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"Trekk fra plantefysiologiens utvikling 1939-1959" er i flere
henseender blevet noget bemrerkelsesvrerdigt, miske f/rst og frem-
mest ved den ganske uh/jtidelige, mange steder morsomme form.
Selv om det drejer sig om at fremstille et i realiteten meget kompli-
ceret biokemisk-fysiologisk stof, er det gjort med strilende lethed.

Den kunne i denne henseende gi for at v&re et m/nster eller for-
billede for lrereb/ger pi mange omriLder: det er nemlig en af de

b/ger, der vil blive last, og som vil inspirere - i modsrtning til de

fleste andre lareb/ger, der virker s/vn- eller neurosefremkaldende.
Hertil kommer s6. den lige si fortraffelige fremstilling af selve em'

nerne - energi- og stofskifte, fotosyntese, vrekststofferne (nplante-
horrnonerr) og meget andet. Ogsi en rrekke mere generelle forhold
inden for enzymlreren etc. er kommet med, slledes at der er tale om
en underholdende larebog, der kan lases af alle naturinteresserede
eller naturfagsstuderende. Der findes ikke pi dansk noget tilsvarende,
og det er ganske givet, at denne bog vil kunne hjrlpe mange. Danske

videnskabsmand vil her kunne fl et indtryk af, hvordan fremtidetu
lrereb/ger - hvis man /nsker dem hst - gerne mi se ud.'
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Vertskiftet hos Rustsoppene
HOST.ALTERNATION /N RUST FUNGI

Av

IVAR J@RSTAD

I dyreriket er vertskifte (heter@ci) meger utbredt og forekommer
bide hos arthropoder, orner og protozoer. I planteriket er det bare
kjent hos soppene og da nesten bare hos ruslsoppene (Uredinales).

Rustsoppene er parasitter pi bregner, gymnospermer og angio-
sperrner og ganske mange har vertskifte. Det dreier seg her om fase-
veksel, dvs. at sporofyt og gametofyt lever pi hver sin vertsart, og
disse er aldri nrer i slekt. Vertskifte er ogsi beskrevet for 3 ascomy-
ceter; her gjelder det dog ikke faseveksel, men sesongbetinget verr-
skifte hos gametofyten, dvs. den haploide fase.

Angjeldende ascomyceter er Sclerotinia ledi, Scl. rhodod.endri og
en rase av Claai,ceps purpurea (meldr/ye). Sclerotinia-artene har as-
cusstadium henholdsvis pi frukter av Ledum og Rhododendron og
konidiestadium pi unge skudd og blad av henholdsvis Vaccinium
uliginosum og V. myrtillus; ellers har Sclerotinia-artene av denne
type begge stadier pi" samme vertsart. Men nf,.r ascussporene hos de
to nevnte arter om viren frigj/res fra de overvintrede frukter, har
!,edum og Rhododendron enni ikke begynt i skyte, og ascussporene
infiserer da de unge Vaccinium-skudd. Her utvikles et konidiesta-
dium og konidiene infiserer si de i mellomtiden utviklede blomster
pi Ledum..

Noe tilsvarende gjelder for en rase av Clauiceps purpurea pit
Brachypodium sylaaticurn. Nir ascussporene frigj/res fra de over-
vintrede sklerotier utviklet i aksene pl Brachypodium, pleier dennes
blomster enni ikke 6. vare utviklet; det er derimot blomstene hos
Miliu,r.n effusum, og de infiseres av ascussporene, med derav f/lgende
konidiedannelse. Konidiene infiserer si de i mellomtiden utviklede
Brachypodiure-blomster, hvor det kommer til sklerotiedannelse. Pi
Milium pleier sklerotier derimot ikke i utvikles. Hvorvidt derte av
sveitseren Stiiger oppdagede pseudovertskifte har almengyldighet er
kanskje tvilsomq her i landet er sklerotier overhodet ikke funnet
ph Brachypodium, men vel ph Milium.



fttlSTSOP; LIVSFORMER
Hos alle rustsopper forekommer opprinnelig bide gametofyt

(haplofase) med enkeltkjerner og sporofyt (dikaryonfase) med par-
kjerner i mycel og sporer, men hos en mengde opprinnelig vert-
skiftende former er haplofasen falt bort (hemiformer). Ellers kan
begge faser ofte vrere mere eller mindre redusert, med derav f/l-
gende frerre sporestadier.

