotjlt b mpitr og 6 ekskursjoner. Arersrprste mpte 
'ar ved statskonsulent Bjarne Frdystad soni su oss eninteressant innf/ring i re-plantingens"probremll. FI""-i."ri".-nt. u.

t^?::._rl:--".l fOvrreslag som vi forestiller oss som temmelig hardfpre
::r^", 

r]:li rkke tiler pikjenningen-ved i{lyttes ut til de vrrf,arde kyst-streknrnger. Gran var 
-srorr sett beste leplanting. En betingelse forgodt resultat var gjldsling og stell.

- Arsmpte 17. mars. 24 medlemmer var m/tt frem. Kveldens fore_

$:tg,?l: holdt av hagearkitekt Knut Foss og var ledsaget av vakre
IysDrlder. .L,mnet var *Om norske planter i hagen,, ei e*ne som
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har bide hagemessig og botanisk interesse. SlE" 
"g 

ekskursjonskomite
ble Eienvals"t os beitii av A. R. Haraldstad, forrnann, fru Haukebp,

t"srEier og:f. iI. Fladmark, sekreter; ekskursjonskomite: Else Eik,

O. G. Lima og J. NYgnrd.
6. april na<i'a[ prof"essor Olav Gjarevoll funnet veien til oss med

Alaskaioredrug -6d lysbilder og lyilbindopptak. 35 medlemmer fikk
glede seg ovei hans vakre naturbilder og interessante kommentarer
ispedd riuntre bj/rnehistorier'

'25. septembe. i..tntte vi glede 
-oss 

over amanuensis dr. Tore Ourens

foredrag: uFra floraen i Giuldal." Det ga-oss et godt innblikk i hvil-
ket nitii arbeide som ligger bak en kartlegning av a!9 plante.arter
som vokser innen et besteirit omride. 27 medlemmer hadde m/tt frem'

Arets sisre mdte ble holdt den 8. desember. Museumsdirektpr
Holger Holgersen fortalte og viste de-vakreste lysbilder.fra plante og

dyreiitoet i Fanamas urskog. 27 medlemmer var tilstede'

Rogalandsavdelingen, ekskursjoner 1964

13. mai: Til Risaskogen i Nrerb/. Det var vakkert ver denne

kveidsst,rnden pi Jaren. Vi"fant her Paris quadrifolia som.vi ser lite
til pfi. vire kanter-, Primula acaulis og dessuten Ramischia secund,a

iiit Stelaria holostea. Etterpfl dro vi iil Mossigelunden, hvor vi for-

Urten stellaria holostea fant store kolonier catd.amine flexuosa.
9 medlemmer deltok.

18. mai: Til Renne s|y. 7 medlemmer hadde m/tt frem i det

vakre varet. Vi dro med bit til Vikevflg pn Rennes/y' Herfra gikk
ruren om Litladal og over fiellet til Aimervik. Det var vel sarlig
iniion" hepati'ca rJ* uut turens mil' Den ble da ogsi funnet pl
Galta. Elleri noterte vi oss en rekke arter, hvorav vi kan nevne:

Mercuriali.s perennis, Valerianella - 
locrtsta, Asplenium adiantum'

nigrum, Vicii hirsuti, Saxifraga tridactylites, Prirnula acaulis, SteIIa'

rii holostea og Viscaii.a ruigoi;t. Turen endte pi S/rb/ hvor det ble
funnet en hvit Orchi,s nxascula.

9. juni: Omvisning i Brynes Pl anteskoler hvor det finnes

*"rr[. sjeldne plantEr og trrcr' Blomstrende Azalea og Rhododendron
er tiirg iom min sent glemmer, srrlig-nflr en fir se kjempeutgaver
og heli blomster-all4er 

-34 medlemmer hadde m/tt frem'
'25.-26. juli gikk irets hovedekstursjon som i ir var lagt^ til

