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Fotoperiodiske reaksjoner hos alger.
A\-

Gnone HvcnN

(Foredrag pd, stiftelsesmotet i Nordisk forening for fysiologisk botanikk'
I{sbenhavn 27.-28. oktober 1947.)

J virt nordiske klima viser algevegetasjonen en utpreget irs-
I periodisitet. Det gjelder bflde plankton og fastsittende former,
og 'sA vel i innsjoer som. i havet. I store trekk forloper algevege-
tasjonens Ernscyklus pfl liknende mAte som landplantenes: Ut over
hssten blir algesamfunnene mer og mer redusert. Et stort antall
arter forsvinner helt og overvintrer som diasporer (zygoter' sporer,
yngleknopper o. l.). Andre kaster bort en vesentlig del av sitt
vegetative system, si bare de basale delene av thallus blir igjen.
Den msrkeste vintertiden er en stillstandsperiode som sE folges av
en nesten eksplosjonsaktig voldsom utvikling av vegetasjonen i de

tidligste virminedene. Ogsfl videre ut over sommeren finner vi
gjennomgflende en rik og frodig vegetasjon.

Det er ikke s6, vanskelig A. gi en rent summarisk forklaring av
denne periodisiteten som et resultat av de vekslinger i lysintensitet,
temperatur og neringstilgang som folger med Srrstidene. Men hvis

-rn h"gynt e" A stude"e detaljene i bildet, blir problemene straks
vanskeligere. Det vi,ser seg nemlig at det er stor forskjell mellom
de enkelte artene. Rent skjematisk kan vi dele dem i vArf ormer,
somrnerf ormer og hss,tfo.rrn'er. De tytpiske v&rforrnene
spilter en dominerende rolle i vegetasjonen i de tidligste vflr-
minedene. fra slutten av februar ut over i mars og april. I lopet
av mai og juni forsvinner de fleste av dem fullstendig og avloses
av sommerformene, som har sin hoysesong i juni og juli. Hsst-
formene kommer enda senere i gang med sin utvikling, og stflr pi
sitt hsyeste i august-sePtember.

VArt kjennskap til disse forholdene bygger i det store og hele
p& et noksi tilfeldig observasjonsmateriale som er innsamlet i rent
floristisk oyemed. Det finnes lite av helArsundersokelser av de

enkelte arters vegetasjonscyklus, og vi trenger i hoy grad til i fi
vite mer om den. Sfl meget er iallfall klart, at den ulike Frrsrytmen

1 - Blyttia 6, 1948.



2

hos vArformer, sommerfonner og hostformer m6. skyldes vesentlige
fysiologiske forskjeller mellom artene. Men vi vet svert lite om
hva det egentlig er som er forskjellig.

Det ligger nar i tenke p6, forskjell i artenes temperaturkrav,
lyskrav og neringskrav. For virformenes vedkommende skulle en
f. eks. vente at bide temperatur-vekst-kurven og lys-vekst-kurven
mFr ha sine optima ved relativt lave verdier. A,rsaken til at mange
av disse formene forsvinner sA tidlig, kunne vare at enten maksi-
mumstemperaturen, maksimumslyset eller kompensasjonspunktet1
ligger s6, lavt at algene ikke kan greie seg under sommerlige forhold.
Vir forstAelse av disse sammenhengene er nylig bra,kt et godt skri t
videre gjennom Levrings vakre undersokelser.

Ernreringsforholdene kan ogsi spille inn. Naringstilgangen
vil vere best ved begynnelsen av vegetasjonsperioden om veren.
Da vil selv ikke de mest naringskrevende artene ha noen van-
skelighet med i ffl dekket sitt behov. Etter det fsrste store opp-
svinget i vegetasjonen vil enkelte neringsdtoffer komme i minimum,
og da vil andre og noysommere arter kunne f6. overtaket. Disse
forholdene er best klarlagt for planktonformenes vedkommende,
bl. a. av Gran og Braarud, men de spiller sikkert en rolle ogsf, for
fastsittende alger.

Selv om vi sAledes vet svert lite om de enkelte algeartenes
spesifikke fysiologi, og selv om vi vel neppe i et eneste tilfelle kan
gi en uttommende, eksperimentelt begrunnet redegjorelse for 6rs-
rytmen, er det altsi tilsynelatende ingen mangel pi forklarings-
muligheter. Det synes A vrere nok av faktorer i rutte med i hypo-
tesene. Allikevel har jeg alltid hatt fslelsen av at det var noe som
manglet, at det mi"tte vare en eller annen faktor som hadde unngitt
oppmerksomheten.

En forelesningsserie jeg holdt under krigen, farte til at jeg
mitte prove 6 skaffe meg et slags overblikk over den store litte-
ratur som foreligger orn fotoperiodis,ke reaksjoner hos plantene.
Det s'lo meg da at jeg ikke fant'en e'neste henvisning til forsok med
alger, og jeg fikk lyst til fl undersoke deres forhold.

Jeg begynte med orienterende forssk viren 1945 og fikk snart
enkelte positive resultater. Hittil har jeg bare arbeidet med fast-
sittende marine alger, men jeg kommer etter hvert ogsfl til i ta
med ferskvannsformer. I fsrste omgang har jeg vesentlig tatt sikte
pi 6, finne en art som viste sA klare reaksjoner at de kunne bear-
beides kvantitativt og gi materiale til uteksperimentering av en
effektiv forsoksmetodikk.

