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Om kromosomvariasjon og rasedannelse i den
norske flora

Artikhel bygget pd, et fored.rag hotdt i Norsk Botanisk Foreni,ng

Av
GUNVOR KNABEN

Innl,edning
Det er.l-enge siden man begynte i. regne kromosomtallene som

taksonomisk betydningsfu-lle, spesielt hos lipyere planter. r slekter av
f/I.t" planter varierer krombsomtallene 

'pi 
.ri bert.-t mite, de

danner mrrltiple serier, er polyploide, i moisetning f. eks. til forhol-
9g"g.h-or h/yere dyr. Kromosomtarlene er si vikti[e karakteristikker
i kritiske slekter at en idag ikke burde behandle riik" ,rte' i kienne
de,forskjellige arrers polyploidinivi, forursatt at det er mulig i Jkaffe
lr0 eller levende materiale for cytologiske unders/kelser.

Artene varierer imidlertid ikke bare i antallet av kromosomer. De
kan vrere distinkte ogsi med hensyn til kromosomenes strukturer. Det
gjelder derfor si vidt-mulig.i beskrive kromosomenes form og stpr-
relse. Det mi likevel preiiseres at variasjonen i kromoroirfor-
ikke stir pi linje med variasjonen i'plantenes urseende eller andre
egenskaper, d. e. med organvariasjoner, ,om sidan. Variaslonen i
kromosomstruktur henger npye sammen med-genenes virkg ,o'- igi.r,
danner grunnlaget for variaijon i ytre karaliterer.

Kromosomene defineres funksjon_ert som tett sammenpakkete syste-
mer av gener. Hos h@yere planter har individene 2 sett kromosomer
som svarer til hverand-re parvis; er homologe. Det ene settet stammer
fra pollen,- det andre fra kimsekken. Der ei viktig a min"e 

"m 
ut de

fleste frlplanter er kryssbefruktende, selv o* ,.i-ub.fruktninE finnesrg*. 
"l- avledet og spesialisert tilstand hos enkelte urt.r'os ,o*

l,l:loqtru. beringet, i fjellet og i arktiske strdk. Ved krvssbefruitning
:kJ:T e" sta'dig omkombinering av.egrnskaper, som fprei til en mang_foldig'ariasjon i naturen; deir sika-'lte genotypiske variasion. l.rrn"
T1,llu,y,r.:.es srrengr adskilt fra den modifiliative variaijonen som
skyldes ulike milj/forhold. Den fenotypiske variasjon er et produktav begge irsaksforhold.

Linn6, grunnleggeren av det system som vi klassifiserer errer,
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kiente ikke kromosomenes eksistens' De ble oppdaget. under studiet

av celle- og kjernedelingene islutten av {orrige i'rhundre. (rlemmlng'
Strasburge"r o'. a.;' Derei betydning^som brreie av arvesubstansen ble

6;;t;ttt ved'begynnelsen av riflrt irhundre' Fremdeles pigir en

intens^ forskning tiid hettrl'tt pi sammenhelgen -".193 gen og

i.;;;; ;! uitiutlo" i naiuren. frer er enda mangfoldige proble-

mer som ikke er l/st.
Stpttet av Norges Almenvitenskapelige Forskningsrid har jeg kun-

net iette oPp et irbeidsprogr.-o.toq. har .hatt stu'diet av kromosom-

forholdenJ i den arktiskt o[ alpine flora i Skandinavia som mil. En

clel arter som ikke kan regnls som typiske fjellplanter, har ogsi inn-

sitt i undersdkelsene. De Jr utbredt fri haveis nivi og opp i h@yfjellet

if""U." fg5b, K.,rb"t og Engelskjpn 1966)' Siden 
-1964 

har-arbeidet
paSatt i samarbeid med konservator Ola Skifte ved l romso Museum'

li["."a" unders/kelser pigir ogsi i andre land, etrerhvert i nEr

ko,'tukt med vire: pro^f.."ro, ilaude Favarger's forskergruppe i
Neuchatel arbeider intensivt med fjellfloraen i sentral-Europa og

professor Askell Lcive's i Boukler i holorado, med floraen i Rocky

ili"""i"i"r. I arktiske egner i Alaska arbeider Dr. Albert w. Johnson
os medarbeidere. Profeisor Skalinska og medarbeidere utforsker Kar-

p?rltt", og Sokolovskaja og Strelkova arl'tiske og alpine egner i Sovjet-

unionen.
En del kandidater fra universitetet i oslo har i de senere ir valgt

problemer som h/rer inn uncler polyploidiforskningen som.spesial-

i*;; iL. ti". hovedfagsarbeider'. be'har velvilligst gitt meg tillatelse

til i. omtale resultatene av underspkelsene her'

Aruelig tilpasning i naturen: Qhotyper - (tkopesi'es 
,

I artsdiagnoien er det itke tilstrekkelig-i gi en morfologisk beskri
velse av pi-.rrterr. En mfl. ogsi gi en karakteristikk av utbredelse og

Of..ftgi. ilen kjensgjerning:at En pla-nteart har vid utbredelse gjen-

nom [mrider rom er *"!et forskiellige klimatisk og edafisk sett,

henger n/ye sammen med e-tt utetk an'elig differensiering innen arten'

s;t]; og'engsol.ie er eksempler pfl slike arter som er utbredt fra
tuoitiggJnae 

"skogstrakter, mirk 9€ eng .til de \/yette fjelltopp-er'

I likfi;t med minge arrel- med tilivarende utbredelse, har de diffe-

;";;i".r ut /kologiike raser som er n@y-e tilpasset det miljdet de lever

i, "i"" t"t"itdrin[ i kromosomtall. Fjeiltypene av smyle (Deschamp-si'a

itiiiir. f.. montina) og engsoleie -(itanrmculus 
ac,ris f.. pumilus)-har

,u*-" kromosomtait il*'iavlandsformene (Knaben og Lngel-skjpn

ibooj, _." de er distinkt forskj-ellige i mange,'srrlig milbare (kvan-

titative) karakterer. De er mindre av vekst, bladene er av en annen

form og st/rrelse, stra resP. stengler kortere og stivere' osv'
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De /kologiske .raser innen artene er oppstatt tilsynelatende ogsi
uten forandring i kromosornsrruktur. Detie siste forhold er dog lite
kjent. Det kan oftest bare unders/kes i krysningsfors/k.

Den potensielle variasjonen i arten har primert vart bestemt av
variabiliteten i den opprinnelige sum av gener og mutasjonsfrekven-
sen i disse.. Tilpasningen er skjedd som fplge av ieleksjoir. Vokseste-
dene har virket som en sil som har sortert ut de best egnete genkom-
binasjoner, for 6. bruke den svenske forsker Giite Turessons rittrykks-
mite. Han var den f/rste som, i 1920-30 ira, stud.erte /kotypisk
differensierin-g innenfor_.arten. I dyrkingsfors/k viste han ar pkbty-
pene er arvelig forskjellige. De varierer i voksemiLte, veksthastighit
og st/rrelse av organene, og i livsrytme. Generelt kan en si ai de
forandr-er seg en del nir de dyrkes under ens kf,.r, i en forspkshage,
fordi. planten-e vanligvis modifiseres etter kirene. Men de arvellge
forskjeller viskes ikke ut. De kan tverrimot bli mer fremtredende.

De fleste forskere e1 enigg om at det finnes en karakteristisk geue-
tisk betinget, /kotypisk differensiering i arten, men det er mihdre
enighet om -hyo1 distinkte /kotypene er nir hele variasjonen i arten
analyseres, i hele dens naturlige omride. Det har vrrt hevdet at
@kotypvariasjonen_er kontinuerlig og klinal slik at de pfutitte dis-
tinkte /kotypene bare blir i regne for i/ynefallende uisnirt av et
videre variasjonsomride. Clausen, Keck og Hiesey's vel kjente under-
s/kelser over /kotypisk variasjon hos vidt utbredie arteri california
synes dog 6. vise at det er bare et begrenset antall av de potensielle
genkombinasjoner som har mulighet for i. etablere seg som funksjo-
nelle enheter i naturen.

De mest distinkte pkotyper innenfor arten er oftesr de edafiske
okotyper, tilpasset 

-voksesreder med avvikende kjemisk-fysisk natur.
Som-eksempler pi slike kan nevnes de tallrike serpentinformer vi har
av flere arter, slik som f. _9fs, av grpnnburkne -(Asplenium 

airid,e),
men srrlig av arter av nellikfamilien: varieteter av fjellarve (cera-
s.tium alpinum), kjeldearve 

.(C. f 
ontanum), tuearve (Minuartia biilora),

fjellnellik (Vi.scaria alpiya), o. fl. De skiller seg skarpere ,ri errn
klimatiske /kotyper vanligvis gjflr. Men det er bare i no6n fi tilfeller
/koty-pene^ er si distinkte ar en kunne fristes til i gi dem rang av arr.
For ikke i tape oversikren bpr en imidlertid holde pi et o'idt arts-
begrep.

som illustrerende eksempler kan nevnes variasjonen i arter som
strandsmelle (silene_ maritima)_og rundbelg (anihylt;s vulneraria).
Strandsmelle er unders/kt fra de Britiske Qiei av i\{arsden-Jones og
Turril (1957) og-fra Norge.av le\1or Leiv Inge Aaberge. Aaberle (1963)
tok for se_g fjellformene i S/r-Norge i sammenlikiing med" sirand'-
formene. Kromosomtallet varierer ikke, alle former- har 2n:24.



68

Aaberge har vist at formen som vokser hpyt-til fjells, gjgJne i Dryas-.

heier, "i Aurland i Sogn, i Hallingdalsfjella og ved Helestrond i
Valdies, skiller seg i minge kvantitative liarakterer fra strandformen

og ar den mi beirakte. r'om .n isolert distinkt type. Siden .den er

u"nderspkt i kulturfors/k, kan den betegnes som en /kotype, tilpasset

de awikende forhold i fiellet. Aaberge konkluderer med at det er

meget som taler for at den er av h/y alder i Norge, og eldre i landet

enn strandformen.
Underspkelser over rundbelg fifr. Jalas 1952) viser pfl samme miLte

ar denne sterkt variable art omiattei en serie /kologisk og morfolo-

eisk distinkre typer. I videste forstand omfatter denne art et stort

intall regionale'inderarter og varieteter, alle med samme kromosom-

tall, 2nLl2. Nflr en samminlikner den storvokste spr-europeiske

form med den som vokser hpyt til fjells i skandinavia, ssp. lapponica,

ossi med 2n:12 (Knaben og Engelskj@n 1966), ville 91 -tro en

n"aaae med to vidt forskjellige irter h gi4re. De er imidlertid forbun-
det med en mengde mblomformer. Den kontinuerlige variasjonen

som vedrprer kvintitative karakterer, henger--samme-n.med at de

regionale formene er forbundet med naturlige hybridsvermer i
crenseomridet hvor de mPtes." 

.feg har oppholdt meg sividt lenge ved- @kologisk. differensiering
iniei arten'fbrdi den tiinner meget om den @kologiske differensie-
ring innen slekten. Nrrstfl.ende arter er gjerne_fors$ellig-e pkologisk.

Sar"lig polyploide arter av den samme slekt vikarierer ofte for hver-
andre" i t"iJt iettig. geografiske omq-de1. Nir en arbeider med kritis-
ke artsgrupptt .i aet otte vanskelig i av.gj/re om 

^en ,har for seg

pkotypJr 
"rn^ 

tu--e variable art, eller atskilte, narstaende arter, det

en k'ailer /kospesies. Grensa mellom disse to begreper mi n/dven-
digvis vrere diftus, da pkotyp-dannelsen- s.er ut til i vrre et trinn i
arisdunnelsen. ved artsavgrensingen skal individer tilhprende samme

art stemme overens i utseinde innen visse grenser. Artsnavnet festes

til et tvpe-individ, men en mi ha for sye at variasjonen innen arten
tan vrie si sror ar de mest ekstreme fjerner seg meget fra typeindivi-
det. Det forste en mi gj/re i analysen av variasjonen er i bestemme

eksperimentelt hvilken-"rolle milj/faktorene spiller. Voksestedsmodi-

fikisjonene kan avvike sterkt fra clet en regner som det normale
i arten.

Ved artsdefinisjonen har en forutsatt at individene av en art skal

vare interfertile. Artsgrenser henger n/ye sammen med sterilitets-
grenser. For mange arter, ogsi de seksuelle, mi en 

-av 
forskjelli$9 8t""-

ier fire pi dette [.ravet. Noen arter omfatter flere kromosomtallsraser,
oftest i in polyploid serie, som morfologisk er vanskelig i holde fra
hverandre. Raier med forskjellige kromosomtall vil ved krysning pro-
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dusere frgf-sterilt avkom som f/lge av kromosomforstyrrelser under
reduksjonsdelingen. Innenfor andre arter har det utviklet seg raser
som er forskjellige i kromosomstruktur og derfor intersterile: Krys-
ningsproduktene har meger uregelmessig reduksjonsdeling hvilket
f/rer til nedsatr pollen- og frflfertilitet.