Hovd " gatd" og R and$y. Allered-e-pi Sandanger ble det fun-
net en plante vi sjelden ser noe til, nemlig Centaurea pseudolryga'
Den st# i en h/nsegird og har vel kanskje fulgt.med.-noe f6r eller
liknende. Av andre "tittg t5* ble notert lings veien til Hovda kan

nevnes Ramischia ,rrun\o, Linaria uulgaris, Satureia uulgaris, Torilis
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iaponi,ca og Paucedanum Falustre. Neste dag srarter vi opp i regn ogruskevrr, men litt senere Rlarnet der av og 
""ttdt. 

i strileride ,oirii'n]
Blant de funn som kunne nevnes er; (loodyera repens, piotentilla
nortegica, Sedum anuunr, scleranthus ornuui, Asplehium ad.iantum-
2ig1um, Asplenium se ptentri,onale x trichoman es,^An emone hepatica,
Potamogeton 

_ 
polygonifolius, Brachypod,ium iilaaticum, Sinicula

e.ulgQaeaa Polystichum braunii, Laciica muralis, Eriophorum lati_
lotzum' uarex remota,_circaea lutetiana, Geranium colitmbinum og
Drosera intermed.ia. utpe ettermiddagen dro vi over til Fister hvorvi foruten Festuca aliissima og pirygonat,m uerticilratum fant
Brornus rant'osus som visstnok skal vaiJ fu.tnet pi Finn/y for lang
tid tilbake, men ellers skal vrere ukjent for fyrket. Dessuteir glenfant
vi (ikke ganske uten viderverdigheler) en riten koloni EupZtorium
cannabinum som har.slirt seg ned i ennoksi Ltilgjengelig tipft oppei fjellveggen. r fullt firspranf tok vi si veien til fiiei of ratt uaiini siste liten.

. _6- 
august hadde vi en vannrik ekskursjon til S/yl andsvatneri Nerb/. 9 medlemmer deltok tross ieret. Av iunn kan nevnes:

carex d'iandra, Bidens cernlta, veronica beccab,nga, v. anagallis-
aquatica, v. scutellata, sci.rpus setaceus, s. mamillitriLts, s. Iacistris,
S. acicul.aris,.s-.pauciflorus, Potamogeton lucens, p. perfoliatus med.
aks, Typha latif olia og Ranunculu{ sceleratu.s.

^]l: ?kl:ber:. Sopptur til Njiskog. I{ovedvekten var tagt pfl
s_alkLng av matsopp og utbyttet var stort sett bra. Ca. B0 medleirmerdeltok' 

F. H. Flad.marh

Slrlandsavdelingen, irsmelding lg64
S4ltl9::"delinge-n av Norsk Botanisk Forening hadde ved flrsskif-

tet 1964/65 47 medlemmer hvorav 15 var stucleni- og husstandsmecl-
lemmer.

_-Pi irsm/tet 2. mars ble disse valgt til foreningens styre: Lektor
5,Lk"" 

^ 

Damsgird (formann), _larer 
"Ingvald Harildstad' (sekreter),

lektor Arne Buvig (kasserer). Til ekskuisionsnemnd ble vaist: Gari-
ner Johs. Johannessen og lrerer .]ohn Nuland.

I l/pet av iret er det hbldt to inpter og arrangerr rre ekskursjoner.
2. mars: Etter at irsm/tesakene var be[andretl demonstrerte iektor

Hikon Damsgird godt og vel r00 av vire st/rre lavarter. Til slutt
v_iste Damsgird egne fargelysbilder av planter fra s/rlandets flora.
Oppmpte 35.

,. 6. oktober: Foredrag av f/rsteamanuensis Olaf I. R/nning: cplante_liv pfl Svalbard". Til foredraget ble det vist fargelysbiiier. Opp_
m/te 31.
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Slrlandsavdelingen, ekskursjoner I 964

14. juni: Ekskursjon til Vestre Randtyu--i. Randerund'
Det var ordnet mecl bitskyss for de som kom fra Kristiansand, og

m/testedet var Stokken, den nordligste delen av V. Rand/ya' Like
opp for bryggen fant vi Stellaria hblostea, og den fle3S.s] funnet
fftie steder'ittttorr"t /ya. I nrerheten av bebyggelsen pi Stokken fant
vi saxifraga granulata, T eesdalia nudicaulis, semperviaum te ctorum,
Vi,cia'tetiasferma, V'icia angustifoli.a, Cerastium afvense, Senecio