1 Kompensasjonspunktet er den lysintensitet som ved en bestemt tem-
peratur gir likevekt mellom assimilasjon og Anding.
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En slik art mener jeg i ha funnet i Ulothrir flacca (Dillw.)
Thur., en av de mest karakteristiske lartene i den tidligste vir-
floraen i Oslofjorden. Det er som bekjent en enkel, tridformet
granna\ge som formerer seg ved svermere med 2 cil'ier. Ved kopu-
lasjon dannes zygotet som spirer etter en hvileperiode. Innholdet
i zygoten deler seg da opp i ubevegelige sporer' som spirer in situ,
idet de sprenger seg gjennom zygotemembranen. Hver zygote ut-
vikler seg pAL denne miten til en liten, penselformet tr'&dgruppe.

Ulothrin flacca er ikke cytologisk undersokt, men kulturforsokene
viser at reduksjonsdelingen etter all sannsynlighet finner sted ved

zygotens spiring, slik som hos andre Ulothri,n-attet. Tridene mfl
altsi antas i vere haploide.

llos Ulothriu flacea har jeg funnet to forskjellige reaksjoner
pi ulik daglen'gde. Den fsrste gjelder ,svermerdannelsen, den an'near

zygotens spiring.
Hvis man dyrker haploide Ul'othrin-trd'il,er undet langdags-

betingelser, dannes det gameter' Gametene fra en enkelt trid kopu-
lerer med hverandre, og det sir intenst at det nesten ikke blir upar-
rede gameter til overs. Hvis derimot tradene f6Lr utvikle seg under

kortdags,betingelser, dannes det sverurere uten kop'ulasjonsevne.

De spiier umiddelbart til nye haploide trider av samme .utseende

som m'ortriden.
En sammenlikning mellom fig. 1 og 2 gir et godt bilde av denne

reaksjonen. Fig. 1 viser et parti av bunnen i en kulturskfll som har
st6tt under langdagsbetingelser. Skalen inneholdt opprinnelig en

enkelt Ulothrigo-tr\td som ble fjernet etter at det var sluppet ut en

rikelig mengde sver:mere. En ser ,at Ska,lbunnen er tenr,melig 'tet't
besatt med zygoter. Bare hist og her kan man finne en enkelt

haploid tridspire som irpenbart stammer fra en uparret gamet' Et
par slike trldspirer er kommet med pA bildet. F'ig' 2 viser et parti
av skalbunnen i en parallellkultur som har st6tt under kortdags-

betingelser. Det finnes her ikke en eneste zygote, bare haploide

tridspirer.
i)ygotene spirer ikke lett. Et enkelt orienterende forsok kan

tyae pe at frosl fremkaller spiring. Men ellers er det her ogsA en

nar forst<iell mellom langdags- og kortdagskulturene' Under lang-

dagsbetinjelser spirer zygotene overhodet ikke ved vanlig tempe-

,rirr". De antar kuleform, sker i volum og omgir seg med en tykk

""gg ffig. gl. Under kortdagsbetingelser fflr zygotene en mer oval-

eriip'soiaist form, veggen forblir relativt tynn og en del av dem

begynner forholdsvis snart e spire (fig' 4)'
Jeghargjortendelforsskmeddenfsrsteavdissereaksjonene'

alts6, gametp"-oO,tt 
"jott"n, 

for 6L undersske om den kan karakteri-



Fig. 1. Fig. 2.

Fig. I Ulofftrix flatca. Lrnge zygoter fra en langdagskultur. ?b x. -Fig. 2. Ulothrix flacca. Haploide trAclspirer fra en kortclagskultur. ?b x
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Fig. 3. l'ig. 4.

Fig. 3. Lrlofhrix flacca. Eldre z1'goter fra en langdagsklrltur. Ingen spiring. ?5 x.-
Fig. 4. Ulothrix flacca. Eklre zygoter fra en kortdagskultur. Mange spirings.
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seres kvantitativt. ben stsrste vanskeligheten ligger ,her i sver-
mernes fototaksis, som gjor at de vil kunne fordele seg svert ujevnt
i kulturskAlen. De resultatene jeg hittil har f&tt, er av denne grunn
ikke helt tilfredsstillende, men det lar seg sikkert gjorc il finne et
mer hensiktsmessig lysarrangement, si en fir eliminert denne feil-
kilden.

Nedenstiende tabell viser resultatet av tre forssk med vari-
erende lysintensitet. Lysintensiteten ble milt med et vanlig lux-
meter, og verdiene vil nri bli kontrollert med et mer omfintlig
instrument. Tallene angir prosentsats av zygoter- I fsrste forsok
(A) er hvert tall fremkommet som gjennomsnitt av tre parallell-
kulturer. I annet forssk (B) var det to paralleller, og i tredje forssk
(C) var det bare en kultursk5l for hver lysintensitet. -'tegnet
angir at det i vedkommende kultur var si ffl tr6dspirer at det ville
vare rent tilfeldig om noen av dem kom innenfor tellefeltet.

Man ser at de tre forsskene stort sett stemmer ganske bra over-
ens. Den kritiske lysintegsitet ser ut til 6 ligge i omr&det omkring
5 lux. Det har enda ikke vert anledning til il utfsre liknende forssk
med zygotespiringen.