A utforme en artsdefinisjon som h/ver i slike tilfeller, er vanskelig.
Det er en meget stor variasjon i slike slekter med hensyn pi genetisk
organisering. Seksuelle arter som varierer i kromosomtall og/eller
struktur omfatter genetisk isolerte grupper av individer, soitert i
pop_ulasjoner som ikke blandes. Oftest har de isolerte populasjonene
forskjellig geografisk utbredelse. En kunne uttrykke del slik- at de
ster pe et h/yere trinn i evolusjonen som fprer til artsdannelse. EnniL
stir de hverandre si nar at de vanskelig kan skilles pi ytre karakte-
rer, men isolasjonen vil f/re til at de utvikler seg bort fra hverandre.
Dette er en av grunnene til at disse populasjonene mi betraktes som
selvstendige evolusjonsenheter. Hvis deres status er analysert i fors/k,
kan de defineres som intersterile /kospesies. Arten viser intraspesi-
fikk polyploidi.

Polyploi.de arter i udr flora
Kromosomtallsforandringen som f/rer til polyploidi, finner sted

ved forskjellige mekanismer. Den kan skje ved en addering (fordob-
ling) innenfor rammen av en art, d. e. v-ed autopolyploldi, eller ved
kromosomtallsfordobling etter en artskrysnin& sfr&alt allopolyploiili.
I siste tilfelle kommer kromosomsettene fra to ulike artef sammen i
kjernene hos den nye typen.

Det er ni pivist at mange av de gamle Linniske artene omfatter
flere kromosomtallsraser. Som nevnt ovenfor beh/ver ikke den kro-
mosomfordoblete formen f,. framtre som distinkt forskjellig fra den
diploide. Kromosomtallsforandring ledsages ofte av forskjell i st/r-
relse-.i organene, som fplge av Qkt cellesr/rrelse. Dette sees srerlig
tydelig pi st/rrelsen av pollen og epidermisceller, merkelig nok ofte
mer tydelig i kulturplanrer enn ville arter. Hvis kromosomtalls-
variantene vokser i samme milj/, likner de vanligvis hverandre til
forveksling. _Hvis de er /kologisk forskjellige derimot, er de ogsi
oftest morfologisk forskjellige og letrere i holae atskilt.

Her skal nevnes noen eksempler fra Skandinavias flora, - noen
vel kjente_-og etterhvert godt utforsket, andre nettopp oppdaget og
forel/pig lite studert.

Den gamle Linndske art gulaks (Anthoxanthum odoratum) har
kromosomtallet 2n:20. Den er en lavlandsplante i skog og eng. En
har- lenge -vi1t a-t i fjellet i Skandinavia volser en beslektEt plante,
en kunne kalle den fjellgulaks (A. alpinum) med 2n:10. Hoj begge
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taxa er den morfologiske og /kologiske amplitude vid oq overgri'
pende, og av somme forskere blit A. alpinum regnet som en )[nderart
iv A. oitloratum. Cand'. real. Bj/rg Aaberge valgte som emne for sitt
hovedfagsarbeide en analyse ai Ahthoxaithum i utvalgte_omrider i
S/r-Nor[e. Hun kom til- meget interessante resultater. I snitt fra
havets riivl ved Aurlandsfjorden oppover Flimsdalel 9g Aurlands
dalen til h/yfjellet, likesi bppover 

-iardal over Filefjell til. Valdres
samlet hun'prpver av popuhsjoner i hpydenivier som divergerte
med 50 - o. h. Videre'lti ." irel del populasjoner i lavlandet fra
oslotrakten over sollih/gda til Tyrifjordsomridet unders/kt. Det

var tydelig at hos oss oppf/rer de to kromosomtall-styper 
^seg 

som to

/kologisk forskjellige arier som skiller seg ved en rekke milbare mor-
iologiike karakterei. A. odoratum er en lavlandsplante som gir opp-
over"til 4-500 m o. h., mens l. alpinurn er en fjellart som g3r fra de

h/yeste topper nedover til denne h@;de. I de-h/ydeniviLer- hvor de

mftes karr de vokse side om side, tilsynelatende uten fl hybridisere.
En trodde lenge at A. odoratum var oppstitt ved kromosomfordob-

ling i A. alpinim, men nylig er det lramsatt en annen teori' To
andre diploide arter er pivistl S/r- og Mellom-Europa: A. aristatum
og A. pielii, begge -.6 2n:10. Disse har blitt Fytt"t med A. alpi-
rairrz. itesultuteiiu analysen har f/rt til antagelsen at A. odoratum
er en allopolyploid, oppstitt ved kromosomtallsfordobling av .hfbri-
den A. atiin;m x puitii. Hvis denne teori er ri]<'t18, forklares lett at
A. atpinim og A. odoraturn har forskjellig /kologi og geografisk
utbrdelse. A.Tdoratum har i si fall en bispesifikk natur som f/rer
til andre egenskaper enn hos foreldrene, hvilket kan folklare at den

har vart istand fil a trenge inn i omrlder hvor disse ikke finnes.
Mens l. od,oratum er en livlandsplante i Europa og Asia, er A. alp-i'
nu,m utbredt pi Gr/nland, Island, Fennoskandias fjellstr/k og sub-

arktiske omrflher, Alpene og Karpatene. Dette oppsplittede arealet
tyder pi en h/y alder, fylogenetisk sett.'Liknende problemer 6r nylig oppdaget av Gunnar Weimarck i
marigras (Hierochlot odorata). Han har vist at let i Sverige^ finnes
en rf'.tig iype med 2n:28 og en nordligere fjellform_med 21:56'
Underspkeiier i Indre Troms-(Knaben og Engelskj/n 1966) viser at

2n:56 her er det vanlige tallet i en lavalpin tyPe som stiger oPp- til
1000 m o. h. Typen som vokser pi strandenger v9d Oslofjorden har
derimot 2n:28. bet er for tidlig fl si noe om den boreale octoploiden
er av auto- eller allopolyploid natur.

I den meget variable 
-jiblom 

(Parnassia palu'stris) finnes 
- 
det to

kromosomtalstyper, en diploid -sd !n:18- og en te-traploid med

2n:36. Den fdistnevnte er en lavlandsbundet, s/r/stlig myrplante
som er vanlig i S/r-Sverige (Erlandsson 1942). I Norge er den fore-
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lppig kjent fra lavlandet ner Oslo og si langt inn over i dalene som
til Skrim ved Kongsberg, 400 m o. h. (Knaben og Engelskj/n 1966).
Sannsynligvis er den ogsi utbredt pfl S/r- og Vestlandet. I Nord-
Norge og i fjellet finnes bare den tetraploide typen (var. tenuis) med
2n:36, pivist fra en rekke steder i Nordland og Troms (Knaben og
Engelskjpn 1966). Den opptrer sannsynligvis i forskjellige /kotyper,
da den er utbredt bide pi stran'denger og h/yt til fjells i Dryas-heier.

Det f/rste vel kjente eksempel pf,L vikarierende opptreden av pko-
spesies med varierende kromosomtall ble pivist av Hagerup (1927)
i slekten Empetrum. Den lavlandsbundne, i Skandinavia noe kyst-
aksentuerte vanlige krekling (8. nigrum) er diploid med 2n-24,
mens den arktisk-alpine fjellkrekling (E. hermaphroditum) er tetra-
ploid med 2n:48. Den sistnevnte er ni kjent fra Skandinavia,
Sentral-Europas alpine str/k og Canada. En tror med noksl stor
sikkerhet at fjellkrekling er autotetraploid, fordi Empetrum er en
monotypisk slekt. E. rubrum fra S/r-Amerika regnes til E. nigrum i
videste forstand.

Lektor S. Ulsaker unders/kte etter forslag fra professor Holmboe,
Empetntm i Hallingdal med hensyn p3. kromosomtall, morfologisk
og /kologisk variasjon. Til sin overraskelse fant han bare tetraploide
planter, altsi bare fjellkrekling. Med utgangspunkt i Nesbyen ved
170 m o. h. ble dalbunnen og de omkringliggende skoglier og iser
unders@kt, og fra M;.rkingseter ve'd 900 m o. h. ble fjellomridet over
barskogsgrensa studert. Dessuten tok han for seg sidedalen Rukke-
dalen med tilst/tende dalsicler fra 600 m og oppover. For 6. kunne
dra sammenlikninger med vanlig krekling rned hensyn pfl mfrlbare
karakterer, pollenst/rrelse og kj/nnsfordeling, ble et materiale inn-
samlet fra Flvasser og Sand/y ved ytre Oslofjord. Dette inneholdt
bare diploide planter.

Planter fra Nordmarka ved Oslo ble ikke kromosomtallsbestemt,
men pi grunnlag av morfologi fant tllsaker at de h/rte til E. herma-
phroditum. Hvor nordgrensa for E- nigrum gir @stafjells, vet vi ikke
med sikkerhet. Ulsakers analyser, holdt sammen med tidligere under-
s/kelser ovet Empetrum i Skandinavia (jfr. Arwidsson lg35), viser at
det er mange ul/ste problemer enda i Empetrum-komplekset i Skan-
dinavia. Av st/rste interesse er at han fant tetravalentdannelse ved
studiet av meiosis i pollenmorceller hos fjellkrekling, hvilket stdtter
antakelsen om autopolyploidi.

Ulsaker studerte kj/nnsfordelingen hos fjellkrekling. Likesom hos
vanlig krekling, hvor der en sjelden gang kan finnes tokj/nnsplanter
blant de enkj/nnete, varierer kjpnnet hos fjellkrekling. Planter med
hermafrodj,te blomster er vanligst, men der er ogsi enkj/nnete
planter, og planter med tokj/nns- og enkjdnnsblomster. Planier med
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bare enkj/nnsblomster i fjellet i Hallingdal kunne utgj/re fra 4 til
8.3 %. Av stprste interesse er resultatet av Ulsakers pollenmilinger.
Han bekreftet hva tidligere var kjent at fjellkrekling har st/rre
pollenkorn enn vanlig krekling. Men han fant dessuten en variasjon
hos de forskjellige slags individer hos fjellkrekling. Enkj/nnsblomster
og hermafrodite blomster fra forskjellige lokaliteter viste hver for
seg overensstemmelse. De enkj/nnete blomster avvek imidlertid fra
tokjpnnsblomstene, dette hva enten de var utviklet pi enkj/nnsplan-
ter-eller pi planter som dessuten hadde tokjdnnsblomster. De hadde
mindre pollenstprrelse enn tokjpnnsblomstene. Middelverdien i pol-
lenstprrelsen (pollen diameteren) hos tokj/nnsblomster var:
44,4 + 0,26 pm 44,3 + 0,29 pm og 44,2 ! 023 gm mfllt pn 100

pollentetrader fra 3 forskjellige lokaliteter, hvilket viser konstans i
pollenst/rrelse. I enkj/nnsblomster fra tre forskjellige lokaliteter var
pollenst/rrelsen, milt pi 100 tetrader fra hver lokalitet: 37,7 +
0,21 pm, 36,1 + 0,18 pm og 37 + 0,16 pm. En varians-analyse som
Ulsalier foretok, viste at disse forskjeller i pollenst/rrelse hos en-
kj/nns- og tokj/nnsblomster ikke var tilfeldig, men mfltte vrre biolo-
gisk betinget. I diploid krekling fant Ulsaker en pollenst/rrelse, milt
vir og h@st pi materiale fra Sand@y: 31,6 + 0,25 pm og 30,5 *
0,10 pm.

Med hensyn til den morfologiske og /kologiske analyse henviser
jeg til den kommende publikasjon.

I flere arter finnes det hele 3 kromosomtallsnivier. I Arabis hirsuta
sensu lato er det hittil pivist 2n:16, 32 og 64. Engelskj/n har fun-
net de to f/rste tall fra Norge: 2n:16 i lavlandstypen ved Oslo og
2n:32 i en populasjon av den nordlige vat. subalpestris. Innenfor
arealet til Comarum palustre er det likeens funnet 3 kromosomtall,
2n:28, 42 og ca.63. Det ser ut til at typen med 2n:42 har en vid
utbredelse i Norge, kjent fra lavlandet nrr Oslo (@stensj/vatn),
Dovrefjell og fjella i Indre Troms (Knaben og Engelskj/n 1966).