'i a c o b ae a, A q ui'I e gia a ul gar is, F o t e n t ill a ar ge n t e a, G e ran i'um p us illum,
'G. saguineim ig Aili.im aineale. Lenger innover O-y.u, i lauvskog,

fant rii Allium irsinum, Campanula trachelium, Galium odoratum,
primula aulgaris, Dentaria buibilera, Luzula silaatica, carex d-i'gitata

og Melica inrtIora, den siste svcrt--hyPpig'^I q. jordekant fant vi
Clynosurus cristatus og Holcus mollis og Pe t/rre knauser lasrcne
riontana. Ved strand"en vokste Prunus spinosa, Iris pseudacorus,

Eubhorbia halustris, Thalictrum flauum og Lycopus europaetts' Av
Soibus-artei var S. h"tbrida alminnelig og S. meinichii ble funnet
etpar steder. Videre fint vi trrr med blader som var en mellomform

^i S. tyUr;aa og S. meinichii. Ogs6. Sorbzs ru'picola og Sorbus obtusi'
foli,a ble funnet. 19 deltakere'' 5. juli: Ekskursjon i skj atgilrden mellom -Tregde og

T n ri e s i Halse og Harkmark Fru Skjern/ysuna gik|. turen med

motorbflr i bra verl Utpi dagen frisknet vinden til liten kuling,
men turen gikk greitt likivel. id{y, Nordre Eggvr-r, Va@y og Skogs^-

/y ble besfr'kt, Jg ekskursjonen- bie avsluttet med en liten tur. pfl
bi.ier"d'. Av in"teressantdre plantefunn skal nevnes: Asplenium
aiiant'um-nigrum (lJd{y), Juicus compressus (Not-d-t: 

. 
Eggvrr og

Skogs/y), Cirydatii clauiculata (Nordre- Tggu-t og Val/y; de.n fins
forfuii'g'ogta ia Spnare Eggurt, @srre !g Vestre Hrrholme i rik_elige

mengdEr),"R inun c ulus cy"rib alaria (Valpy), Stellaria h olos te a (Skogs-

py),"Fumaria muralis (Skjern/y), Conopodium -maius (Skjern/y og

bi<'ogs6y), Teucrium scoroilonia'(flere av-de bes/kte Qyene, men enda

ikke" i 'blomst), Symphytum peregrinum (Skjern{y), Arni.cq nxontane
(Skierndy), Cyno'surus' cristaius (Skjernpy), Carex recta (Skogs/y) og

hyhroiityt, autgaris (Ud/y og Skjern/y). 8 deltakere'
t. ,.ptemUer:"Ekskursjon ti-l Dvergsnes i Randesund. Foruten

h/yere planter skulle vi 6g samle sopP-, og-m/llemester Olav Simonsen

og'g"tdtt.. Johs. Johanttitsett stod-for bestemmelsen av disse' Det
.,rir?.grru-r"undef hele turen, men da det var usedvan-lig mildt var,
ble tu?en ganske behagelig likevel' Av -sopp 

ble- det funnet ganske

mange av ?e almirttt"lfg"'artene, qen- ing{n -sjeldnere' 
Vi.,startet i

DveJlsnes-vegkrysset der" vi fant Trif olui dubium og forvillet Soli-
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dago canadensr's, og gikk si til indre del av Fidjekilen. Her skal carex
punctata vokse i strandkanten, men det var for sent pf,. iret til at vi
klarte i finne den. r en lauvskogli i nrrheten fant ,i Gouu* odora-
tum, Luzula silaatica, Monotropa hypopitys og Melica uniflora, Der-
etter gikk vi tilbake til _Dverginesvegki'ysiet 69 fulgte ve[en utover
mot Dvergsnestangen. Her la vi merke til potygohum iisbrta og
Meum athamanticunl, soo,^ stod like utenfor en halemur. videre faniui l/icia tetrasperma, c_otoneaster integerrimus, darnpanula trache-
lium, Brachypodium silaaticum, Geranium columbinitm, Salicornia
euro,paea, Hypericum pulchrum, H. montanum, Calystegia sepi,um,
v-erbascum thapsus og sonchus palustri.s. Av den siste 