Pivisningen av disse fotoperiodiske reaksjonene gjor det mulig
6 gi en ganske plausibel forklaring av den Arsrytmen som er karak-
teristisk for Ulotltriu tlacca i v6re farvann. Det er hos denne arten
ipenbart zygotene som overvintrer. SA snart lys og temperatur
kommer over en viss, relativt lav grenseverdi ut pi ettervinteren,
begynner zygotene i spire. Spiringen stimuleres av den korte dag-
lengden, sannsynlig:vis i forbindelse med forutgiende frost.

Si lenge dagene er korte, dannes det ved formeringen fortrins-
vis ukjonnede svermere solm straks s'pirer til nye 'tr6der. Etter
hvert som daglengden oker, vi'ser sverlnerne stadig stigende tendens
til i kopulere. Ut over i april-mai dannes det praktisk talt ute-
lukkende zygoter. De gamle tridene brukes etter hvert opp under
svermerdannelsen og forsvinner. U'parrede ga,meter kan 8i otpp-

rinnels'e til enkelte spredte nye trider, men det blir stadig ferre av
dem. De vil muligens ogs& bli hemmet i veksten eller eventuelt
odelagt p. g. a. den hoye ternperatur og lysintensitet som etter hvert
blir dominerende.

Lux 60 30 l5 /-6 3-4 0

r 100
r 100
r 100

r 100
ru 100
r 100

98,5
98,0

r 100

94,6
86,4
96,8

64,4
23, I
38,5

0
0
0
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Zygotene blir liggende uforandret over sommeren fordi den
herskende dognrytmen hindrer spiring. Grunnen til at zygotene
heller ikke spirer om hosten nar dagene blir korte, er forelopig litt
uklar. Sannsynligvis har de da f&tt sa tykk vegg og er kommet si,
dypt inn i en fysiologisk hviletilstand at det skal en spesiell stimulus
til for i muliggjore spiring, f. eks. frost. Men dette m6 undersskes
nErmere.

I de fsrste sesongene fremover har jeg ni tenkt dels 6. fortsette
og utdype undersskelsen av disse reaksjonene lnos Ulothrin flacca,
bl. a. ved variasjon av lysets intensitet og bolgelengde og av for-
holdet mellom lys- og morkeperiodens varighet. Dessuten har jeg
ogsA tenkt fl utvide de orienterende forsokene med andne arter, bAde
saltvanns- og ferskvannsformer, i den utstrekning laboratorie-
forholdene tillater.

SUMMARY

Photoperiodic reactions in algae.

An investigation of the influence of different daylengths on the
growth and development of algae in culture has been started, and
photoperiodic effects have been observed in some cases. A pre-
liminary account is given of experiments wrbhUlothriu flacca (Dillw.)
Thur. In,this species, the bici,liate zoids formed under different photo-
periods are morphologically alike. In single-spore cultures, zoids
pnoduced under long-day conditions fuse in pairs, forming globular
zygotes (fig. 1), while under short days the zoids behave as asexual
spores and develop directly into new filaments (tig. 2).

The zygotes, when left under long days, form thick-walled
globules of gradually increasing size, no germination taking place
at normal room tenr-perature (fig. 3). If, however, long-day cultures
with young zygotes are transferred to short-day conditions (af,ter
removing of the mother filament), germination begins in a few
weeks (fig. 4). Freezing seems to provoke zygote germination in
old long-day cultures also.

When these effects are taken into account, it is possible to form
a fairly reasonable hypothesis explaining the seasonal periodicity
of Ulothrin flacca in northern waters.



n

Norsk Botanisk Forening.
Hovedforeningens Arsmelding for 1947'

Foreningens medlemstall er skt fra 464 pr' 31 desernber 1946

til 484 p.. 5f desember 194?. Hovedforeningen hadde ved Errets

utgang 4b1 medlemmer. Av disse var 3 innbudte, 34 livsvarige' 316

iribetalende og 48 husstands- og studentmedlemmer'
Styret naaae folgende sammensetning i 1947: professor dr'

frygve Braarmd (forman'n), lsktor fru Mia Akland (visefor'man'n)'

ussiiteot Knut OdegArd (sekreter), gravar Halfdan Rui (kasserer)'

dosent Oddvin Reiseter, lektor Gunnar A. Berg' Styret har holdt

2 mater.
Foreningens ekskursjonsnemnd har bestfltt av konservator

Johannes Lid (formann), amanuensis Georg Hygen og konservator

Per Stsrmer. Det ble arrangert 5 ekskursjoner i Oslo omegn og 2

lengreekskursjoner,henholdsvistilFredrikstadomridetogtil
AIvdal.

Det har vert holdt 5 medlemsmster i flret:
25. mars Arsmote i auditorium 13, Universitetet' Mstet ble

ledet av sekreteren (Hygen) i formannens fraver' Arsmelding og

regnskapforlg46bleopplestogvedtatt,likesiforslagfrastyret
om enOiing av lovenes S fO (veAr. styrevalg)' Av styret uttridte
etter tur tiyg"tt og Haeg som ikke kunne gjenvelges' I stedet inn-

valgtes Reiseter og Adegilrd. Som kasser"er ble Rui gjenvalgt' og

sori revisorer christensen og Klykken. AIle valg var enstemmige.