Av annet nytt fra viLr flora kan jeg sitere resultater av to andre
hovedfagskandidaters cytotaksonomiske unders/kelser. Lektor Inger-
Lise Vasshaug (1964) har unders/kt prestekrage (Chrysanthemum
leucanthemunz) i Norge. Det ser ut til at tetraploider med 2n:36
kromosomer er utbredt over hele landet, mens en diploi'd type med
2n:18 er funnet mange steder, men begrenset til vestlige kyst-
str@k. Hittil er den kjent nordover til Salten. Fra f/r visste en at
tetraploide populasjoner er vidt utbredt i Europa, mens de diploide
som mflL regnes som stamformer til de tetraploide, har disjunkt og
relikt-artet utbredelse, sarlig utenfor omridet som ble nediset i kvar-
trrtida: Lav-Alpene og Vest-Jylland. Der er morfologiske forskjeller
mellom de to kromosomtallsformer, men variasjonen er overgripende.
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De kan vanskelig holdes ut fra hverandre pi pressete herbarieplanter.
Vitenskapelig assistent l\{orten Laane (1964 og 1965) har unders/kt

blnklokke (Campanula rotundifolia). Den tetraploide formen med
2n:68, som er meget variabel ogsi /kotypisk, er utbredt over hele
landet. Den er representert i fjellet ved en storblomstret form.
Diploide planter med 2n:34 er forel/pig kjent fra Troms og Finn-
mark: Skjerv/y, Masi i Kautokeino og Mager@y, if{lge Laane's under-
s/kelser.

Diploid bliklokke er tidligere pivist i en rekke omrider, dels med
dominerende utbredelse slik som pi Vest-Gr/nland (kjent fra profes-
sor Tyge W. B/chers arbeider), dels med utpreget reliktopptreden i
omri.der med overveiende tetraploider (Pyreneene, Skfl.ne, @land,
Nord-Skandinavia). Den lille populasjonen som finnes pi Spitsbergen
(Colesbukta) er ogsi diploid (Flovik 1940). De diploide i Troms og
Finnmark mi diskuteres i forbindelse med vire sjeldne fjellplanters
historie og utbredelse i lands<lelen.

Apomikte arter
Apomiktene, eller de aseksuelle artene, inntar en serstilling i det

naturlige systemet for taksonomisk klassifisering av de h/yere planter.
Betegnelsen er avleclet fra gresk apo : bort fra og mixtus: blan-
ding. De apomikte frlplantene representerer en avledet, spesialisert
tilstand, idet de er i stand til i sette frl uten befruktning. De har en
modifisert embryosekk- og frfldannelse. Kimplantene utvikles fra
ubefruktede diploide eggceller eller av vegetative celler i frlemnene.

Felles for alle utviklingstypene er at embryo dannes vegetativr
uten noen kj@nnsprosess, og at det tar fr - og fruktapparatet i bruk
for spredningen, som et ordinert, seksueh dannet embiyo. FIos noen
arter utvikles pollen, og det skjer en best/vning. Pollenslangens celler
deltar ikke i noen befruktning av eggcellen, derimot i dannelsen av
fr@hviten (pseudogami). Ellers er der sannsynlig at best@vningen kan
virke stimulerende pi den norrnale utviklingen av fr| og frulit. Rent
unntaksvis kan hos noen former frgi dannes etter normal best/vning
og befruktning.

Ved apomiktisk formering fir avkomindividene likt arveutstyr, det
samme som, morplanten. De utgj/r tilsammen en klon. Variasjon
innen en klon skyldes miljpets innvirkning. Individer som tilh/rer
forskjellige kloner kan vrere svert ulike, derfor er arter som bygges

9pp av klon-er svrrt variable og kan til og med omfatte forskjellige
kromosomtallstyper.

Apomikte arter er et viktig innslag i viLr flora. De fleste viser stor
kromosomtallsvariasjon. Vel kjente er arter av slektene Rubus,
Potentilla og Alchemilla. Korgplantefamilien er sarlig rik pi apo-
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mikter: Taraxacum og, Hieracium omf.atter et stort antall apomikte

smiarter, ofte med var'ierende kromosomtall. SIik er det ogsi i slekten
Crepis, og de h/y-polyploide Antennaria-artene (i Skandinavia
e.'atp'lna"og A. poisildil). I grasfamilien 

-er 
apomikter og ulike kro-

mosomtall irtbredt i mange-slekter (Calamagrostis, Poa, Fes.tuca).

Det b/r her innskytes at vivipare gras ogsi regnes tll aPom-rkter r

videre forstand, i og me<l at'de dinner kloner. Hvor variable de

enkelte artene kan vrre i kromosomtall viser arter som Festuca

uiaipara med 2n:21 ,28, 35 og 49; Poa arctica med tall 11a 11:39
tit tO6, poa glauca med tall fra2n:42 til 70. Innen flere, overveiende
apomikte uiitgtopp"t finnes seksuelle biotyper. Studiet av disse er

ni"g.t viktig f6r forsttelsen av hvordan apomikter kan oppsti.ut fra
sekiuelle stimformer. Svrerr ofte er hybridisering og polyploidi med

i spillet.
itl"ttr^p (Poa alpina) og engrap (Poa pratenrds), overveiende apo-

mikle urtsgi rpp.., varierir mist, nied tall litt over eller under de

polyploidei f ilettrupp har en funnet 11:14, 21, 22, 23, 26, 28, 33,

b+,'65,38, 39, 42, +5,' +e, og videre oppover til 74. Noen tall er mer
vanlige enn andre og -.a* en videre 

-utbredelse. I vire fjell er de

mest vanlige tall 33 og 48.
Det er fo"reratt analy"ser av clen morfologiske variasjon ho-s apomikte

arter i relasjon til kromosomtallsvariasjon. Som eksempel-kan nevnes

professor A. Mtintzing's analyse av et siprre materi-ale av fjellrapp fra
Skandinavia. Det viste seg ar planter med samme kromosomtall stort
sett stemmer overens i utseende.

I Oslo-trakten har vi en type av fjellrapp som vokser p6' tprre
skiferknauser i selskap med viimekjerl arter'. Det er i -et milj/ helt
forskjellig fra voksest?dene til fjelli. Typen er lite variabel og med

gjenriom[iende samme kromosohtall, 2n:33. I ektor Aage Moltzau
Ii"aae sd- e*tre for sitt hovedfagsarbeide valgt I analysere fore-

komsrene i kambro-silurstr/k ved-bunnen av Oslofjorden. Tallet
2n:39 ble funnet hos mor- og avkomplanter fra en rekke lokaliteter.
Morfologisk viste de forskjeilige populasjonene mindre,forskjeller
innbyrdJs enn ved r"*-..tlikiing ;ed p_.4-u.r fra fjeJl-lokaliteter.
Sanniynligvis er lavlancls-typen en-siLkalt oUligat apomikt, med kon-
stant kroirosomtall og med snever /kologisk amplitude. Der kan
karakteriseres som en temperatur-resistent kalkberg-/kotyPe. Det er

interessant at fjellrapp og indre apomikte alter som omfatter mange

kromosomtall, viser 
^en 

klromosomal rasedifferensiering som i mangt
svarer til /kotypdifferensieringen i seksuelle arter.

En kan sp6rrb pi hvilken m?te kromosomtall som ikke fplger den

polyploide 
^serien^innen f. eks. fjellrapp kan tenkes oppstett Alo 

-og
iit 

"ia 
det utvikles funksjonsdyktige pollen, som kan s/rge for befrukt-
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ning av en uredusert embryosekk. Vanligvis vil pollen hos apomikte
arter ha et ubalansert kromosomtall (tall som avviker fra den polv-
ploide serien) som f/lge av uregelmeriighet.r under reduksjonsdlelin-
gen. Det vil da oppste et nytt kromosomtall i kimplanren, ider
zygoten vil fi et uregelmessig kromosomtall. Tallet_2n:43 kan f. eks.
tenkes dannet ved at en uredusert (2n:28) eggcelle forenes med en
redusert, men ubalansert (n:15) srdcelle fra pollenkornet. Er den
nye planten med 2n:43 livskraftig og konkurransedyktig i et miljp,
vil det dannes en ny klon av planter med dette kromosomtall. Den
vil kunne forplante seg ved apomiktisk frlformering eller vivipari.

Vari.asion i hromosomstruktur
I de senere ir har kromosomenes bygning, nrcrrnere bestemt

genenes plass i kromosomene vert under intens utforskning. Det en
kaller posisjonseffekten har med genets virke i gj/re i relasjon til
dets posisjon. Det er vist at genets virke kan bli forandret om det
bytter plass og fir nytt naboskap i kromosomet.

Der er forskjellige former for strukturelle forandringer. Et segment
av et kromosom kan gi tapt. Er det av noen st/rrelse eller med
viktige gener, kan virkningen vare letal. Tap av meget sml deler
beh/ver ikke ha s5. drastisk effekt, men kan f/re til mutasjoner. Der
samme er tilfelle med /kning av segmenter, dublisering, som ikke
f/rer til en forandring av genmaterialet, bare til en /kning av tid-
ligere eksisterende gener. En dublisering kan ogsi f/re til mutasjoner.
Den ledsages ofte av nedsatt vitalitet og nedsatt fertilitet hos indi-
videne, i f@rste omgang.

Der er to former for strukturelle forandringer som ikke er forbun-
det med kvantitative forandringer i genomet, bare med omleiringer
innenfor dette. Den ene av disse, en inversjon, er identisk med en
dreining pn 180" av et segment. Den andre bestlr i et segmentutbytte
mellom to ikke homologe kromosomer. Begge f/lges dog ofte av
tap av segmenter ved bruddstedene i kromosomene, eller av dublise-
ring. Begge f/lges av forskiellige forandringer i vitalitet og fertilitet,
ofte ogsi av forandringer i individets utvikling (morfologi//kologi).
Virkningen er sterkt beroende pi om individene er homo- eller
h€terozygote for forandringen, d. e. om forandringen ber/rer b"gg",
eller bare det ene av et par homologe kromosomer.

Omleiringen av segmenter har f/rt til utvikling av karyotypfor-
skjeller hos artene. I en slekt har artene vanligvis kromosomer av
samme st/rrelsesorden. De kan dog variere noe i lengde, likesi i
centromerens plassering og dermed i lengde av arrnene. Nir kromo-
somene tegnes, blir bildene av artenes karyotyper karakteristisk for-
skjellige.
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Karyotypvariasjonen er kjent ikke bare mellom arter, men ogsi in-
nenfoi *iirg" arter. Den kan registreresved en unders/kelse av meiosis

og pollenfeitilitet hos naturligd individer eller hos krysningsproduk-
t&' av populasjonspr@ver. Varierer kromosomenes. bygning blir
purirrger -ettoni troinotoge kromosomer under meiosis uregelmessig,

hvilket fprer til pollensterilitet.
Mange arter i vir flora viser karyotyp-variasjon: gulaks, fager-

klokke;blaklokke. Selv har jeg vist at den mangfoldige varia-sjon som

er kjent innenfor arktisk-alpine valmuer er forbundet Td h/y grad
av kiomosomstrukturelle omleiringer (Knaben 1959). Disse valmuene
varierer for det f/rste i kromosomtall. De utgjdr en polyploid serie
med grunntall x : 7 og med rePresentanter pi alle-trinn i rekken

Zn--i+ - 84. I Europas"sentrale iiell finnes bare diploide t-axa med

2n:14, d. e. P. alpiium-kompleks-et. Hos oss har vi bare polyploide:
lappmarksvalmue (P. lapponicttm inklusive P. lastadianum),nordp6',
mia 2n:56, og 'fjellvaimue (P. radicaturzr.-komplekset, inklusive
P. relictum) som er bisentrisk med 2n:70.

I de siste 5 ir har leg hatt en menBsle pr/ver sarlig av s/rnorske
valmuer i kultur for "i"underspke varlasjonen i rasene innenfor de

forskjellige fjellomrider. Jeg har kunnet vise, hva jeg--antydet alle-

rede i rgig, it de enkelte"populasjoner innenfor et {jellomride, selv

om de viser smiL forskjeller, 
-er 

meget homogene, biLde i-kromosom-
struktur og karaktervariasjon, og at de tilsammen u-tgj/r.en rase

clistinkt foiskjellig fra andie fjellomriders raser. Ved krysning viser
Fr-hybridene,le i"mme smi foiskjeller som indiviclene innenfor hver

Plansie l.
Bladplaten hos dyrkete individer ai' de forskjellige raser av fjellvalmue
(Paoiaer radicatun\. l-5 Dowevalmuen (ssp. oaatilobum sensu stricto):
i. foftebekk. Blahra Q0 km sor for Konssvoil)-. 2. Kongsvoll. 3. Drivdalen'
4. DruEsho. 5. Amotidalen. -6, 7, I4.-Trollvalmuen (ssp. gjaereaollii) : 6,
7. Gieiilvasskammene. 14. Storlidalen, Gjerdeho. - 8. Grovudalsval-
*,r.i (ttp. sroeuudalense\.' Rovmoen, Grovudalen. - 9, 10. @ksendals-
,rrlmudn ?ssi. oeksendalense\ : Olsendalen,.Ionstadnibba. - 

I l-l 3. Jotun-
valmuen isio. intzrmzdiem\". ll. Bessho. l2-. Hindseter' ved Sjoa. 13. Smn-
dalen. -' l5-l8. Urvjlmuen (ssp. relittum): 15, 16. Helestrondsfjell,
Valdres. 17, 18. Bleiefjell, Sogn.'- 19. ssp. h2perboreum.' Abisko, -IJittgl-tiirro. - 10. .tp. suigloiosuil: Ved Engabr-e-en, Svartisen' - 2l-24'
Jso. manostipmr.i Stier"ttov. Finnmark. - 25, 26. ssp' aakoinse " Avko,
Nbrdreisa, fto^t. l- 21, 29. ssp. faero irue : Fugloy, Faroy-e1er. -.f 9;p3.
Nordvest-lsland, Dyra{ior6ur.' --- 34, 35. Nond-Island :. S\jeljavik; Kjos.