"si vi'noen
eksemplarer ph ca. 2 m. Etter fl hi vendt tilbake til Dvergsneskrysset,
ble turen avsluttet med at noen tok en avstikker til et liie tiern like
y9s1 fo1 vegkrysset- Her fant gartner Johs. Johannessen og laier John
Ill.^".d Dryopteris cristata. Den visle seg"i. vare ganskJ tarlrili der.
Med.dette.er vestgrensen for planten fly"ttet enda"et stykke etter at
den i fjor ble funnet pi Drange i Rand'esund. ved r"nr'*e tiern ble
videre funnet Calla -palusrrdi i store mengder, Lemna ,iino, og
Solanum dulcamara. 16 deltakere.

- I tillegg til dette la S/rlandsavdelingen opp ekskursionsplanene
for studentene fra Norges Larerh/gskoie, trohaneim, Jo*'boturri-
serte i omegnen av Kristiansand sist i juni. Noen av foreningens med-

*T*"t va1_g8si.*4 :o^* kjentmenn. Det ble boranisert-omkring
Itrrngsver i Hegeland, i S/gne, ved Tj/rve pi Lista og i Randesundl

tohs. Johannessen lohn Nuland Hdhon Damsgdrd



Smistykker

Botanisk Selskap for Tlnsberg og omegn

selskapet har i 1964 vart ledet av skolestyrer K. Lie ilIathisen som

formann^, lektor Frith.iof Aschiem, nestformann, undertegnede som

sekretrer og lektor Knirt Tj/nrieland som turleder'
Den vikiigste sommerrur gild( til Sand/y, Tj/me. Sarlig inter€ssant

var et stort felt i stranda, hvor plantene viste seg- i vrre sols^rl(Ker.

pfl virm/tet holdr dr. philos 3vein Manum et interessant foredrag

om nspitsbergen, nordpoiens nabo og naturforskerens eldoradoo' -
r.t "rrir." 

.t.,g iotst er, IVlagnar Norderhaug,-k-iserte fint pi"hpst-
,"Or"i "* sinE stuclieferder"til Svalbard, spesielt vedr/rende fugle-

livet. Disse to foredrag behandlet vekstlivet pfl vir nordligste utPost

med ganske forskjellig bakgrunn, si de utfylte hverandre piL en

fortreffelig og interessant miLte.
Laget h"ar 

"arbeidet en del med tynningen og salget av misteltein
fra H"orten. NIange her frykter for at dette kunne-giL ut over bestan-

den, og det at aen Utir solg-t,,kunne-wekke respekten lor-trednrngs-
besteminelsene. En henvendelse til Naturvernridet gav trl svar at

Ridet hadde anbefalt tynning, og at Kirkedepartementet har tillatt
tynning i fem ir. Et par garinere i Ho-rtensdistriktet tynner setter

t"rt. ri.ipnttu. Salg er-hveiken nektet eller tillatt'
Si.guril Kaasa

Norsk SoPPforening i 1964

Pfl generalforsamlingen den 11. november 1964 ble amanuensis

Finn-nlgil Eckblad val{t til ny formann. De /vrige-styremedlemmer
er ni iiv Eftestpl, Od-d Rpseng, Grete Silness og 5j9f Kvavik'

I 1964 ble der arrang.rt b sop'pt.trer og dessuten holdt et mandags-

m/te pi Blindern hvor sopp 
'ble demonstrert 

-o-g 
bestemt'" I "Vire

Nftt"ti"rct"ru 1964 nr. 4 iinnes turreferater. Her er ogsi en del

interassante funn nevnt'
Foreningen har videre holdt 2 medlemsm/ter, nemlig den 19'

februar da" Kristian Horn holclt foredrag om 'Darwinismen" 98 den

15. april da Finn-Egil Eckblad fortalte om oPiggsopper i Norgeu'
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Norsk soppforenings l0 irs jubileum ble feiret den 27. oktober med
en trlstelning i oslo sj/mannsforenings lokaler i Kronprinsensgt. r.