Etter styrets forslag ble konservator Per Stsrmer oppnevnt som

redaktsr av >Blyttia<, og som redaksjonskomit6 kontorsjef Durban-

Hansen,profess-ornseg,amanuensisHygenogassistentAdegilrd'
Stormer .rritt" it t " 

kunne tiltre for fra 1' september og Hygen pitok

seg f, fungere som redaktor inntil da. Videre ble folgende meldinger

trf styreifremlagt og godkjent: 1) Om foreningens tilknytnlng til
International Union ot giotogical Sciences; 2) Om oppnevning av

professor Bolf Nordhug"r, ** medlem av plantenavnkomit6en;

ifl O- ekskursjonsplanJr, deriblant to sommerekskursjoner' en til
Fredrikstado*"ed"t og en til Alvdal; 4) Om program for neste,mote

og5)ominnsamlinga=vekskursjons-ogandrebotaniskeviser.Etter
fo'rsiag av professor Nordhagen ble det vedtatt at Botanisk tr'orening

skal t-a iniliativ til en organisert utforskning av floraea i oslo og

r*"g". Forssksleder Hflkon Robak holdt foredrag om >De viktigste

artei av lerk, og deres muligheter i Vestlanclets skogbruk<'

5. mai. Mote i auditorium 15, Universitetet' Foredrag av dosent

dr. Tore Levring, Goteborg: >Det submarina dagsljuset och alger-

nas totosyntes'u Konservator Per Stormer demonstrerte noen nye

plantefunn.
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14. oktober. Mste i auditorium 13, Universitetet. Fellesmste
med Norsk Zoologisk Forenings Osloavdeling og Biologi-seksjonen
av Oslo krets av Norsk lektorlag. Inspektor Kai Piene innledet til
ordskifte om biologiens stilling i den nye naturfaglinje ved gym-
nasiet. En rekke av de tre foreningers medlemmer deltok i ord-
skiftet. Der ble besluttet A sende folgende to skrivelser:

>Til UndervisningsriLdet.

Pi et mote 14. oktober L947 i Oslo, arrangert av Biologi-sek-
sjonen av Oslo krets av Norsk lektorlag, Norsk Botanisk Forening
og Norsk Zoologisk Forenings Osloavdeling, ble det besluttet A, hen-
stille til Undervisningsrfldet i sorge for 1) at timefordelingen pA

den nye naturfaglinje blir slik at biologi blir ett av hovedfagene,
2) at undervisningen i biologi blir sammenhengende i alle 5 6Lr,

3) at forelopige leseplaner og pensum for denne linje blir satt opp
si snart isom rnulig, og 4) at erfaringene 'fra provedriften av linjen
blir samlet og bear,beidet s'i de snarest mulig,blir tilgjengelige.<

>Til styret for Norsk lektorlag.
P6L et mote 14. oktober tg47 i Oslo, arrangert av Biologi-sek-

sjonen av Oslo krets av Norsk lektorlag, Norsk Botanisk Forening
og Norsk Zoologisk F'orenings Osloavdeling, ble det besluttet i rette
en henstilling til Norsk lektorlags styre om i sommer 6, arrangere
et flere dagers mote for de lektorer som skal ha biologiundervis-
ningen pi naturfaglinjen i kommende skoleir for at de kan diskutere
pensum, utvalg av ovelser trn. m.<(

Begge skrivelser var underskrevet av Tryggve Sverre Bruun
(formann i Biologi-seksjonen av Oslo krets av Norsk lektorlag)'
Trygve Braarud (formann i Norsk Botanisk F orening) og Sven
Somme (formann i Norsk Zoologisk X'orening).

20. november. Mste i auditorium 13. Foredrag av professor
Elias Mork: >F jellskog og skoggrenser.< Lektor Ove Sundene
demonstrerte noen interessante algefunn fra Oslofjorden, og stats-
konsulent Torstein Chr'is,tensen fremviste aks av Horileum agrio'
crithon,,en av det dyrkede byggs rnulige ,s,tamfornrrrer.

11. desember. Mste i Fysisk auditorium, Blindern. tr'oredrag
av professor Rolf Nordhagen: >>Dryopteri,s paleacea, dens opp-
dagelse, utbredelse og formering.< Amanuensis Georg Hygen kom-
menterte en russisk kulturfilm >Plantenes liv<, som var velvillig
utlirr-t av Norsk Sovjetrussisk Samband.

Samtlige mster har vert avsluttet med aftensmat. Der har
vart fra 50 til 90 rnedlemmer tilstede pi motene.

Knut 6degilrd.



10

Hovedforeningens ekskursjoner I 1942.

26. mai. Ekskunsjon til O s t a y a ,i Bar:um. 30 deltakere.
Ekskursjonen gikk fra dampskibsbryggen p8, Ostoya langs sor-
kysten av sya. Av srerlig interesse er den interessante strand-
vegetasjon med praktfullt utviklet sonasjon. Dessuten kalkrike
berg med bl. a. Filipendula uulgaris, Lathyrus niger og phleum
phleoid,es. Av mer interessan,te strandplanter sA vi polygonum
Ki,tai,belianum og Li,moni,um hum,i,le. En spise- og badepause bod pi
velkommen aweksling. 

- Eilif Dahl.
15. juni. Ekrskursjon til Skaugum,sAsen i Asker. 22 del-

takere. Ved Billingstad stasjon mstte stud. real. tr'inn Wischmann
opp og fungerte som en ypp'erlig botanisk vegviser pi turen, som
gikk forbi Solhaug og Solstadlien opp til Salisen, over den og ned
forbi Astad tilbake til Billingstad stasjon. Det var en strAlende tur
i vakkert var, gjennom vakre lauvskoger med bl. a. Polygonatum
multillorum, P. uerticillatum og Daphne Mezereum. Serlig be-
geistring vakte folgende orkideer som vi fikk anledning til 6, se, men
som vi ikke rsrte: Epipactis Hel,leborine, Li,stera oua,t&, Neottia
Niilus-auis og Platanthera chlorantha. - Per S t armer.