- 36-38. Ost-island:-36, 37. Rey6arfiiir6ur. 38. Breiddalur.
Etter Knaben (OP. Bot. 1959).
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populasjon, mens rasene gir hybrider med hpy grad av kromosom-
strukturelle awikelser.

Som konklusjon kan jeg uttale at de bredt anlagte krysningsfor-
spkene omfattende cytologisk analyse og analyse av karaktervaria-
sjonen i fjellvalmuene, har f{rt til en revisjon av artsavgrensing og
nomenklatur i komplekset. En m6. arbeide med et vidt artsbegrep,
fors/ke 3L spore gamle artsgrenser innenfor hvilke det er skjedd en
sterk differensiering. For S@r-Norges vedkommende er jeg blitt sti-
ende ved at vi her kun har representanter for dn samleart: P. radi,ca-
tum. Disse s@r-norske representanter svarer til 6 likestilte raser, som
avgrenset i krysningsfors/k, stgittet av cytologiske analyser, er dis-
tinkte. Disse raser er: urvalmuen (ssp. relictum (Tolm.) Lundstr. -
synonym: P. relictum (Tolm.) Nordh.) i Valdres og SogR; jotun-
valmuen (ssp. intermedium (Nordh.) Knaben - syn. ssp. oaatilobum
Tolm. f. intermedi,um. Nordh.) i Jotunheimen; dovrevalmuen (ssp.
ouatilobum Tolm. sensu stricto) pi Dovrefjell; trollvalmuen (ssp.
giaerevollii Knaben) i Trollheimen; grlvudalsvalmuen (ssp. groeau-
dalense Knaben) og /ksendalsvalmuen (ssp. oehsendalense G. Kna-
ben), i Sunndalsfjellene. De tre siste er skilt ut fra ssp. ovatilobum
sensu lato, likesom ssp. intermedium.

Karakterforskjellene mellom rasene kommer meget tydelig fram
i kultur. I naturen viskes de ofte ut, som f/lge av den modifiserende
virkning av voksestedene. Rasene skiller seg fra hverandre bide i
blad- og kapsel-karakterer. Dette kommer tydelig fram pi plansje I
og 2. Pi disse er gjengitt ogsi biad og kapsler av islandske og far-

Plansje 2.
Kapsler fra dyrkete individer av de forskjellige raser av fjellvalmue
(Papauer radi.catum). 1---6. Dovrevalmuen (ssp. ooatilobutn sensu stricto):
l. Vinstrada^len, Drivdalen. 2. Nystugubekk. 3. Drivdalen. 4. Vesle Ny-
stuguho. 5. Amotsdalen, Skardkollan. 6. Bl6ho, Toftebekk. - 7, 8, Troll-
valmuen (ssp. gjazreuollii) : 7. Gjevilvasskammene. 8. Storlidalen, Gjerde-
ho. - 9. ssp. hyperboreurz.'NissontjArro, Abisko. - 10. ssp. subhbosum:
Ved Engabreen, Svartisen, - ll. ssp. aukoinse, Avko, Nordreisa. - 12.
ssp. matrosti.gmn.' Stjernon Finnmark. - 

13.fanoirce.' Fugloy, Faroyene,

- lLl6. Nordvest-Island: Dyrafidrdur. - 17. Nord-Island: Stein-
grimsfjdr6ur, Skjeljavik. - 18. @st-Island: Rey6arfiordur. - 19-22.
IJrvalmuen (ssp. relirtum): 19, 20. Helestrondfjell, Valdres. 21,22. Bleie-
fjell, Sogn. - 23. Grovudalsvalmuen (sp. groeaudalerce) .' Grovudalen. -24. Olsendalsvalmuen (ssp. oeksendalerse) : @ksendalen, Jonstadnibba. -25-28. Jotunvalmuen (ssp. intermedium):25. Bessho. 26. Russlii, ved Sjoa.
27. Hindseter, ved Sjoa. 28. Smidalen, ved elva rett overfor SmAdals-
setra.
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/yiske former. Det er tydelig at der er alle overganger mellom de
mest ekstreme av rasene i P. radicatura. Ur-valmuens (ssp. relicturn)
kapsler likner f. eks. meget kapslene i islandske raser. Kapselen hos
Svirtisen-valmuen (ssp. sub globosuzr) likner kapselen i Avko-valmuen
(ssp. aako6nse), mens bladene i denne stemmer rhed bladene i Stjern-

Py-valmuen (ssp. macrosti'gma).-Kapselen 
hos pksendals-valmuen er nok smalere enn vanlig hos

fjellvalmuen, men ellers en typisk kapsel som hos- denne komplekse
art, og bladene stemmer til forveksling md grlvudalsvalmuens blad.

En liknende revisjon har f{rt til forandringer i arts'og raseavgren'
singen ogsl i Frerpyene og Island som bare har representanter av
arten fjellvalmue med 2n:70 kromosomer.

Tilslutt kan nevnes at cand. mag. 'forstein Engelskj@n ni har et
stort materiale av nordskandinaviske valmuer i kultur for narmere
analyse, dessuten at en videre analyse av valmuer med 2n:28, 42
og 56 kromosomer fra Alaska og Yukon er pibegynt.
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Noen plantefunn fra Trlndelagskysten. II
SOME PLANT FINDS FROM THE TR@NDELAG COAST

(CENTRAL NORWAY) II

o*o,rt*^fsKocEN
De ytre cleler av Tr/ndelag, og serlig Fosenhalv/ya,- er ansett for

i vrre et i floristisk henseende-fattig omride. Virt kjennskap til
floraen i omridet bygger i det vesentlige pi unders/kelser av Norman
(1881 og 1883), Storm (1869, 1886, 1888, 1892) og Hoffstad (1899).og

ior pye"ne nord for Fr{ya, Nordhagen (1917), samt for syd/stlige
Fosenhalv/ya av Bryn (1888).

fagri (i960) peker pi at'mange arter som er mer eller mindre
vanli[e i distrikiene omkring, haf store utbredelsesluker omkring og

nord for Ytre Trondheimsfjord'
Spredte underspkelser, srr'lig av professor Gjrrevoll, h,ar- innsn^evret

utbiedelseslukene for mange itter. Mitte egne unders/kelser ph @r-

land, det sydvestlige hj/rne av Fosenhalv@ya (Skogen 1963-og- 1966),

har vist at dette l-ille herred med sin ensformige topografi, har en
ganske rik flora. Av cle nesten 600 arter som ni er kjent fra herredet,
var under halvparten kjent derfra tidligere.

Hele kystomridet mellom Flemne og Namdalen er uten- h/ye-fjell'
De h/yesie topPer er Hestgrovheia (670 m o.. h.) i Lensvik og Hara-
uurr.oou (669 fi o. h.) i AfJord. Begge disse ligger et-stykke-innenfor
kysten, og i resten av'omridet er fjellene betydelig- lavere. Noen rik
fjellflora"er derfor utelukket, selv om endel kravfulle arter er funnet,
slrlig pi Hestgrovheia (Gjarevoll 1962) og sogar pi @rland (Skogen
1963 og 1966).

Berglrunnen bestir for det meste av hirde gneisliknende bergarter.
De reiitivt srore kambro-silurforekomster Pa Fosenhalv/ya er sterkt
omdannet og hircle. Hitra er i hovedsak bygget 9Pp uv dioritt' Smi
partier av l/sere bergarter finnes dog P1 begge_ sider av fjorden, og

tlere steder'finnes t<ittrit<e marinavsetninger. Men mange av disse

er dekket av tykk torv.
Klimaet et i hele omridet oseanisk, men det er normalt lange

perioder med frost, til dels med ganske lave r€mPeraturer-Pi, selve

i.yst"r, er det meget liten forskjell i temperaturklimaet fra Nordmpre
tii Helgeland. Ditte gjelder bide sommer og vinter. Derimot er det
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en ganske stor forskjell mellom kysten og omridene noen mil lenger
inn. Pi grunn av den sterkt brutte topografi i distriktet, finnes det
overalt mindre omrider som mikroklimatisk avviker meget sterkt
fra normalene.

Omri.dene innenfor selve kyststripen har et ganske stabilt snedekke
gjennom storparten av vinteren. I fjordbunner og smi daler er tem-
peraturen om sommeren ofte pi h/yde med innlandets. Nedb/ren
varierer fra ca. 900 mm ytterst pi kysten til ca. 2000 mm et par mil
lengre inn.

Landskapet preges av lyngheier og myrer som er oppsplittet av
knauser og snaue rabber. Bare i dalene, sarlig litt inn fra kysten,
finnes egentlig skog. Bjerk og furu er de viktigsre skogstrar, men
bide pi Fosenhalv/ya og syd for fjorden finnes endel granskog.
Hitra har mye bra furuskog.

I lune lier med god jord finnes ogs6. endel kravfull l/vskog.
CoryIus auellana er ganske vanlig i hele distriktet, og smi bestander
av Ulmus glabra finnes ogsiL spredt innen alle herredene. Alnus
gluti.nosa er syd for fjorden funnet bare pi Hitra, der den er vanlig.
Nord for fjorden er den angitt for Bjugn (F*gri 1960). Betula aerru-
cosa, som er vanlig i indre Trpndelag synes i mangle i de ytterste
distrikter. Sorbus rupicola er ikke sjelden i hyller og sprekker i syd-
vendte svaberg, o.l. ytterst pi kysten syd for fjorden, men mangler
pi. utsiden av Fosenhalv/ya.

Omridet n&nnest fjorden pi sydsiden, Agdenes, var inntil 1961
omtrent helt ukjent for botanikere. Siden Norges Lrrerh/gskole fikk
sin feltstasjon med irvisse kurser der, er det i omridet gjort flere
interessante funn. (Fremdeles er bare det nordvestlige og trolig fattig-
ste omr8.det, bes/kt, og heller ikke det er systematisk unders/kt.)

Herfra skal nevnes: (Hvor intet er anf{rt, finnes kollektene i Det
Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet, Trondheim (TRH).
Nomenklaturen f/lger Lid 1963).

Carex remota L,
Ny lokalitet: Agdenes, sydsiden av Vettaliheia. B. M/rkved Vorren

og-A.-Skogen 1965. Det ble funner en stor bestand i et rikmyrpreget
drig i sydvendt Betula-Corylzs-skog. I dalsiden fantes dessuten flere
mindre forekomster. Undervegetasjonen i drSget besto bl. a. av
Carex remota (dom.), C. flava, C. dioica, C. echinata, C. hostiana,
C. panicea, C. tumidi.carpa, Eriophoru,m lati,folium, Scirpus caespi-
tosus, Poa nemoralis, Narthecium ossifragum, Potentilla erecta,
Gali,um palustre, Viola palustris, Bartsia alpina, Saussurea alpina,
Crepi.s paludosa og Selaginella selaginoldes. Bunnskiktet domineres
av Calliergonella cuspidata, Campylium stellatu,m og Drepanocladus
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reuolaens. En vannprpve fra driget ga pH 7,0.

Arten er tidligere ikke kjent fra Trpndelag,
ny norclgrense. Nrermeste kjente voksested er i

og funnet gir derfor
Aure pi Nordm/re.

Galium saxatile L.
Nye lokaliteter: Agdenes: I' Lyngma$-1yr-3!0- m syd-for Lille-

u"tttr. skog.n 1961. 2. sydsiden av vettaliheia. B. IVlprkved vorren og

Skogen t5OS. g. Lyng-gressmyr mellom Dypvik og Agdenes Fyr'
B. Mprkved Vorren og Karl-Dag Vorren 1965.

Arten er tidligere iient fra Ett sted i Tr/ndelag, Namdalseid i
Nord-Tr/ndetag.-Sycl for Agdenes er den nenqgft kjent fra- Romsdal'
En lakune pe ;. i+O t - i artens utbredelse blir dermed halvert av

de nye funn.
Lokalitet I er en middelsrik gressmyr med tprrere .lyngpartier'

Torven er overalr tynn og ligger over kalkrik skjellsand. Galium
saxatile finnes rikelig, og di vikigste arter for/vrig- er;Calamagrostis
neglecla, Carex echiiatal, C. dioici, C- nigra, C. pulicaris, C. panicea,

C."patleicens, C. capillari,s, C. hostiana, C. lepidocarpa,-Jurtc.us balti-
ctr.s', Festuca'rubra, F. aivipara, Hierochloi odorata, Luzula multi'
floia, Dactylorchis incarnaia, Potentilla erecta, Pedi.cularis siluatica,
'P. palustris, Bartsia alpina og Thali'ctrum alpinum, med et ipent
buskskikt av Hi,ppophai, Atyrica, Salix pentandra, S. glauca og

S. aurita.
Lokalitet 2: Stort bestand i overkant av samme myrdrig som

Carex remota, merr pi overgangen til en noe fattigere bjerk-eskogs-

type. Grunnen er rilativt furr-og vegetasjonen Preges av lite til
miaaet kravfulle arter, med Galittrn saxatile som dominant.