Fig. l. Skjematisk frem-
stilling av livssyklusen
hos en vertskiftende rust-

sopp. Etter Arthur.

Hos de si.kalte fullsykliske rustsopper (euformer) er utviklings-
gangen f/lgende. Ved spiring og infeksjon av enkjernete basidie-
sporer (sporidier) fra dikaryonfasens opprinnelig tokjernete teleuto-
sporer dannes et enkeltkjernemycel som anlegger spermogonier, dvs.
smi beholdere med hyfeliknende hunlige organer (trichogyner) og
med runde eller ovale spermatier som frigjpres basipetalt fra tynne
sterigmer'. Etter konjugasjon oppster et parkjernemycel, hvorfra
dannes rekkestilte tokjernete sporer i skilformete beholdere
(rcidier, skilrust) eller i frittstilte sporehoper (caomata); ofte bru-
kes rcidium som felles betegnelse for begge disse tvper, som har
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samme opprinnelse og samme funksjon. Etter spiring og infeksjon
av recidiesporer f/lger flere eller frrre generasjoner av tokjernete
uredosporer (sommersporer), enten i smi sporehus eller i fri spore-
hoper, og senere kommer si. fra det samme mycel teleutosPorene,
som hos de forskjellige rustsoppslekter kan vare hpyst forskjellig ut-
formet. I teleutosporene foregfrr, ofte etter en klimatisk betinget
hvileperiode, en sammensmelting av parkjernene rned etterf/lgende
reduksjonsdeling og ved spiring like etterpi dannes basidier, som
hver brerer 4 enkjernete basidiesporer.

Hos andre utviklingstyper mangler uredosporene (opaisfgrm-er)
eller skilrusten (brachyformer). Av kortsykliske former (mikrofor-
mer) er det to typer, nemlig de egentlige mikroformer som mangler

Fig. 2. Sporestadier pi gametofytverten. a. Spermo-

gonium. b. Del av skilrust med en sporerekke og

en peridiecellerekke.

bide uredosporer og skilrust, og endoformer som mangler uredo-
og teleutosporer (men ikke basidiesporer). Alle de ovennevnte typ€r
kin mangle spermogonier og dette er tilfelle hos de fleste egentlige
mikroformer.

Rustsopper med spermogonier kan ofte. (kanskje. som regel) vrre
heterothailiske. Dette bestlr i at spermatier og trichogyner i sam-

me sp€rmogonium ikke kan konjugere; fo1 at et parkjernemycel
med 'skalruit skal kunnne dannei, miL trichogynene tilf/res sPer-

matier fra spermogonier anlagt fra enkjernemycel av motsatt polari-
tet (en talei om i "g 

* rnfcel). Oveif6ringen av sperrnatier.skjer
ved iruekter ront iiltrikkes av en s/t, duftende vrcske som utskilles

i spermogoniene.
i{o, n6ett rustsoPParter kan myceliet vokse opp gjennom hele
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Fig. 3. Sporestadier pi sporofytverten. a. Del av uredohop med sporer og
parafyser hos Melampsora capraearum, b. Del av tereutohop hoJ samme.
c. Del av spirende teleutohnp hos Melampsoridium betulinum. d. Teleuto-
sporer lros Puccinia coronata. e. Teleutospore hos p. phragmitis. f. spirende

teleutospore hos p. magnusiana.

Planten eller hele skudd; dette sikalte systemiske mycel er oftestfleririg (perennerede).
Vertskifte forekommer bide hos euformer og opsisformer, derimor

ikke hos brachy- og mikroformer.
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FORSKJ ELLIGE EGENSKAPER YED VERTSKIFTET
Hos de vertskiftende (heter/ciske) rustsopper kan basidiesporene"

i motsetning til hos de ikke vertskiftende (aut/ciske), ikke infisere
den vertplante som de er utviklet pi (dikaryonverten), men som
regel bare en bestemt annen art (monokaryon- eller haplontverten)
ellir flere nrr beslektede arter. Tilsvarende kan recidiesporene
bare infisere dikaryonverten eller dens nare slektninger' Noen til-
felle av at en og samme vertskiftende rustsoPPart kan ha dikaryon-
fase eller haplofase pi flere, ikke nrrmere beslektede verter skal
omtales senere.