29. juni. Tur til Konnerudkollen i Skoger. 16 var med.
Tog til Drammen og buss til Konnerud. Her botaniserte vi i ingenior
Hans Jensens skogar og naturpark pf, toppen av kollen. Pi kalk-
grunn er det her ein interessant flora med subalpint innslag. Asple-
nium uirid,e, Coeloglossunx uiride og ein Hieraci,um av Dovrensetype
veks her side om side med Astragalus glAcAph,Allus, Briza meili,a,
Campanula Trathelium, Dentana og Li,stera opat&, Ei rekkje arter
er innplanta i skogen, serleg var det mange treslag og buskar.
Ingenior Jensen, som var cicerone p6, turea, bad oss til slutt inn i
sumarbustaden sin p6. Konnerudkollen, og her gjorde vi rere p& den
gode mat og svaledrikk som fru Jensen sA raust bar fram for oss.

Johannes Lid.

Pi den botaniske studentekskursjon til S o gne 21. juni-1.juli
deltok 29 av Botanisk For,enings rned,tremmer. Ekskursjonen ble ledet
av professor Rolf Nordhagen med assistanse av universitetsstipen-
diat Eilif Dahl, amanuensis Georg Hygen, konservator Per Stsrmer
og ,assistent Knut Odegird. Deltakerne tbodde p6 Agder Folkehog-
skule i Sogne, hvor bestyreren Gunnar Lande og frue var vertskap.
I Sogne ble floraen srerlig undersokt omkring tr'olkehogskulen, hvor
bl. a. Botrychium rnatri,cerieelolium ble funnet og pe Amfeneset,
hvor det ble mAlt en kristtorn som var 10,?3 m hoy, med en omkrets
pil 77,5 cm mfllt i brysthoyde. Videre ble Clad,ium- forekomsten vest
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for Try studert, likesi Oszr,unila-bestandene langs bekken nord for
Try. Ute i Ny Hellesund gikk vi iland pi den idylliske Monsoya med
eikekratt, kristtorn, bergflette, vivendel og revebjolle, den siste i
full blomst. I Halse og Harkmark ble det gjort turer til Risobank'
hvor Zarothq,nlnu,s, Ulen og Linaria repens pflkalte oppmerksom-
heten; videre ut til Skjernaya, hvor bl.a. Conopodium, Hydrocotyle'
Teucrium og den oseaniske lavart Sticta limbutlo 'ble funnet, det ost-
ligste kjente voksested pdL sorkysten. Pi Lista ble den interessante
masseforekomst av Atrtpleu sabulosa ved Tjorve besokt og d5,rre-

landska,pet langs stnanden os,tover til Kvirljo studert. Blant strand-
plantene pi denne strekningen mfl serlig framheves Corynephorus'
Crambe, Ergngi,um, Juncus balticus, Lathyrus martttmws og Mer'
tensia - Per Stsrmer.

30. juni-5. juli. Eksrkursjon ti'l F redrikstad. Deltakerne
var Nils Hauge, Live Hiorth, Gunnar Hofstad,. Kristian Horn, Anton
Rostad, Ragna Soetorp, F inn Sorlye, Jan Okland, Mia Okland og (de

to siste dager) Ragnar Berg og F'inn-Egil Eckblad. Vi bodde p6,

Eredrikstad Sjomannshjem. I Fredrikstad ble vl matt med ene-

stiende velvilje. Bryggerimester Birger Bugge l6nte oss sin prektige
motorb&t til tross for at han selv ble forhindret fra Fr, vare med oss

pf, turene. Arkeologerr Hjalmar Johnsen, som kjenner hvert skjer
i farvannet i Hvaleromr&det, stod ved roret hver dag. Uavhengig
av faste kommunikasjoner kom vi i det herlige sommerv&ret akkurat
dit vi onsket. Fru Okland administrerte proviantering og matlagning
og ,sorget for at vi levde godt og billig. Det botaniske utbytte var
rikt, fsrst og frem,st takket vere Nils Hauges grundige kjennskap
til floraen pi Hvaleroyene. 1. juli besokte vi Asmaloya, 2. juli Spjar-
aya og Akeroya. 3. iuli tok vi en tur gjennom Ostre tr'redrikstad og

Ora trl I(ongsten festning, 4. juli dno vi ut til Kirksya 'i Hvaler og

5. juli besskte noen av deltakerne Kjolbergelva ssr for Onso-y st'
Ltt i att var ekskursjonen en uforglemmelig opplevelse. Nils Hauge
vi.l ,i et senere ftrefte av dette tidsskrift gi en liste over 'de interessan-
teste funn som,ble gjort p'f, turene. - Kristian Horn.