Lokalitet 3 ligner l, men er noe fattigere og t/rrere. Ogsi her er

det en veksling mellom gressmyr- og lyngpartier.

Centaurea nigra I-.
Nye lokaliieter: Agde'es: Nordsiden av Selvabukten, nedenfor

Selvii. Skogen 1961. Bi'neset: Bakke ved veien 200 m syd for Hnbj/r'
Skogen 1965.

Aiten finnes jevnt i Vestlandets fjordstrpk nord til Romsdal, og si
gjpr den et hopir til Inn-Tr@ndelag (Wendelbo 1957). De to nye funn
i,ifytter derfor i noen grad en stor luke i artens utbredelse.

Iiegge de nye lokaliieter er sterkt kulturpivirket. I Selva finnes
arteri"rikelig, tildels dominerende i en rik natureng Pe sffanden
nedenfor Se'ivli gird. Nermest stranden er enge-n tprr med under-
grunn av skjellsa-nd. Samfunnet domineres av Arrhenatherum elatius.
Vittige er ogsi A. pubescens, Poa pratensis, Carex pallescens, Chry'
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santhenlunl. leucanthemum, Fi.Iipend,ula ulmari.a, Listera oaata,
Geum riaale, Geranium silaatictun, Knautiu artensi.s, Vicia cracca,
Carum carai og Plantago lanceolata. Bunnskiktet domineres av
Rhytid.iadelphus squanosus. Centaurea ni,gra finnes ujevnt, men for
det meste sparsomt.

Innover gir den t/rre engen over i en fukteng-sone som grenser
opp mot et frodig CoryIus-Betula-Populus-kratt. Fuktengen domine-
res delvis av Centaurea nigra. Andre viktige arter er Lychnis flos-
cuculi, Ste llari,a grarni.nea, P oly gonum a iviparum, P otentilla ere cta,
Succisa pratensis, Leontodon autumnali,s, Filipendula ulmaria, Ran-
unculus acris, Festuca rubra, Briza media, luncus conglomeratus,
Carex nigra, C. panicea, C. pulicaris, C. hostiana og Prunella aul-
garrs. Bunnskiktet er noksi ujevnt, med Calliergonella cuspid,ata
som viktigste art.

Fuktigheten i denne sone skyldes vannsig fra berget ovenfor. Jord-
prpver ga pH 5,6 i Amhenatherum-engen, og pH 5,9 i fuktengen.
Liknende Centaurea ni,gra-samfunn er beskrevet av Nordhagen (1959)
fra Os.

Pi. Byneset ble funnet noen fi eksemplarer av Centaurea nigra i
en beitet gressbakke, hvor Corylus, Juniperu,s og Prunus padus dan-
ner et ipent buskskikt. Feltskiktets viktigste arter er Dactylis glome-
rata, Campanula lati.folia, Gewn urbanum, Verbascum thapsus,
P oly gonatum aerti,ci,Ilatum, V er onica of f ici,nalis, Ranunculus f icaria,
R. auricom?..r og Melandrium rubru.m. Vegetasjonen omkring er
meget artsrik med flere kravfulle arter. Undergrunnen bestir av et
l/st kalkberg med et 5-20 cm tykt muldlag.

Holcus mollis L.
Ny lokalitet: Agdenes. Nordsiden av Selvabukren, i hasselkratt

nedenfor Selvli. Skogen 1965.
Arten vokser sparsomt i krattet like ovenfor Centaurca nigra-

lokaliteten, sammen med flere arrer som i distriktet er kravfulle bi.de
til jordsmonn og temperatur (som Geum urbanum, Moehringia
tri,neraia, Carex digitata, Corylus auellana, Viburnum opulus, m. fl.).
Jordpr/ver ga pH 5,9 og 6,0. Holcus mollis har sin nordgrense i
{fjord, men er kjent flere steder fra nordsiden av Trondheimsfjor-
den. Syd for fjorden er den ganske vanlig pl Hitra og finnes spar-
rgTt i sydbergene pi Fosenheia, mens den mangler pi fastlandet i
Qrland (Skogen 1966). Dens urbredelse i distriktet-faller dermed
godt sammen med en gruppe ckuldskjare kystplanteru. (Skogen
op.cit.).
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Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb.
Ny lokalitet: Agdenes (Lensvik), St/rdalsbugen, rik, sydvendt

gressbakke innerst i bukten. Skogen (studentkurs) 1965.

Arten er ganske vanlig i fjordstrpkene nord til Nordm/re og er i
Tr@ndelag tidligere kjent fra Flemne, Hegra og Stadsbygd. (Angivel-
ser fra Orkdal og Selbu forkastes av Fagri 1960). Den nye lokalitet
representerer derfor artens nordgrense. Den vokser her i et rikt
engsamfunn dominert av Arrhenatherum pubescens og ellers bl. a-

Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra, Dactyli's glomerata, Agro-
stis tenuis, Carex pallescens, C. Ieporina, C. pi'lulifera, Galium bore'
ale, G. 7)erurn, C hry san themunt le ucanthen't'tl,tn, Plan tago lance olata,
Veroni,ca chamaedrys, Rhinanthus mi.nor, Knautia arvensis, Vi,ola
nlnntana, Hieracium u,mbellatum, H. pilosella, Ranunculus aurico'
mus, Fragaria aesca og Geum riaale. Bunnskiktet er totalt dominert
av Rhytidiadelphus squarrosus, og engen er omgitt av kratt med
Corylus, Betula pubescens, Juniperus, Viburnunt opulus, Prunus,
padus, Populu,s og Salix caprea. Bakken er temmelig bratt, men har
tidligere vrcrt dyrket. Den ligger idag helt brakk.

Geranium molle L.
Ny lokalitet: Agdenes (Lensvik), St/rdalsbugen, rik, sydvendt

1959. (Belegget kom for dagen ved revisjon og innordning av eldre
samlinger ved TRH, etter at Skogen 1966 var trykt.)

Arten er tidligere ikke kjent nord for Vigra (62' 35'N). Dens
nordgrense flyttes dermed over en breddegrad til 63' 40'N). Fregri
(1960) betviler at den tilh/rer Norges opprinnelige flora, og man
kan ikke se bort fra at dens forekomst pi Storfosen er kulturbetinget,
selv om den er funnet viltvoksende. Hele @ya er sterkt kulturpi-
virket. Pi den annen side er det pifallende mange sydlige, kuldskjare
kystplanter som nir Storfosen, men som ikke er kjent fra omri.dene
nord for Qya. Det synes ogsi rimelig at Storfosen utgj/r en nordlig
utpost for disse arter, slik den kan by pi en langt gunstigere kombina-
sjon av jordsmonn, topografi og beliggenhet (klima) enn omrfldene
omkring.

Da intet er kjent fra f{r om floraen umiddelbart syd for fjorden,
kan det vrre av interesse iL nevne enclel av de 420 arter som hittil er
funnet i omridet mellom Hambira-Vassbygda-M/lnbukt-Agdenes
Fyr (hvor ingen spesiell lokalitet er nevnt, er arten vanlig innen
omridet).

Dryopteris oreopteris (Vettalihei), Asplenium septentrionale, A. tricho'
n1.anes, A. airide, Iso|tes lacustris, Lycopodiurn alpinum, L. inundatum
(Isdammen, Selva), Milium effusum (Hambira), Holcus lanatus, Poa remota
(HambAra), Scirpus acicularis (Lillevann og Storvann), S. lacustris, Carex
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glareosa (Selva), C. ntbspathacea (ganske vanlig langs fjorden inn til Trond-
heim og syd til Hitra), C. paleacea (Selvli, sjelden i ytre fjordsrSk),C. flacca,
Juncus balticus (v. Storvann og Lillevann), I. squarroszs (Agdenes Fyr),
Luzula campestris, L. silaatica, Allium oleraceum, Iris pseud,oacorzs (Vass-
bygda-M/lnbtkt), Ulmus glabra (Hambira og Vrrrafjorden), Stellaria
longifolia (Hambira), Sagi.na subulata (Selvli), Subularia aquatica (Lil[e-
vann og Storvann), Erophila aerna (flere srandberg fra Hamblra til Ing-
dalen), Geum urbanzm (Selvli), Geraniurn pratense (M/lnbukt), Myricaria
germanica (Hambira), Hippophae rharnnoi,des, Diapensia lapponica (snau-
fjellene), Primttla aeris (Mglnbtkt), Veronica ag'estis (M/lnbukt og Selva),
Digitalis purpurea (Stav/y), Littorella uniflora (Lillevann), Galium odora-
tum (Hambira), Centaurea jacea (M/lnbukt), C. scabiosa, Lactuca alpi,na
(Storvann og M/lnbukt). (Se ogst artslister foran.)

I motsetning til Agdenes, har Hitra tiltmkket seg endel oppmerk-
somhet fra botanikere. Allerede Gunnerus (1766, 1772) har endel
angivelser derfra. Sarlig er det de rike kalkomridene i nord og nord-
vest som har blitt unders/kt. I\{en ogsi. syd og vestsiden, srrlig om-
ridene nrer stranden, har vert bes/kt av flere forskere. Meget lite er
dog publisert om floraen pfl denne store og varierte /y. Ved mine
vegetasjonsunders/kelser pi det store myromridet mellom Laksivik
og Str/mfjor'den, midt pit Qya, er det ogsi. funnet endel arter som
tidligere har unngitt oppmertsomhet. Av disse skal nevnes:

Hammarbya paludosa (L.) O. Ktze.
Ny lokalitet: Flitra, Iiten myrflekk i lyngmark mellom knausene

ca. 500 m @st for Laks8"dalsvann (Laksflvik). Skogen 1965.
Som fig. I viser, har arten en temmelig spredt utbredelse i distrik-

tet, med store tyngdepunkter vest for Gauldalen og pa Sunnm/re.
(Vesentlig Bj. Mathiesens funn, Mathiesen 1957 og 1958). Sipass lett
som det er n overse denne lille orkid6, som ofte vokser pt' lokaliteter
som for floristen ikke ser sarlig interessante ut, er det grunn til i tro
at den kan finnes flere steder enn vi kjenner til idag. Ikke minst
gjelder dette de ytre distrikter, hvor egnete myrer er vanlige. Mathie-
sen (1957) pipeker dog at den ikke finnes, eller er meget sjelden i
omridene narmest inntil det store Gauldalsentret, men han mener
(1958) at den kan finnes videre mot S@. Det er plfallende at arten
er funnet bare 6n gang under Tore Ourens detaljerte unders/kelser
i Midtre Gauldal (Soknedal, Ouren 1959).

I det indre av Tr/ndelag synes arten i. foretrekke rike myrer, og
opptrer ofte i selskap med Schoenus ferrugineus. Nordhagen (1943)
mener den h/rer til de umeso-oligotrofeu gressmyrer (Scheuchzerie-
talia) som i hans definisjon stort sett domineres av lite kravfulle
arter, men endel kravfulle arter inngir ogsi.
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Fig. l. Utbredelse av Harnmarbya.paludosa i Tr/ndelag, M/re og Romsdal.
(Distribution of Hammarbya paludosa in Central Norway.)

Lokaliteten pi Hitra ma narmest regnes som fattigmyr, tilh/rende
Nordhagens Scheuchzerietalia og arten mangler i alle de rike myrer
som er underspkt.

Tab. l. Liten bakkemyr med .Elarnrnarbla Paludosa (l mz).

Betula nana
Erica tetralix
Juniperus communis. fiuv.)
Dactylorchis maculata
Drosera anglica
Euphrasia sp.
Hammarbya paludosa

Rhacomitrium lanuginosum 2
Sphagnum auriculatum 5

r compactum I
" molle I
r papillosum I
' rubellum 2
, subsecundum I

I
I
I
I
I
I
I
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Narthecium ossifragum
Carex echinata

u lasiocarpa
u limosa

Eriophorum angustifolium
Molinia coerulea
Rhynchospora alba
Scirpus caespitosus

Sphagnum tenellum

Cladopodiella fluitans
Odontoschisma sphagni
Riccardia pinguis

Cladonia silvatica agg.