Kiell Kaaaik

Universitetseksamener i botanikk lg64
Uniaersitetet i Oslo

- {foyedfag, vin: 4 kandidater. Arnfinn Skogen: Tind.vedkrattene pe
Lein4r.a. En plantesociologisk unders/kelse.-- Eilif Beranek Horm:
Genetiske unders/kelser. i 

-bygg. Tordelingen av noen kvalitative og
kvantitative karakterer_i Fr'6g F, fra Aiplund 

" B;".ht;i;ifZ. :
Torbj/rn @degaard: Vegetasj-onen ^pi darlshaugen. SJsiologi og
suksesjon. - Bergthor Johannison: on the famil/porytrichacEae ii
Iceland.

. Ilovedfag,.lgrL8 kandidarer. Ingrid Fpyn Blom: Indol-forbindelser
r.u lua mutabilis F/yn og ulaa lactuca L. - rnger Egeland: Koprofile
f.**1.99.., spesielt Pyrenomyceter, og rleresloreklomst i Noirge. _
Morten M. Laane: En cyto-flkologisk analyse av norske Cambinula_
1,ler. - Inger-Lise Vasshaug. Studier over intraspesifik polypl6iai no,
chrysanthemum leucanthelnurt L. i Norge. - Kirine Au"ii, Lenth:
Artsavgrensning og livscyklus hos por$hyra linearis Grev. _ Tor
saugestad: En unders/telse over hydrolrafi og mikroflora i littoral-
bassenge-r i Hordaland. .- Gerd [orun"n Hioith: Fendoksydat.- og
peroksydase-aktivitetene hos to kurturtyper av Fomes igni,irius var.
pop,ulinus^og induksjon og hemming rt'^dirse enzymene.-- Gro sisser
Gulden: Agaricace-slekten Trichoroma sensu Frils i et omride om-kring indre Oslofiord.

B 3, h@st: 48 kandidater (35-bestitt): prinsippene for oppstillingen
av angiospermenes system, 

'belyst 
ved eksempler. I I

Uniuersitetet i Bergen

, .H.ove{fag, ;1.:. Jan .Raa: Virkningen av kjernevedtoksinet B-rhuja-plicin pi stoffskiftet til gjar. - H/sl: oddvir Skre: Vekststori-forspt
med eterekstrakt av kil.--

^ 
Emnegruppeeksamen i biologi (20 punkts gruppe) hpst: Alm. bot.:(Jm rotens anatomi og funksjon. Sysi. bot.: -oni irirt<tttadet og dets

utvikling.

Norges larerh\gshol.e

!0 punkts fl"ppg botanikk eiler 30 pkt. biologi.
Viir: Alm. bot.: l. De forskjellige celletyper i"xylemet og deres

ontogeni. 2. Om rransport av vann og oppiprte ,toffe, i piintene.
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Syst. bot.: Gj/r rede for felles og ulike trekk hos de helkronete
(Sympetalae),-os gi en kort oversikt over deres systematiske inndeling'
bjpr'se sreriig iede for lyngordenen (Bicornes : I,ricales)."H/st: Alm. bot.: l. Epidermis, en anatomisk beskrivelse. 2. Om
temperaturens virkning pi plantenes livsprosesser. Syst' bot': Gj/r
grei^e for utviklingen spore --mikrosPore - pollenkorn og gametofytt
I mikrogametofyit (Prothallium - mikropiothallium) fra karspore-

planter (Pteridophyta) til fanerogamer (Angiospermae).