27. jttli-2. august. Sumarutferd til Tronsvangen i Alvdal'
18 var med: Olav Bjorg'u'm, Soffi Bod'tker, Birger Gren'ager, Randi

Grenager, Nils Hauge, Julie Kjennerud, Johs. Krogsrud, Margit
XrogsruA, Gudrun Laland, Dagny F osse Lid, Dagny Tande Lid,
Johannes Lid, Tore ouren, Ivar Nitter Refsdal, Bjarne Stokstad'
Jms Stordal, ola Sveinhaug, tr'inn Sorlye. Dessutan var konservator

Olav Gjerevoll med ein dag, og fil. dr. Carl Du Rietz og frue ein dag'

23. juli sAg vi pi greplyngheiane pfl Nordkletten og granska mose

og il'av. Pe nedturen korn vi over Sanifraga Cotgled'on og Cotoneaster

iitegerrima i berget. Om ettermiddagen tur pi sjolve Tronsvangen

setei, Calitriphe uerna, Epilobium il,atsuricurn og Veronica Becca-
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bunga ved bekkesik og Sali,n boreali,s pi ein vang innafor gjerdet.
29. juli, einaste regnversdagen pi turen, nytta vi til innandsrsd"-orr_
strasjon av salin og andre fjellplantar, og til slutt ein kveldstur
langsmed elva nede i skogen der vi f.ann cgstopteris i ei kjelde med
eit rnoseteppe av cratoneururn commutatum og c. ilecipirn". v"d 

"lrrudessutan Epilobium alsinifolium, primulu stricta og p, scand,inuuica,
30. juli tur over Grivola til steinurdene p6, austsida av Tronfjell og
til,bake over sjolve toppen. snolegerrplantar, som cerastium ierast-
o_oid,e s' D eschamp sis alpina, Ranunnulus glacialis, s ag ina int ermeilia,
vi'scaria alpi'na og sanifraga- arter. 81. juli tur til -y".r" ved sjurs-
vangen med rikeleg Kobresie, simpliciuscuta og pingui.cura uilrosa,
og vidare til Nyseterkjonna som vi gjekk rundt etter kaffizkt ved
naustet i vestenden. Kalkmyr med stor mengd Kobresiu simplicius-
cula, caren atrolusca og c. microglochin. ogs6. her pinguicula uillosapSphagnum fuscum-tuver. Lobelia Dortrnanna, potamogeton
gramineus og utricul,aria minor i vatnet. Turen 1. august over sor-
kletten til tr'lat-Tron og Vesle-Tron gav ikkje sA mykje nytt, den vart
nytta til demonstrasjon av den meir trivielle fjellfloraen. pii, seter-
hotellet lika vi oss godt, det var god mat og godt steil. Og som
vanleg var det ein kondial stemning i ,botanikerflokken, bnde ute p,fl
turane og om i<veldane heirne i peisestova. 

- Joitrannes Lid.
14. september. Tur til Nittelva i Skedsmo. 1g var med.

Tog til Litrlestrsm og sidan etter riks,vegen til Kjelter der vi s6g
pA sump- og vassplantar i dei store bombekrater pi sletta ved
Grasvika: Al,isma Plantago, Calli,triche l)ernq,, pepli,s portula, pota-
mogeton pusill,us og Typha, Lati,folia. Desse plantane er innkomne
etter bcymbinga 29. a,pnil 1944. Ved Nittberget Cicuta uirosa og
Rutner aquaticus. Ved Nittelva nedafor Kjellerholen sig vi pi dei
smi pusleplantane som veks her pA leira ved og ute i elva: Crq,ssula
aquatica, El,atine Hyd,ropiper og E. trianilra, Li,m,osella aquatica,
Ranunculus reptans, Scirpus acicularis og Subutnria aquatica. IIer
veks dessut an M yriophyllum alt erniflorum, P of amo g eton gramineus
og P. perfoli,atus, Ranunculus trichophyllus, Sagittaria sagittifolia
og Spargandurn simpl,en Som sfl mange botanikarar har gjort for,
leita vi utan resultat etter Colea,nthus subtilis, som voks her for vel
hundre 6"r sidan. Sj& meir om Coleanthus i et seinare hefte av
>Blyttia<. - J o'h a n n es L i d.

21. september. Algeekskurrsjon til Dr aba,k. 35 deltakere. Med
buss til Drobak, hvor vi slo oss ned pi >Biologen<, som presenterte
seg i forn5ret og sterkt forbedret skikketse etter ombyggingen.
Varet var i,kke det aller ,beste, men det var sti,lle og pent p6, sjoen.
Da vi var for mange til e fe plass inne samtidig, delte vi oss i
4 partier som vekslet mellom utendors og innendors arbeid, slik at
at minst to partier var ute til enhver tid. Alt hva stasjonen hadde
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av river, krukker, batter etc. ble tatt i bruk, og vi gjorde god fangst,
dels fra stranden, dels fra b8t med vannkikkerter og bunnskrape.
Etterpi ble de vanligste ar,tene gjennomg6.tt, og mange av deltakerne
nyttet hsvet til f, samle herbarie-eksemplarer. Det ble liten anled-
ning til mikroskopering, sA vi konsentrerte oss om de vanligste
slektene som en kan kjenne makroskopisk, f. eks. Laminaria, Fucus,
Ascophyllum, Halidrys, Ectocurpus og Pylaiella (brune), Ceramium,
Polgsiphoni,a, P'orphyra (rode), Clad,ophora, Enteromorpha og Ulua
(gron-ne). Til,bake til Oslo med ,bus.sen igjen ut pi etterrniddagen.

Georg Hygen.

Trondelagsavdelingens Arsmelding for 1947.

Lokalforeningen hadde ved utgangen av 1947 83 medlemmer,
derav 23 husstandsmedlemmer. Styret i Aret besto av professor
Ralph Tambs Lyche (formann), lektor Signe Fransrud (kasserer),
lektor Johannes Reiersen (sekreter), lerer Einar Fondal (revisor).
Det ble holdt 7 moter, 6 i Videnskapsselskapets bibliotek og ett i
Hotell Astoria. Dessuten var foreningens medlemmer den 26.
februar innbudt til et mste i en annen forening.