I
I
I

Grunnvannet stir I cm under Sphagnum.-overflaten og viser pH 4,5,
ledningsevne x2e: l15.

luncus stygius L.
Likesom Hammarbya finnes tuncus stygius spredt over hele distrik-

tet og har ogsi et tyngdepunkt pi Sunnm/re (etter Bj. Mathiesens
unders/kelser). I motsetning til Hammarbya er den meget vanlig i
myrene pi Hitra. Den er her en ganske kravfull art som oftest vokser
pi l/sbunn og mykmatter som oversv/mmes i deler av vegetasjons-
perioden, og i sumper i sm.fl uhedmyrer, med god kontakt til berg-
grunnen, ofte med itener uflytendeu pA torvflaten. Ofte finnes i kan'
ten av disse sumper tuer eller fastmatter med Schoenus ferrugineus.
Bunnskiktet har oftest innslag av rikmyrmoser som Scorpi'd'ium scor'
pioi,des, Drepanocladus reaolaens og Campylium stellatum, ofte ogsi
Calliergon sarnxentosun't. Sphagnum er oftest av liten betydning. Ofte
kan mosene mangle helt og bligr/nne alger dekke den oksyderte torv-
flate. Unders@kelser av grunnvannet i en rekke bestander har gitt
pH 5,4-7,5, middel 6,2. Ledningsevnen i vannet har alltid vant
ganske h{y, x2o: 82-194, middel 125.

Carex liaida (Wahlenb.\ Willd.
Arten er vanlig over'hele det sentrale myromrf,.de pfl Hitra. Dens

utbredelse i Tr/ndelag synes mer pstlig enn de foregiLende arter. Det
foreligger f6. funn. fra kysten, og bare ett fra M/re og Romsdal
(Skodje, Bj. Mathiesen 1959, TRH). Men trolig er ogsiL denne arts
utbredelse ufullstendig kjent.

Pi Hitra finnes den her og der sammen med .luncus sfygius, men
den synes mindre kravfull, og opptrer oftere sammen med Carex
rostrata, C. Iimosa, Rhynchospora alba, og srrlig R. fusca, som pl
Hitra har meget nar de samme krav til sivel fuktighet som jord-
reaksjon og mineralmilj/. Bunnskiktet i bestandene kan variere sterkt,
men er oftest sparsomt, og bestir vesentlig av fattigmyrarter. De
mi.linger som er tatt, viser at grunnvannet varierer innenfor vide
grenser: pH 5,1-6,9, middel 5,75, x2sl. 82-307, middel 142.

I
I
I
I
I
I
3
I

()



88

Rhynchospora fusca (L.) Ait.
Lokaliteter i Tr/ndelag: Hitra, Lya. Gjrrevoll 1949 Myrene mel-

lom Laksi"vik og Str/mfjorden, flere steder. Skogen 1963-65. Agde-
nes: S/r-Leksa (Fra ark mecl R. alba). K. Ydse 1949, det. Skogen.

Arten har i Norge en oseanisk utbredelse og er p;anske vanlig langs
kysten til Sunnm/re. I Romsdal og Nordm/re er clen funnet 6 steder.
Selv om den i Trlndelag er begrenset til det sydvestre hj@rne, finnes
den i Velfjor'd i Nordland.

Rhynchospora alba (L.) Vahl.
Ogsi denne art viser en ganske svak oseanisk tendens i sin norske

utbredelse, se fig. 2. Pi Hitra er den like vanlig som R. fusca. I kyst-
distriktet er den funnet nordover til Afjord pi Fosenhalvpya, men

Fig. 2. Utbredelse av Rhynchospora alba i Trgndelag, l{/re og Romsdal.
(Distribution ol Rhynchospora alba in Central Nonoay,)
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har en lakune mellom Afjord og Bindal i Nordland. Derimot finnes
den ganske vanlig i det sentrale Tr/ndelagsomri.det og i Indre
Namdal.

BLde Rhynchospora alba og R. fusca vokser i helt vite myrer og
sumper pi. Hitra, ofte ved siden av hverandre. R. fusca stir vitest,
i l/sbunn og mykmatter pi middels fattige til rike m).rer, sarlig smfr.

mlrer i hedomrider (pH 5,1-6,9, middel 5,9 x2r:120-317, middel
169). Den danner ofte vakre matter p3" naken torv.

R. alba danner ofte karakteristiske border omkring oksydasjons-
flater i mykmatter og er vanligst i fattige-middelsfattige myrer
(pH 4,1-6,1, middel 5,0, x2;.76-121, middel 95). Pa Hitra er den
dog al'dri funnet under rent ombrotrofe forhold. Begge arter finnes
helst i mosaikkartete myrkomplekser med grunn torv og bevegelig

STunnvann.

Schoenus ferrugi.neus L.
Arten ansees gjerne som den mest kravfulle av alle v8.re myrplanter.

Den var tidligere betraktet som meget sjelden i Tr/ndelag. Senere
irs unders/kelser, sarlig av Bj. Mathiesen, har vist at den er ganske
vanlig ! omridene vest for Gauldalen (Mathiesen 1957 og 1958). Den
er funnet sf,. langt syd/st som i Budal (510 m o. h., Ouren 1952) og
flere steder ner Trondheim. Pfl kysten er den tidligere kjent fra
Sm/la, Qrland (Skogen 1963), Leka i Nord-Tr/ndelag og noen steder
pi Helgelandskysten, samt fra Ffarran i Indre Namdal. Den er der-
imot ikke funnet i de kalkrike omridene i Snisa og omkring Indre
Trondheimsfjord (se fig. 3).

Pi Hitra, der den f/rst ble samlet av Fregri (1948 BG), er den
vanlig. Den finnes oftest i smale mastmatter langs knausene, men gir
iblant ogsi ut pi smi mineralrike my'flater og danner ofte tuer i
.funcus sfygl'us-sumper (se foran). Dens sikreste ledsagere er Carex
pulicaris, C. hostiana, C. panicea, Eriophorum lati.folium, Campyli,um
stellatum, Drepanocladus badi,us, D. revolaens, Fissidens adianthoi-
des, og i sumper Juncus stygius, Triglochin palustre og Scorpi.dium
scorpioi,des. Fastmattene er ofte svert artsrike. Flere av samfunnene
stemmer vel overens med Schoena,r-samfunn fra B/mlo (Fregri 1944).

I de fleste bestander er torven grunn og vel formul'det. Svrrt ofte
grenser bestandene opp mot fattige lyngmarksamfunn og nedover mot
fattigrnyrer som ofte bare er en smal overgangssone mot rent ombro-
trofe myrelementer.

I bare ett av omradene er grunnvannet direkte kalkholdig (Skum-
foss/reng hvor vann fra en kalkrik kilde (pH 8,a, xzoi 584) strdmmer
ut i et smalt drig mellom fattige Calluna-myrer). I samtlige Schoenus-
bestand har dog grunnvannet relativt h@y pH (5,9-8,3, middel 6,8)
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Fig. 3. Utbredelse av Schoenus ferrugi.neus i Tr/ndelag, M/re og Romsdal.
(Distribution of Schoenus ferrugineus in Central Norway.)

og ledningsevne (x 20:122-570, middel 2a\, og er i bevegelse fra
lyngmark eller snaue rabber. Hva som forirsaker den gunstige jord-
reaksjon pi det sure dioritt-underlag, er ikke klarlagt. Srrlig pifal-
lende er det fordi den ovenforliggende lyngmark oftest viser langt
lavere pH, pfl nivi med fattigmyrene utenfor Schoenus-sonene. Over-
gangen mellom samfunnene er ofte meget skarp, og tilsvarer et om-
slag i grunnvannet.

I motsetning til myrene, er lyngmarkene pi Hitra temmelig
ensformige og artsfattige. ,{v de ganske ffl arter som ikke finnes
vanlig ogsi i myrene, er verdt i legge merke til Carex binerais og
Sci,rpus caespitosus subsp. germanicu,s. Begge er vanlige i lyngmarke-
ne n&r stranden, men finnes ikke i de sentrale omreder. De gir
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heller aldri ut pi. myrene (sml. du Rietz 1959). Syd for Hitra er begge
arter ganske vanlige i tilsvarende vegetasjon. Nordover finnes begge
pi de nrrmeste fyene, Leksan i Agdenes, Krikvflg og Storfosen i
@fland, der de har sine nordgrenser (Skogen 1966). Ingen av artene
n8.Lr siledes de ytre kystomriLder pi. Fosenhalv/ya, men Scirpus
*germanicus er funnet i Stadsbygd pi fjordens nordside, og Carex
binerris i Trondheim Bymark (Fagri 1960).

Alle de omtalte arter har enten sin nordgrense syd for Fosenhalv-

/ya eller deres utbredelse viser en stor luke med centrum piL Fosen-
kysten. De f/yer seg siledes godt til de arter Fregri nevner i forbin-
lelse med cThe Try'ndelag coast disjunction, (Frgri 1960, p. 69).
Sett under ett, representerer de olntrent alle typer av kravfullhet,
sivel edafisk som klimatisk.

For arter som har sin nordgrense innen omriLdet, ligger det nar
i anta at temperaturforhold er avgj/rentle for deres utbredelse, selv
om det er meget smi forskjeller mellom steder hvor de finnes og
der de mangler. Temperaturen kan derimot nePPe vare avgj/rende
for de fleste, ettersom de gjenfinnes langt nord, under koldere og
like oseaniske forhold.

Edafiske forhold kan heller ikke sees som en rimelig grunn. Flere
mlrplanter viser luker, tiltross for at myrer av lignende type som de
pn Hitra og andre steder der artene vokser, er vanlige i omridet.
Kratt- og lyngmarksplanter viser tilsvarende luker, selv om passende
vegetasjonstyper finnes. Det er neppe noen av de omtalte arter som
innenfor det omride de synes i mangle, ikke skulle finne mange
edafisk egnete voksesteder.

Det er forspkt (Skogen 1966) e forklare endel arters fravar fra
gunstige lokaliteter i de /stlige deler av Qrland, som et resultat av
de plutselige temperaturfall (fra flere varmegrader til mange kulde-
grader) som ofte inntreffer nir koldluft om vinteren str/mmer ut
fjorden fra det indre av Tr/nclelag. En tilsvarende utstr/mning mot
nordvest gjennom dalene lengre nord pi Fosenhalv/ya kan muligens
gi en forklaring for noen arter, men neppe for flertallet av myr-
planter.

Av utbredelseskartene hos Hultdn (1950) ger det frem at det er
langt flere enn de nevnte arter som hopper over Fosenhalv{ya og om-
ri.dene nermest syd for Trondheimsfjorden, Agdenes og Hemne. En
stor del av disse er nfl funnet i Agdenes og i de nylig unders/kte
omrider nord for fjorden. Man fristes derfor til i undre om det ikke
ennfl er muligheter til i finne flere av de aktuelle planter ogsi. innen
de omrider hvor de idag fremtrer med luker.
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SU M MARY
Information on the flora in the coastal areas of the Trondheim
district of Central Norway is rather incomplete. Thus, the Parish
of Agdenes on the southern side of the mouth of Trondheimsfjord
was totally unknown to botanists until four years ago. Since then,
420 species have been found in the northwestern parts of the parish.
Of these, two species reach their northern limits of distribution in
the parish, viz. Carex remota and Platanthera chlorantha. Two rnore
species are recorded for the first time from the county of S/r-
Trflndelag, viz. Centaurea nigra (new record also from the Parish of
Byneset) and Galium saxati,le. The new localities are thus 'filling'
great lacunae in the distribution areas of the species concerned.
Holcus mollis, which has a scattered distribution on the coast, is also
recorded from one locality. An annotated list is given of some other
species.

Ffitra, a large island a little farther south on the coast, is also
incompletely known. The occurrence of some mire species, viz.
Hammarbya paludosa, Juncus stygius, Carex liuida, Schoenus fenu-
gineus, Rhynchospora fusca, and R. alba, and the heath species
Carex bineruis and Scirpus caespi,tosus subsp. germanicus, is recorded,
and their regional distribution and ecology are discussed. It is
pointed out that in common w-ith the above-mentioned species from
Agdenes they belong to a group of species with either a great disjunc-
tion in the coastal region of the district, or with their northern limit
in the southern part -of the Trondheim district.

Taken together, the species concerned cover a very wide edaphic
amplitude, from the calcicolous Schoenus ferrugineus, to the oligo-
trophic Rhynchospora alba, Carex binertls, and Sci.rpus *germaniar,s.
Their climatic demands are also widely different. It is therefore hard
to understand how climatic or edaphic conditions could exclude all
the actual species from the lacuna area. The lacunae are especially
perplexing for mire and heath species. Thus, it seems reasonable to
doubt whether the Fosen disjunction - at least for the species dis-
cussed here-is a real one, or it may be due to insufficient investigations
of the areas north of the flord-as seems to have been the case on
the south side.
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Smistykker

Botanisk Selskap for Tlnsberg og omegn

Selskapet har i 1965 vart ledet av skolebestl'rer K. Lie, Mathisen
som formann, lektor Frithjof Aschjem, nestformann og lektor Knut
Tj/nneland som fagleder pi turer.-Den 

viktigste tur siste sommer gikk til Raje i Skrim. Her fikk man
bl. a. se noen interessante orkideer.

Pi virmptet ga student Trygve Eklund et streif gjennom Vestfolds
flora, med fine fargefotos og opplysninger om plantenes betydning
f/r i tida. Pi h/stm/tet holdt soppspesialisten, lektor Jens Stordal,
foredrag om sopp med fargefotos.