Som eksempler fra vlr egen rustsoppflora pi den i systematisk
henseende store avstand mellom dikaryon- og haplontvertene kan
nevnes at rustsoPPene pi vire graminder (Puccinia- og Uromyc-es-

arter) har sknlruif pi aiter av enfr/bladfamilien Liliaceae o8_tofr/-
bladfamiliene Polygonaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae, Rham-
naceae, Boraginaceae, Labiatae, Scrophulariaceae og Compositae.
Viclere at viie rustsopper ph Carex (Puccinia-arter) har vertskifte
lnecl arter av tofr/blidfamiliene ljrticaceae, Saxifragaceae, Primu-
laceae, Scrophulariaceae og Compositae, mens de ph-Salix-.(MelaryF
sor-a-after) skifter med nlletrrr (Pinaceae), enfr@bladfamilien Orchi-
claceae og tofr/bladfamiliene Saxifragaceae, Violaceae og antakelig
Onagraceae.

Pi artene av endel enfr@bladete familier forekommer ingen hap-

lofase av rustsopper, siledes ikke pi Cyperaceae, Juncacea^e og, bort-
sett fra et par iirntakelser, heller-ikke pi Gramineae. SkiLlrust fore-

konrmer i Syd-Amerika Pe arter av Stipa og Nasella og tilh/rer op-
sisfornren P'uccinia grarninella (ogsi funnet" pil Stipa i California)
og euformen (Iromyces pencanus. P. graminella stir meget nrer oP-

siiformen p. interueniens pil de sarnme grasslekter og i stort sett
samme omricle, men den er vertskiftende med malvacder. Alle tre
arter er tydeligvis korrelert.

I inokuleringsfonsl4k er det aldri lykkes n smitte arter av de

nevnte enfrpblidfantilier med basidiesporer fra deres rustsopper (de

to sydamerikanske aut/ciske grasruster har ikke vrert med). Selv om
cle foretatte inokuleringsfors@l er noksi fitallige, regner en med at
det store antall rustarter som lever piL arter av disse familier, ikke
minst pi graminder, og som eksisterer uten vertskifte, opprinnelig
har vert vertskiftende.

Pfl enkelte verter kan det hende at vertskiftet ikke er gjensidig'
Siledes skifter heggerusten (Pucciniastrum areolaturer.)- regelmessig
mellom heggblad o[ grankongler, men skilrustsporene fra konglene
kan ogsi i-trTisere di dyrkede- steinfruktarter og srerlig pi plomme-
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bladene bevirkes da ofte en skadelig ohaglskuddsyke,. pi stein-
fruktbladene utvikles imidlertid bare-uredosporer og f/lgelig kan
tilbakesmitte til gran ikke finne sted. pi den annen- sidJ kin det
forekomme at det ved infeksjon av basidiesporer pi visse haplont-
verter bare dannes spermogonier, ikke ogsf skilrust; tilbakeimitte
til dikaryonverten beiprges da fra andre blslektede haplonrverter.

SPESIALISAS,TON OG PLU RI V O RI
, Y?r rustsoppene er de_t-en vidrgi.ende oppdeling i sikalte fysio-
logiske raser o€i som regel lever samme tase b-are pi." en ne.t eilei pt
flere m-eget narstiende verter. Hos de vertskiftinde arter gjeldtr
dette bide dikaryonfasen og haplofasen.

Nedenfor skal imidlertid omiales noen tilfelle av mere eller min-
dre vidtkommen phrrivori hos den ene eller andre av de to faser
(hos aut/ciske rustsopper forekommer si. vidt vites intet tilsvarende).
, Puccinia trabutii (p. isiacae) pi phragmites-arter i Middelhavi-
landene og..VesrAsia- er-hittil pavist a -danne skilrust ph ca. 7b
vertsarter tilhprende 52 slekter og I9 familier, alle tofrpblidete.