Personalia 1964

Etter nldd aldersgrense fikk professor Rolf Nordhagel den 3l' de-

sember avskjed i nlde fra sitf embete som professor i 
-systematisk

botanikk og- plantegeografi ved univ,ersitetet i oslo og -best)Ter av

Botanisk muien- og hage. Inntil videre fungerer f/rsteko-nservator
per St/rmer og untuineniis Per Sunding som bestyrere av henholds-
vis Botanisk museum og Botanisk hage.

F/rstekonservaror Ro-"lf Berg tok avskjed fra sin stilling 
-ved 

Bota-
nisk museum den 31. desem6er. Han iortsetter som professor ved

University of california i Davis, og hadde i hslf 1964 permisjon fra
konservatbrstillingen. Under Bergi permisjon har forskningsstipen-
diat Jon Kaasa vikariert i stillingen.

pr5fessor Ove Arbo H/eg har forskningstermin ett ir fra sommeren

1964 og oppholder seg i S/r-Frankrike.
Cu"d'. mig. Anne-Marie Sunding ble ansatt som vitenskapelig

assistent ved Botanisk hage fra l. januar'
Universitetslektor OvJ Sundene ble utnevnt til dosent i marin

botanikk (algologi) fra l. august. - -
Universiteislektor Eystein Paasche ble fra 15. september ansatt

som amanuensis ved Institutt for marin biologi, avd. A.
Cand. mag. Gro Gulden ble fra l. januar ansatt som vitenskapelig

assistent ved"Botanisk laboratorium. Fra samme dato er vitenskapelig
assistent Jon Torkelsen unden'isningsleder i botanikk.

Ved Bdtanisk institutt, Norges landbrukshpgskole, ble cand' mag'
KSre Lye ansart som vitenskapelig assistent tr-a 20. augxst. F/rste-
amanuensis Tor Arve Pedersen hai permisjon fra l' oktober og oPp-

holder seg ved University of California.
ved Bo"tanisk laboratorium, IJniversitetet i Bergen, ble cand. real.

Knut Pedersen clen l. januar ansatt som universitetslektor i cytologi
og genetikk.

"C"and. mag. Arne R/svik ble fra 1. januar ansatt som vitenskapelig
assistent ved Botanisk museum i Bergen.
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cand. real. Arnfinn skogen bre forskningssripendiat NAVF fra
l. jay_gg, med Havmyrene pi Hitra som ardeiclsielt og arbeidsplass
ved Videnskapsselskapets museum i Trondheim
- Museumsstipendiat i botanikk (Norske naturhistoriske museers
landsforbund) i 1964 har vart stud. real. skjalg slettjord med arbeids-
sted Troms/ Museum.

Tenth Inrernational Botanical co.ngress i Edinburgh g.-lz. augusr
hadde deltakelse av f/lgende -botanikelre fra Norge: ttygu. tsraar"ud,
Eilif Dahl, Knut Iagri, _G.rethe Rytter Hasle, Kiri Eged'e Hennings_
pgel,- Ove Arbo H/eg Hildur Krog, Jon Kaasa, pouf Larsen, G/iia
-Lii9"L"-rS, ^$a-sa 

O_mvik, Eystein Paisc"he, Sven-Erik Rognes, Haakon
Rpd, Ola Skifte, Ove Sundene, Anne-lVfarie Sunding, "per 

Sunding,
Stein. Srbp, do31n.O-s Y,igtll, per Wen<telbo, Knut?degird.
. F/lgende deltok i -7._Nordiska kongressen f<ir viixtfysioiogi i Hel-

singfors/Abo 6.-10. juli: Endre Berner, Jan petter Bj6rnseth, Bjprn
$jdnnes, Jostein Ggkt/yr, Harald H/tdahl, poul "Larsen,- 

Gpsta
Lindeberg, 

-Marga_Lindeberg, Olav Lode, Aaslaug Lode, Tor Arve
Pedersen, Sidsel Rude, Jur Raa, Jon Torkelsei, Knut @degird,Torbj/rn Aasheim.

r tiden 25. april - 3. mai giorde professor Rolf Nordhasen en del
arkivstudier i Kpbenhavn og-deltok i et nordisk narurfred"ningsmpte
i G/teborg.