Pi irsmptet ble fremlagt en del skriv om saken oUttynningen av
mistelteinen pi Hortenu. Da misteltein har vert frembudt til torv-
salg i Vestfold, har Botanisk Selskap arbeidet med sp/rsmilet ved-
r/rende uttynningen. Det foreli en del uttalelser, bl. a. fra sakkyndig
tpld, hvorav det fremgikk at dosent Oddvin Reisrter kanskje kunne
fi i oppdrag 5. gi rid om og fpre et sakkyndig tilsyn med uttynnin-
gen. Dette uttalte Botanisk Selskap sin glede over.

Sigurd Kaasa

Nordisk forening for taksonomisk botanikk

Initiativet til stiftelse av en nordisk forening for botanikere med
interesse for plante-taksonomi ble tatt av de svenske fagkolleger
professor Weimarck, docent Dahlgren og docent Runemark. Det
konstituerende m@te ble holdt i Lund i dagene 8.-12. juni 1965 med
55 anmeldte deltakere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige.
Redakt/ren av Blyttia har elskverdigst gitt spalteplass til et kort
referat av de viktigste punkter fra forhandlingsprotokollen fra dette
m/te. Nrermere detaljer er trykt i Botaniska Notiser 1965, Bd. ll8,
Fasc. 4.

Professor Weimarck /nsket deltakerne hjertelig velkommen ved
ipningen av symposiet, og fikk et enstemmig ja som svar p& sp/rsmil
om de fremm/tte @nsket stiftet en nordisk forening. Et stensilert
utkast til lover ble lagt frem og diskutert, og en lovkomitd bestiende
av professor Nannfeldt, professor Vaarama, professor Larsen og
dr. Knaben ble nedsatt for i utarbeide den endelige formulering.
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Lorer lor Nordisk forening for taksonomish botanikh
S l Foreningen har til formtl I frernme den rene og anvendte taksonomiske

botanikken med tilknyrtede vitenskapsgrener og i overvike disse viten-
skapers interesser, foruten i lette og styrke kontakten og samarbeidet
mellom Nordens plantetaksonomer.

$ 2. Nledlem av foreningen kan hver person eller institusjon bli som er
interessert i foreningens virke og som melder seg til et styremedlem
eller en varamann.

$ 3. Ordinart m/te med ekskursjon(er) holdes hverr annet ir pi sted rom
alternerer mellom de nordiske land. Sted for neste sammenkomst fast-
settes pe ordinrert m/te. I mellomliggende ir kan det arrangeres en
ekskursjon i Norden eller til anne't omride der nordiske botanikere
driver forskning.

$ 4. Foreningens styre besti.r av formann, sekreter og et medlem fra hvert
av de nordiske land. Formannen og sekretaren og en varamann for
sekreteren velges av foreningen i dens helhet, de /wige styremed-
lemmer, hver med en varamann, velges av foreningsmedlemmene fra
de respektive land. Alle valg foregir pl ordinart m/re og med varighet
inntil neste ordinare mdte.

$ 5. M/ter og ekskursjoner organiseres av represenranter fra ber/rte insti-
tusjoner i samrid med styret for foreningen.

$ 6. Foreningen utgir en i.rsmelding som inneholder foreningssaker,
fortegnelse-over aktive forskere, deres adresser og arbeidsoppgaver og
andre meldinger av interesse for medlemmene. ForeningenJ iekretar
fungerer som redaktpr.

$ 7. Arsavgiften- er l0 sv. kroner for enkeltmedlemmer, og 100 sv. kroner
for institusjoner.

$ 8. Foreningens sekreter fungerer som kasserer. Regnskapene avsluttes
ved utgangen av hvert kalenderir.

$ 9. Ved ordinart m/te velges 2 revisorer og 2 varamenn for innevrrende
og neste kalenderir. Revisjonsmelding skal foreligge ved neste ordi-
nare m/te.

Etter forslag fra-professor Munk ble det vedtatt at stltemedlem-
mene skulle s/rge for ar lovene oversertes til de forskjellige nordiske
lands sprik. Professor Luther ble valgt til formann for fprste to-irs-
periode, dosent Rousi til sekretrer, med dosent Ahti som varamann.
Til sty_remedlemmer med varamenn ble valgt: for Danmark pro-
fessor Larsen (varamann- professor Munk), for Finland professor
Vaarama (varamann professor Jalas), for Norge dr. Knaben (vara-
mann forskningsstipendiat Skogen), for Sverige professor Weimarck
(varamann professor Nannfeldt). Til revisorer ble valgt konseryator
Kaasa og professor Norlindh og til varamenn foi disse dosent
Almborn og dr. Jacobsen.

- Under symposiet i Lund var det, foruren diskusjoner som gjaldt
konstituering av foreningen, foredrag hver m/tedfi tilsammeli 12.
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Autorreferat av disse er trykket i det ovenfor nevnte referat i Bota-
niska Notiser.

Ekskursjoner, under ledelse av professor Weimarck, ble avholdt
10. juni til @. Skene med 46 deltakere, og 12. juni til Skiiralid og
Kullen med 35 deltakere. Av sarlig interesse var det i fiL se en av
Sveriges st@rste skoger av Carpinus betulus, og strandengene pi kalk-
holdig sand som stod med et rikt blomsterflor. Srerlig interessant
var den rike forekornst av Astragalus arenarizs. Referat fra ekskur-
sjonene er publisert i Svensk Botanisk Tidskrift 1966, hf. 1.

Den 8. juni var foreningens medlemmer invitert av Lund Stad til
lunsj. Samme dag redegjorde professor Weimarck for de forskjellige
forskningsretningene ved Institutionen fcir systematisk botanik ved
Universitetet i Lund og de underspkelser som pigflr over Skines flora.
Institutionen med Botaniska Triidgirden og eksperimentalvekst-
husene ble demonstrert. Den 9. juni holdt Lund Universitet, rePre-
sentert ved prorektor professor Stjernquist og universitetsridet
Hammar, en mottakelse for foreningens medlemmer i Universitetets
pelarsal.

Foreningen mottok med takk professor Vaaramas innbydelse til
neste ordinrere m/te i 1967 i Abo. Tilslutt kan jeg nevne at den
Botaniske avdelingen ved Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab,
Museet, Trondheim, innbyr til en mellom8"rs ekskursjon i Tr/ndelag
i august 1966. Nrermere opplysninger om denne fis ved henvendelse
til lederen for ekskursjonen, forskningsstipendiat Arnfinn Skogen,
adr' Museet' Trondheim 

Gunuor Knaben

Internasjonal plantesosiologisk ekskursjon i Norge
sommeren 1965

Som tidligere kort meddelt i Blyttia, arrangerte Internationale
Vereinigung fiir Vegetationskunde (International Society for Plant
Geography and Ecology) en ekskursjon for sine medlemmer i det
syd/stlige Norge i tidsrommet 5.-ll. juli ifjor. Ekskursjonen hadde
samlet deltagere fra Sverige, Finnland, Tyskland, Nederland, Frank-
rike, Italia, Tsjekkoslovakia, Ungarn og Canada og en forholdsvis
stor kontingent fra Norge. Norske ledere var professor Eilif Dahl og
h/gskolestipendiat Johan Kielland-Lund, som ogsi pi forhflnd hadde
utgitt en stensilert f/rer for hele ekskursjonen.

Ekskursjonsdeltagerne m/ttes i Oslo, hvor Studentbyen pi Sogn
var f/rste stasjon. Om morgenen den 5. juli ble ekskursjonen ipnet
med et kort foredrag av professor Dahl, og deretter gikk ferden ut
i marken. Med buss ble medlemmene brakt til Frognerseteren, og
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Fig. l. En del av ekskursjonens medlemmer studerer myrvegetasjon ved
Sperillen nar Enger. I midten, sittende pi huk, foreningens sekretar og

primus motor, professo,r Dr. Reinhold Ttixen.

resten av dagen ble brukt til demonstrasjoner av forskjellige typer
barskog og myr. Stor interesse vakte dessuten de fragmenter av hpy-
staudevegetasjon man finner i nordvendte lier, med arter som Lactuca
alp ina, Ranunculus platani.f olius og A c oniturn se p ten trionale. Skog-
sjef Arne Vaa i Oslo kommune ga en kort orientering om skogsdrif-
ten i kommunens skoger.

Neste dag gikk ferden med buss over Ringerike og opp gjennom
Begnadalen og Valdres, med overnatting i Fagernes. Underveis fikk
deltagerne anledning til iL studere mange og svert awekslende vege-
tasjonstyper, fra de edle l/vskogstyper i Berum (bl. a. lindeskog med
Anemone hepatica, Viola mirabilis, Actaea spicata, B. rD., og de mer
fuktige og nitrofile orekratt), forskjellige ryper av furuskog og gran-
skog langs Steinsfjorden, til Sed"uzn-dominerte plantesamfunn pfl
ganske skrinne svaberg, og kalkrike og artsrike myrer. Langs veien
opp gjennom Beg'nadalen ble forskjellige engsamfunn demonstrert.
Dette er plantesamfunn som vel nrrmest er beslektet med de mellom-
europeiske, subalpine (gjldslete) enger dominert av Anhenatherum
elatius ellet Trisetum flaaescens, men det er ofte vanskelig i trekke
paralleller i deres floristiske oppbygning og /kologi.
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Etter overnatting i Fagernes, gikk turen over Valdresflya til Rands-
verk og Vigi, og videre til Otta sorn var neste overnattingssted.- Det
skarpeikillet i vegetasjonen ved overgangen fra det oseaniske Valdres
til vire mest kontineniale str/k i Ottadalen, noe som srrlig gir tyde-
lig frem av lawegetasjonen, vakte stor oppmerksomhet. De forskjel-
li[e vegetasjonstyper i-den subalpine og alpine sone ble vist frem, og
.rerlig oar dimonstrasjonen av sneleiesamfunnene i ca. 1400 m's h/yde
over6evisende, - bare ganske nylig fremsmeltet eller frem'deles dekket
av sne. Lunsj ble inntatt pi Gjendesheim, og mens vi befant o-ss, i de

naturskj/nne strpk ved Gjende, informerte konsulelt Sigmund Huse
om nuturuern i Norge, med spesiell vekt pi mulighetene av i fi
bevart naturherlighetene ved Gjende' Nrr Vigimo ble de utPreget
kontinentale plantesamfunn pi sydvendte skrininger vist frem, -
plantesamfunn pivirket av sterk tprke og beiting.

Neste dag gikk turen innover i de botanisk kjente traktene i
Grimsdalen, en tur som ga bnde plantesosiologene og de mer floris-
tisk interesserte blant deltagerne god valuta for pengene. Ferden
gikk f/rst med buss, siden pi lastebiler, som tydelig bar preg (og
duft!) av nylig i ha vert brukt til ganske andre slags d1'r, med andre
former for botanisk interesse. Hele dagen ble benyttet i Grimsdalen,
og det var simenn nok i. se og diskutere: Dryas-heier med D. octope'
tala, Carex rupestris og Kobresia myosuroides, artsrike kalkmyrer
dominert av Carex atrofusca, og med Kobresia simplici'uscula og
Carex microglochin som andre viktige arter, og - ikke minst - grus-
terrassene ved elven nedenfor Grimsdalshytta med Carex bicolor, -
rikelig, men sv&rt kort kommet dette eret.

Den 9. juli gikk reisen f@rst opp til H/wingen og til fots innover
i de atskillig mer artsfattige, men plantesosiologisk ytterst interessante
raktene i utkanten av Rondane. Det ble stor begeistring blant de
mellomeuropeiske botanikerne over det de fikk se her i l/pet av for-
middagen, og denne dagen ble senere betegnet som ett av h/ydepunk-
tene under ekskursjonen. Det i kunne gi og se utover kilometer etter
kilometer av ensartet vegetasjon, - og likevel med forbl/ffende
skarpe grenser til de tilst@tende plantesamfunn hvor de /kologiske
faktorer forandrer seg noe, er da ogsiL ganske enesteende.

Bortsett fra en ganske kort stopp ved en kalkrik starrmyr i S/r-
Fron, gikk si reisen direkte til neste overnattingssted, Lillehammer,
og herfra neste dag tilbake til Oslo. Pi veien sydover fra Lilleham-
mer ble forskjellige eng- og skogsamfunn vist frem. Her kan sarlig
fremheves de vakre skogkantsamfunn ved Ottestad, md Geranium
sanguineum, Dracocephalum ruychiana, Origanum vulgare og
mange andre farverike innslag. Under siste stans ved den nrerings-
rike innsj/ Hersj/en i Ullensaker fikk ekskursjonsdeltagerne anled-
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ning til iL se de serpregede plantesamfunn som oPPtrer pi slike
steder.