7. februar. Profes,sor Ove Arbo Haeg: >Norges fossile flora.<
Lektor Signe Fransrud: >O. Hagerups arbeider over kromosom-
forhold og artsdannelser.<< Referat.

26. februar. tr'oreningens medlemmer var innbudt til et mote
i Nordenfjeldske Krets av Norsk tr'orstmannsforening. Dr. Syrach
Larsen: >Om planteforedling i skogbruket.<

6. mars. Handelskandidat Tore Ouren: >Geografisk variasjon.<
Lektor Johannes Reiersen: >Nye arter og underarter skilt ut av
slekten Caren. Referat av A. Kalelas arbeider.<

11. april. Lektor Nils E. Sjoberg: >Arvelovene i praksis.<
Gartner Martin Oplands Carer-herbarium ble demonstrert. Professor
Ove Arbo IJaeg >En ekskursjon til Ssr-Afrika.<

28. april. tr'estmote i anledning av Trsndelagsavdelingens
10-&rsjubileum. Professor Ove Arbo H,oeg: >Planteveksten i Trsnde-
lag.< Samtidig var dette et avskjedsmate f.or Haeg.

20. oktober. f,'orsoksassistent Magnus Jetne: >Hormonderi-
vater og andre kjemiske hjelpemidler mot ugras.<< Lrerer Einar
Fondal, konservator Olav Gjeerevoll og lektor Johannes Reiersen
clemonstrerte en del mer sjeldne plantefunn fra sommeren 7947.

22. november. Professor Rolf Nordhagen: >Om plantenavnet
marinokkel (Botrychium Lunaria) og oppdagelsen av en hittil ukjent
norsk l&smekanisme.<

19. desember. Konservator Olav Giarevoll: >Pfl ekskursjon i
Tornetriskomridet i Nord-Sverige.<< Lektor Nils Sjoberg viste en

film om arvelighet. - Johannes Reiersen.
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Trondelagsavdelingens ekskursjoner i 1947.

15. juni. Tur til L 6 n k e. 5 deltakere. Med bil fra Trondheim.
tr'orste stans ved strandengene mellom Hell og Stjordal stasjoner.
Rik forekomst av Caren gl,areosa f. rndri,n6, C, Mackenztei og
C. salina. Fra strandengene kjorte vi til en liten kalkholdig 6s
sydost for L6nke kirke, nord for TonsS.sen. pi vestsiden av 5,sen
vdkste bl. a. Asplenium septentrionale, A, Trichomanes, A. ui,rid,e,
Potentillq Tabernaemontani, Sauifraga Cotyledon, Sedum rupestre
og Vtola mi,rabi,lis. Videre med bil igjen til Elvran. Der sto vi av
og gikk opp i lia under Bl6hammeren, hvor vi bl. a. fant Actaea,
Careu contigu&, ErAsi,nxum hieraciifolium og Humulus. pA v6,t berrg-
vegg overst i lia Caren capil,laris, Sani,fraga aizoid,es, S. oppositifolia
og Sed,um Rose. 

- Johanines Reier,se,n.
29. juni-4. juli. Til Tingvoll. De 11 deltakere var: Einar

Fondal, Signe Fransrud, Olav Gjarevoll, Petter Green, Oivind
Hernes, Ove Arbo Hoeg, Brit Karlsen, Ralph Tambs Lyche, Marie
Opland, Martin Opland og Maria Svenningson. - Zg. juni. I biler
fra Trondheim til Tingvoll i strilende var. Underveis stoppet vi en
liten stund i nedre Rindal ved en frodig li pfl dalens nordside. Her
fantes Corylus, Humulus, (Jlmus og Veronica scutel,lata Til Ting-
voll ved 20-tiden om kvelden. Der ble vi mottatt pi det hjerteligste
av vertskapet rektor Ivar Tollan og frue. Tingvoll skolestyre hadde
elskverdigst stilt skolen til disposisjon for ekskursjonens deltakere.
Senere pi kvelden si vi litt pi strandfloraen i Tingvollvi.gen. Her
ble funnet Polygomum noruegicum og Poa irrigata. - 30. juni. Med
rektor Tollan som kjentmann utover pi Tingvollhalvaya. Ved veien
til Treeikrem ble notert Asperula od,orata, Luzula siluatica, Quercus
Robur, Rubus nessensis, Sanicula og SaM,fraga Cotyled,on Lerke-
skogene ble selvfolgelig viet en ekstra oppmerksomhet. Ferden
gikk ,sfl til Vatn gird i Straumsnes. Pi rnyr shes Eri,ca Tetralin,
PeiLi,cularis silaatica og Rhynchospora alba. Ved gS.rden vokste det
rikelig av Conopoilium majus. Ved stranden ved Strommen fantes
Di,gitali,s purpurecc og Sedum anglicum. I Mokkjavatnet Lobelia,
Potamogeton alpinus, P. oblongus, Spargani,um mini,mum, (Jtricu-
luria xntermeilia, U. minar, U. ochroleuca og U. uulgaris. Pfl tilbake-
veien kom vi over Drgopteris oreopteris, Listeria ooata og Pyrola
chlorantha. - 1. juli. Den annen ekskursjonsdag foregikk i temme-
lig dirtig var til tr'rei. Ved ferjestedet Kvisvik notertes Sci,rpus
germani,cus og Scutellaria. Ved tr'reistranda fantes Carer sali,na,
Conopodium, Hgperi,cum pulchrum, Juncus squdmosus og Loni,cera
Periclymenum, For denne sistes vedkomrnende ble nordgrenrsen
flyttet fra Nord-Aukra. tr'ra Frei foretok vi en avstikker til Nord-
landet like ved Omsund bro. Her viste Tollan oss et voksested for
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Asplenium, Ad,i,antum-nigrum. Videre vokste 'her rikelig av Careu
bineruis. - 2. juli. Til Inderdalen. Mellom Nerdalen og Inderdals-
vatnet er det noen sydvendte urer med en usedvanlig yppig vegeta-
sjon. f,'rodigheten i disse subalpine liene er rent fantastisk. Det
var rbregnene som dominerte. Athyrium Fili*-feminu, Dryopteris
austri,aca, D. Fild*-mas og D, oreopteri,s (7,65 m hsy!). For ovrig
var det rikelig med hoystauder, Aconttum, Campanula latifolia'
Mul,g ed,i,um alpinum, Poly g onatum o erti'cillatum, Ranunuculus plata-
nifotius; dessuten Conuallari,a, Urtica d,ioica og Vicia siluati,ca, En
smalbladet form av Ulmus glabra dannet krattvegetasjon og Humu-
Zzs vokste temmelig rikelig. I det lavere feltsjikt dominerte Aspe-
rul,a odorata. Siden tok vi en kort avstikker til Inderdalselvas utlop
i Inderdalsvatnet, hvor grusoyra viste seg t vare okkupert av fjell-
planter, Juncus trifiilus, Ltnula spicata og Vi,scam,a ulpina. Store
deler av syra var dekket av sandmosen, R'hacomitrium c&nescent.