F/rstekonservator Per St/rmer bes/kte i juli de botaniske museer
i T.und og K/benhavn og gjorde mosestudier pi Sjalland.

Konservator Johannes Lid og fru var pi fanaripyene i april og
m1i for i gj/re fortsatte innsamlinger til-arbeidet med florain.

Professor frlSve Braarud var norik delegert ved 3. sesjon av Inter-
governmental Oceanographic Commission i paris 9.-19. luni. 28._
27. juli deltok han i m/ie i Paris om International Biological pro-
gramme, arrangert av rnternational council of scientific unions.
Han deltok som nordisk ekspert ved irsm/tet i Det internasionale
1ad for havforskning i Kpbehhavn 28. september til 27. oktdber, i
UNESCO's General Conference i paris 2.-8. november og i irsm@tet
i Scientific Committee of Oceanographic Research i Himburg l.-
9. desember.

. I forbindelse med planleggingen av det nye biologibygg ved Univer-
sitetet i Oslo har flere biologer samt arkitekter fra Siatens bygg- og
eiendomsdirektorat og-fra det utfprende arkitektfirma Rinniir og
Tveten foretatt reiser for 6. studere instituttbygninger, spesiert med
I:":y" .pi. innredn_ilg av laboratorier, kursuisalei og^auditorier.
universitetslektor Gj/nnes, fors/ksleder H/ydahl og- amanuensis
Qdeghrd b-espl<_te- i juli instituttene for planiefysiologi"og limnologi
ved Uppsala Universitet, samt Kemiska Ovingslaboratoriet og Insti-
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tutionen f<ir Fysiologisk Botanik ved Stockholms Universitet og

Skogshiigskolans nye fytotronanlegg. I forbindelse med den nordiske
plaitefysiologkongress i iuli ble botaniske og biokjemiske institutter
i HelsingforJ og Abo b-es/kt. I august bes@kte professor !I./"S "S
amanuen"sis Qdeghrd nybygg ved Universitetene i Hull og Birming-
ham og ved London University College-

prof[ssor Knut Fregri var i augusi i Polen etter innbydelse fra
Det polske vitenskapsakademi.

D<isent Ulf Hafsien deltok i oktober i en nordisk konferanse i
G/teborg om uNaturvernet og vitenskapenu''Doseni 

Jostein Gokspyr deltok ved l26th Annual Meeting of British
Associatio"n for the Advancement of Science i Southhampton 26.

august til 2. september.
Fptrt"u*uttn'ensis per Wendelbo var i februar i Wien i forbindelse

med sitt arbeide med Orient-floraen.
Professor Rolf Nordhagen botaniserte i juli og lugls-t i Sun-nm/re

og Romsdal. Konservatoi;ohannes r,id har arbeidetl S-ggn, Voss-og

Fiardanger. Konservaror J"on Kaasa har arbeidet i Gudbrandsdalen
og /vre"Valdres og viteniicapelig -assistent 

Sverre I-fkken i Skjtk og

tiigrensende fjellsir/k. Statsmykolog Ivar J/rstad har^ foretatt inn-

,ufiling.t i Oslo-omridet, Vestfold, Sunnmpre' ytre S@r-Tr/ndelag
og TrJms. Forskningsstipendiat Nils Brandt har foretatt videre inn-
,u-"-ling.r pi Vestlaindet til sine irringunders/kelser. Fprsteamanu-

ensis Siein Manum samlet i juli og august plantefossiler pi Spits-

bergen.
F"drstekonservator Anders Danielsen har botanisert i Sauda. F/rste-

amanuensis Per Wendelbo bespkte i mai Sogn og Hardanger hvor han

studerte virfloraen og ellers samlet Taraxairtm, i juli botaniserte han

i Ardal. Dosent Ulf'Hafsten fortsatte sine pollenanalytiske under-

s/kelser pi S/rlandet, spesielt har han studert Cladium-lokalitetene.
Hafsten irar ogsi foretait unders@kelser i h/yfjellet, srerlig i Valldal i
R/ldal, i forb'indelse med arkeologiske unders/ktlser som Puqit'