Pi ekskursjonens siste dag gikk ferden med bit til Oust/ya 
- 
i

Brerum, og dagen ble fordeft pa vegetasjonen pi strendene oC q9
xerotherme plantesamfunn pfl skifer- og kalkryggene. Professor Dahl
gjorde her rede for strandvegetasjonens sammensetning o-8- hvordan
d-en reagerer pi de torskjellige /kologiske faktorer: saltholdighet
(avstand fra stianden), undergrunnens beskaffenhet, ferskvannstilsig,
mer eller mindre pivirkning av vind og b/lger, etc. Takket vrre
Dahl's og Emil Hadai's plantesosiologiske arbeid fra l94l over
strandvegetasjonen pi Oustpya, kunne man ogsn fi et bilde av hvilke
forandringer som har funnet sted siden den tid.

De xerotherme plantesamfunn ble deretter demonstrert ?v alnzIlu:
ensis Per Sunding. Pi de t/rreste og skrinneste stedene opPtrer et
plantesamfunn dominert av Sedunt album, Potentilla argentea og
Artemisia campestris; lenger fra stranden og Pe dypere jord finner
man en meget artsrik vegetasjon med Origanum aulgare, Geranium
san gui,ne urn, F i,li,p en dula uulgar is, Drac o c e phalum ruy s chiana, Fta'
garia viridis og Poa compressa som de viktigste artene.

Om aftenen den ll. juli ble ekskursjonen avsluttet, og deltagerne
dro hver til sitt. Under hele ekskursjonen ble de fremviste vegeta-
sjonstyper, - deres floristiske oppbygning, /kologi og tilknytning til
plantesamfunn i andre deler av Europa - livlig di*utert. Under
Jammenkomstene om kveldene ble ofte mer prinsipielle eller meto-
diske sp/rsmil tatt opp til diskusjon. Som en fasit kan sies at den
uenighet som i tidligere tider har hersket mellom den mellomeuro-
peiske og den skandinaviske plantesosiologiske skole pi mange, om-
iader, nesten er forsvunnet, i l@pet av de siste 30 ir. Selv om enkelte
av deltagerne nok kunne ha noe forskjellige synspunkter med hensyn
til metodikk, etc. ved vegetasjonsstudier, var det likevel en gledelig
stor enighet om sluttresultatene, og mange verdifulle erfaringer ble
utvekslet.

Per Sunding



Bokmeldinger

Herbert Bu!l'r: Bestimmwtgstabellen der Gallen (Zoo-
und Phytocecidien) an Pflanzen Mittel- und Nordeuropas.
Bd. II: Pflanzengattungen N - Z. VEB Gustav Fischer
Verlag, Jena, 1965. 810 s. Innb. 84,50 DM (/sQ.

Dette er annet og siste bind av -Buhrs kjempeverk om galler, hvor-
av f/rste bind ble anmeldt i Blyttia 1964 Nr. 4. Fortsettelsen av den
spesielle del med bestemmelsesn/kler for gallene under hver av de
alfabetisk ordnete vertslekter er pi 610 sider og omfatter 3278 galle-
nummer. Deretter kommer l0 sider med tilfpyelser og rettelser, og
3 sider med forklaring pi de i teksten mest brukte autorforkortelser.
Si f/lger to meget utf/rlige registre pi. tilsammen 9l sider, det fprste
ordnet etter de galledannede parasitters slekts- og artsnavn, og det
andre etter artsnavnene. Teksten avsluttes nled en detaljert litteratur-
liste pl ikke mindre enn 90 tettrykte sider. Tilslutt kommer 25 plan-
sjer med tilsammen 443 figurer (ikke i farver) og som naturlig er
dominerer her de dpiske galler.

Det samlete verk er bygget opp pA en sardeles klar mite, si det
er lett i bmke, og ved stor n/yaktighet og innsikt hos forfatteren.
Det er imponerende at en enkelt person har kunnet prestere noe
slikt. For alle som i Nord- og Mellom-Europa er interessert i galler,
vil dette verk bli uunnvarlig som langt mer omfattende enn noe som
tidligere er publisert pi omridet.

Iaar JQrstad

K. R. Sporne: The Morphology of Gymnosperms.
Hutchinson University Library, London, 1965. Innb. 15 s.

Forfatteren er Fellow of Downing College in Cambridge, det
college som Sir Albert C. Seward og H. Hamshaw Thomas tilh/rte,
det vil si at han har gode forgjengere i paleobotanikk og morfologi.

I denne serien av hendige smi b@ker har han tidligere utgitt et
fortrinnlig bind om The Morphology of Pteridophytes. I den fore-
liggende boken gir han en tilsvarende oversikt over de nakenfr@ede,
denne underlige gruppen av planter som har det ene til felles at de
har fr{ som ikke er innelukket i fruktknuter, - og kanskje ikke si
svrrt meget til felles ut over dette.
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Fremstillingen er tindrende klar, helt ajourf/rt, preget av forstlelse
av fossilmaterialets betydning og begrensning. Til hovedfagsstudenter
er den ypperlig, og ellers er den nyttig og fengslende lesning for alle
med interesse for morfologi og systematikk.

Oue Arbo HQeg

Aduances in Botanical Research. Ed. R. D. Preston.
Bd. 2. Academic Press, London & New York. 1965. 382 s.

Innb. 75 sh.

Foreliggende Bd. 2 er en verdig etterf/lger etter Bd. I og er basert
piL de samme retningslinjer: Innholdet er artikler fra felter av den
botaniske vitenskap hvor det foregir en srerlig sterk vekst nettopp ni,
og forfatterne er de ledende og anerkjente kapasiteter pi disse felter.
Artiklene er ikke populariserte, snarere tvertom. De er skrevet au
spesialister og f@rst og fremst lor spesialister, men dessuten for folk
som kan og vil orientere seg pi omrider hvor det foregf,.r noe idag,
noe som har betydning utover et enkelt felts snevre grenser.

Professor Irene Manton (Leeds; ble i 196l eresdoktor ved Universi-
tetet i Oslo) skriver om flagellstrukturer og deres betydning for for-
stielsen av slektskapsforhold mellom plantegrupper. W. T. Williams
og M. B. Dale (begge Southampton) skriver om fundamentale proble-
mer i numerisk taksonomi, et overmflte viktig felt i moderne systema-
tikk; P. A. Roelofsen (DelfQ om celleveggens ultrastruktur ogD.T.A.
Lamport (Baltimor) om protein i den primere cellevegg; P. Mahesh-
wari og N. S. Rangasrvamy (Delhi) om embryologi i forhold til fysio-
logi og genetikk, og J. Levy (London) om hvordan rltesopper angri-
per ved og det lys denne prosess kaster over celleveggens struktur.

Si forskjelligartede som disse emner er, har de det felles at nye
metoder, anvendt av de rette personer, har 6pnet nye veier med
lange perspektiver. At elektronmikroskopi og biokjemi er sterkt i for-
grunnen er hva en kunne vente. Dertil kommer matematikk i behand-
lingen av taksonomiske problemer, og eksperimentell behandling av
problemer (i embryologi) som hittil mest har vart gjenstand for
deskriptive metoder.

Oae Arbo HQeg

George L. Clarke: Elements of ecology. First Ed.,
revised printing. John Wiley & Sons, Inc., N. Y. & Lon-
don. 1965. 560 s. Innb. 68/- s.

Siden /kologi er vitenskapen om samspillet mellom levende orga-
nismer og omgivelsene, er det egentlig absurd i behandle @kologien
bare fra botanisk eller zoologisk synspunkt. Riktignok er det nok av
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spesialproblemer som kau avgrenses slik at bare relativt ffr. faktorer
kbmmer med i bildet. Men en samlet oversikt over /kologien og dens

prinsipper mi n/dvendigvis handle om dyr og Planter og-dertil den
bmgiv-ende livl@se natur i den utstrekning den fir inflytelse pi livs-
vilkirene.

En slik samlet oversikt over den generelle /kologi er det G. L.
Clarke gir i denne boken. Forfatteren er kjent i Norge fra sitt opp-
hold her i 1951 sorn Fulbrightstipendiat, Han er ni professor i
biologi ved Harvard og uAssociate in Marine Biology, ved Woods
Hole Oceanographic Institute. Han har bak seg (og forhipentlig
ogsiL foran seg) en intens og allsidig aktivitet i felt/kologi.

Boken kom f/rste gang i 1954 og er senere blitt opptrykt fem
ganger, i revidert form og med ajourf/rt bibliografi. De f/rste kapit-
lene behandler hver for seg de ytre faktorer, substrat, vann, temPe-
ratur, nrering osv., forholdet mellom individer av samme art og
mellom forskjellige arter, og gir derpi over til de kompliserte for-
hold i Okosystemer i likevekt og under fluktuasjoner og suksesjoner.

Den stoffmengden som ster til ridighet for en bok som denne, er
uoverskuelig stor. Det er n/dvendig i velge og vrake, og det er ikke
til fl unngi at en leser kan komme til i savne noe og kan synes at det
blir smakebiter hvor han hadde ventet et ordentlig miltid. Under
mutualisme blir lav behandlet i 14 linjer pluss en (god) skjematisk
tegning. Mycorrhiza fir 24 linjer; det blir en overfladisk fremstilling
av dette emnet, som de siste ir og iLrtier har kastet sf,L meget lys over,
og som er si viktig i mange planters liv. Som eksempel pi halvparasi-
tiske planter nevnes Loranthacead, sonl mistelteinen h@rer til, pi i
alt syv linjer. Det er klart at skulle en gi i dybden og bredden pi
hvert enkelt felt av den slags som her er nevnt eksempler pi, ville
det kreves ikke en bok, men et bibliotek. Konklusjonen m3. vel bli
at for a arbeide /kologisk, mi en vrre spesialist pi iallfall ett omride,
og ellers ha en mest mulig allsidig oversikt over biologien i det hele
tatt, - nettopp slik som denne boken har til mil i gi.

Boken er velskrevet, lettlest og fengslende. Fra litteratur og egen
erfaring kan forfatteren gi illustrerende eksempler i forbindelse med
de sp/rsmfll han behandler.

Bildene i boken er dels tegninger, sorn er meget gode, og dels
fotografier, som det ikke er mulig i si noe godt om. Kanskje fotogra-
fiene opprinnelig har vrert bra, men ikke ett av dem er skikkelig
gjengitt. I noen tilfelle karr man neppe se hva de skal forestille. Det
er synd pi boken, og pi forfatteren, - og leseren.

Oue Arbo HQeg
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P. Sitte: Bau und Feinbau der Pflanzenzelle (Hoch-
schuliehrbiicher der Biologie, bd. 1l). 231 s. G. Fischer,
Jena 1965. Stivt heftet DI\{. 28.-.

I irene frem mot 1940 var "lysmikroskopene" nidd frem til en
utvikling som man skulle tro li nrer det fullkomne for den slags
instrumenter. Takket vrre disse og en del andre hjelpemidler var
kjennskapet til plantecellens organisasjon kommer meget langt. Ut-
viklingen etter krigen har likevel visr at dette bare var en liten
begynnelse pi det sonr virkeiig er mulig. F/rst og fremst skyldes dette
elektronmikroskopet, ultrasentrifugen og cytokjemiske metoder.
Mens man f/r hadde i, betrakte cellen sorn oppbygd av faste legemer,
vesker, tolloidale oppl/sninger og andre forholdsvis lettfattelige og
dagligkjente fysiske enheter, er man ni. trengt ned til molekvlenes
verden. Mange problemer er blitt l@st, langt flere nye har meldt seg,
og det hele er blitt mer komplisert enn cler forekom oss tidligere,
og det gjelder bide cellens bygning og dens funksjon. Den entusias-
tiske biokjemiker taler som oln n@kkelordene DNA og RNA hadde
l@st livets gflte. Dette er langt fra tilfelle. Men det som er skjedd, er
stort i seg selv. Man har fitt oppklart, til dels pf,. overraskende m8.ter,

lnalge ledd i irsakskjeden i formdannelsen, altsfl. individets vekst og
funksjon pi den mite som er bestemt av arveanleggene, og kienn-
skapet til cellens finstruktur lar oss fi se inn i dei verksGd "hvor

tingene foregir; selv om vi ikke forstir pi langt nrr alt, er dette
vidunderlig nok, - fabelaktig er det.

I sin bok uBau und Feinbau der Pflanzenzelle" har forfatteren,
som er professor i ucellelrere og biologisk elektronmikroskopi" ved
universitetet i Heidelberg, gitt en - sn vidt jeg kan skj/nne j ypp..-
lig oversikt over de resultater man ni er nidd frem iil med hinsyn
til hvordan cellen, som levende system, er organisert. Og vel i merke,
ikke bare resultater, men ogsfl metoder og problemer.

Boken er rikelig illustrert med instruktive skjematiske tegninger og
utsOkte fotografier, vesentlig elektron-mikroskopiske, som-ikke barE
er fantastisk fine opptak (selv i konkurranse med alt det fine man
ser av den slags ni for tiden, men som ogsi er fortrinnlig reprodusert.

Litteraturlisten er fyldig, ajourf/rt, og praktisk ordnet. -

Til en komplettering av planteanatomien pi et avansert stadium
er 'denne bgl"_" meget nyJ,tig. Jeg skulle ogsn tro at for cyrologer og
fysiologer vil den vere velkommen.

Oue Arbo HQeg
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