Ved Hi,kisagvatnet i Tingvoll ble samme dag funnet Rhyncospora

fusca. - 3. juli. Ekskursjonen ble avsluttet rned en b6;ttur til Grirp

som ble meget inngiende undersskt. olav Ranes' planteliste derfra,
som omfattet 33 arter av karplanter, ble oket med 18 nye arter'
Disse vil bli omtalt i en artikkel i et senere hefte av >Blyttia<. -4. juli. Avreise fra Tingvolt. Ved veien ca. 1 km ovenfor Rindal
kapell ble Platanthera chlorantha fwnet og straks etter at fylkes'
grensa til Ssr-Trsndelag var passert, fant vi ogsi P. bifol,ia.

Olav Gjerevoll.
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Notiser.
Nytt plantefyslologlsk tidsskrift.

Det er litt av en begivenhe,t i nordisk botanikk at den nystiftede
>Nordisk,forening for fysiologisk rbotanikk< ,nfl starter sitt eget tids-
skrift: >>Physiologia plantarum<<. Tidsskriftet har ffltt et meget
valkkert utstyr, og vil under ,professor Burstroms redaksjon snart
opparbeide seg en sikker posisjon i internasjona,l plantefysiologi. Det
er planlagt 4 hefter om iret, hvert pi omkring 100 sider. Fsrste
hefte inneholder 8 avhandlinger, a'lle p6. engelsk. .dbonnernents-
'prisen er for medlemmer av >Nordisk foren'ing for ,fysiologisk
botani;hk< 25 norske rknoner pr. ir, for ovrig 40 danske kroner. Alle
henvendelser angr,i.ende tidsskniftet tkan rettes til dets norske med-
redaktor, professor, dr. O. Hagem, Botanisk Laboratorium, Bergen.

Utnevnelser.

Lektor Peter Berrum er utnevnrt til konserva,tor og bestyrer av
den botanisrke avdeling ved Tromss Museum fra 1 juli 1947.

Konservator, dr. phil. Ove Anbo Haeg er utnewrt til professor
i ,botanikk ved Univers,itetet fra 1 j,u,li 1947, med serlig plikt til 'A

undervi,se i botanikk til apotekereksamen.
Dr. phil. Anrold Nor:dal er u'tne'rnt til professor i farmakognosi

ved Uqdversitetet fra 1 januar 1948.
Cand. real. H6kon Roed er ut'nevnt til forsdksa;gsistent ved

Statens Pl,an'tevern, bot'anisk avdeling, fra 1 august 1947.

Eksamen I botanikk ved Universitetet 2. semester 194?.

Eifogseksamen: 12 kandidatere - Oppgave 1. Kvelstoffets
kretslop i naturen i forbindelse rned plantens stoffvek'sel. - Opp-
ganre 2. Gi en skildring av ordenen Polycarpi.cae og dens viktigste
familier. Hvorfor ,oppfattes denne orden som ,primitiv og sentral
i angiospermsystemet?

Hotseilfagseksanlen: 4 kandida,ter. - Helge Buen: Studier o'ver
myr-sphagrra i Nord,m,anka. - Sverre Ulsaker: En underso'kelse av
Empetrum 'i Nes 'i Hallingdal. - Kandidatene Kristen Bremer og
Leif Saxhaug leverte 6-ukensqppgaver med oppgitt, emne.

Lavkursus ved Universitetet i Oslo.

I 'hostse,mestret 1948 vil universitetsstipendiat Eilif Dahl holde
et ettermiddagskursus over norske lav. Kurset er beregnet pe ny-
begynnere og vil vare ca. en m6,ned. AIle har adgang. Nermere
opplysninger ved henvendel,se til Eilif Dahl.

Trvkt iuni 1948.
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