Koniervator Ola Skifte har botinisert i Nord-Varanger i forbin-
delse med en sammensatt ekspedisjon fra Tr/ms/ musggln med ekspe-

disionsbiLten uAsteriasu. nen danike diatomdforsker Nils Foged var
os# med pi ekspeclisjonen. Forskningsstipendiat Sigmund S-ivertsen

hlr arbeidlt i N6rdland fra Fauske til Tyitjord; i dette omridet har
ogsi stud. real. Torstein Engelskj/qr bot4niser! +ed oppdrag fra
Troms/ museum'



Bokrnelding

H. G. Burstr/m & C. Odhnoff: ltegetatiue anatomy ol
plants. Scandinavian Universitl, Books, Universitetifor-
laget (Svenska Bokfiirlaget/Bonniers) 1964. 149 s.
Innb. n. kr. 46,_.

Ledetrid for fremstillingen i denne boken har vert. den ontoge-
netiske utviklingen av celier, vevstyper og organer. stoffet er deli i
rrre iovedavdelinger: l) plantecellen og dens bestanddeler, 2) <tiffe-

llltt.lt:g"T.r,celletyper og vevstyper, 3) den onrogenetiske utvikling
hos cte torskjellige hovedgrupper av planrer og 4)- forholdet mellori
anatomisk bygning og miljlel (.ecoio€iical 

"i"torrryu;. Denne siste
ctelen rep.resenrerer et_ nyttig og kjrerkomment tillegg til det stoff en
er vant til i finne i tilsvarende leieb6ker. pi den uinett side skal en
p:t\" se-g at bokens innhold.pi er visst prrnkt ogsi er sterkt begrenseti forhold til hva en gjerne finner i en planteanitomi, ved at 

""lr 
,o*

9,:l4t"t kjernedeling og kj/nnet formering er urelatt; dette gir da ogsi
trttelen deknlng for, men mange vil beklage at dette stoffet ikke har
tunnet noen plass.

, noken gj/r et tiltalende inntrykk; fremstillingen er kortfatter, men
lettlest. De tallrike og gode iilustrasjonene representerer utvilsomt
et meget betydelig arbeide, siden de for den helt overveiende del er
originale. Litteraturlisren er ganske fyldig (240 nr.).
- som bilag til boken f@lger en .ordlisti i vextanatomio hvor for-
fatterne presenterer et kriiisk utvalg av termer som de vil anbefale,
med referanser til boken. Listen vif uten tvil vare til nytte for stu-
denter og lrerere ogsi pi denne siden av Kjdlen.

Etter at de samarbeidende skandinavis"ke universitetsforlas har
utgitt denne planteanatomien pi engelsk, er clet grunn til fi"frem_
nolde at det tortsatt er et stort behov for bedre dekning av denne
slags litteratur pi skandinaviske sprik.

S. M.
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EINAR SEIM
ORDTg,}<JE OG HERME

.For granskere, for dem med skrivekl/e, for de utvalgte talere
i,forenings- og.familieliv, i politisk srore og smi tirig, og for
alle oss som s/ker visdom rlrwtt i folkeligi, korte vindlnger
98 som gjerne vil opprerrholde tradisionene [l omridet er fisk'er-
bonden Einar Seims bok .Ordtpkje og Herme, noe av en
gullgmve. Den er blde en verdifull videref/ring av Aasen-
tradisjonen.og.grr supplering i stoffet helt fram "til vlr egen
og relativt fattige tid pi dette omride.,

Per Skaaraas i Velgeren
.Det er bondesamfunnets livsvisdom og livssyn vi m/ter i desse
ordrpka. Seims bok er eit verdifullt siillaraibeid., 

'

Einar Houd,haugen i Guilbrandsd{lcn
.Ei gulJgruve av kvardagpfilosofi som er skj/neleg for oss alle,
- og si morosam lesnad.' O. k. ; Iiardanger

og verd I studere, ei bok full av livsvisdom i kort, knapp form.r

574 si<ler innbundet k . 6{.;ttdolsposten
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