P. aristidae (P. subnitens) pi aiter av grasslekten aristid.a og noen
nerstiende slekter^og som ei vidt utbrerit blde i clen gamle "og try.
verde.n, er pivist i ha skfllrust piL ca. 100 vertsarter iilh6rende 24
forskjellige {amilier, alle tofr@biadete unntatt et par iriglochin-
arter (av enfr/bladfamilien scheuchzeriaceae). Dette ^gjelder 

Ymidler-
tid bare for Nord-Amerika, ellers er vertskifte bare iivist i Russisk
Sentral-As.ia, nemlig .med noen boraginac6er. Sanniynligvis omfat_
ter arten flere geografiske raser.

P. cynodontis pL Cynodon ductylon og vidt utbredt i varmere
str/k er en tredje grasrusr 

'red skilrrrst pi ikke nermere beslektede
verter; disse tilh/rer iallfall 6 forskjellige tofr/bladfamilier.

D.e lorskjellige- raser av kollekti'anei coreosporium tussilaginis
med.skfilrust pi {.rrruniler, synes normalt i. vrre strengr spesiaiiserttil sine va.nlige dikaryonverrer, men det har vist seg "i tti,.. av ra-
sene kan infisere visse innfgfrte planter som ikke ei i slekt med de
hjemmeh@rende verter; dette er iksperimentelt pivist for solanac6en
Schizanthus grahami og for Tropaiolum.

Den nedenfor (s. 9) nevnte 
- 
vertskiftende rase av cronartium

flaccidum, med skilrust pi.furu, har sin dikaryonfase hovedsakelig
p€ asclep{iadacden 

-Cynahchum 
vincetoxicum bg pe dyrket peon

(Paeonia), men i @st-Europa forekommer den o"gsi ph'pedicilaris
palustris og i de sydpst-europeiske {jell ph Gentiiha isclepiadea; ph
begge de sisrnevnre dikaryonverter dieier^det seg tydeligvis im en ikte
helt gjennomf@rt spesialisasjon. Ellers kan deini ruii ogsi angripe
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atskillige innf/rte, ikke innbyrdee beslektede Plantearter, bl 
^'

Tropaeolum
Uhder serlige gunstige infeksjonsbetingelser, slik som, det kan

skaffes i veksthus, har det ikke sjelden lykkes i infisere Plantealter
som i naturen aldri er funnet med vedkommende rustsopP. Siledes
fant tyskeren Straib bl. a. at Puccinia poarum, hvis dikaryonfase
utelukkende er funnet pit Poa-afier (skilrust ph Tussilago farfara),
kunne overf/res til artef av Deschampsia, Festuca, Hordeum, Melica
og Phleum. Det har ogsi vist seg at .Lanxerchia att'rea, som i naturen
,3ita." er rustbefengt og da vesEntlig med Puccinia coronata, under
v"eksthusforhold kari anlgripes av eri rekke grasruster som ikke er

funnet pl den i naturen.

AVSTANDEN MELLOM VERTENE
Som regel kan vertskiftet bare effektueres hvis begge 

-verter 
vokser

nrr hverindre. Imidlertid forekommer det at enten dikaryonfasen
eller (sjeldnere) haplofasen opptrer-i lang avstand fra voksesteder

for den annen vertt det dreiei-seg da so''' regel om sporadisk- fore-

komst som ikke pleier 3 gjenta ieg hvert iLr. Her spiller selvsagt

spredningen av dikaryonfasen ved vindf@rte uredosporer en stor

r.Ltt". Saiia.s kan den'sikalte kronrust piL havre, som er en av de

raser av Puccinia coronata som har vertskifte ]med Rhamnus cathar-

ticu, forekomme pi @stlandet ?0-80 km fra voksesteder for skil-
rustverten. Og under gunstige vindforhold kan^spredningen foregi
over meget leigre avstinder. Sfllecles var det i l95l en utPreget-eP-i-

<lemi av" svartrYust (P. graminis) pi hvete; den forekom over hele

Ostlandet og nidde hIt til Trphdelag 
-og -mi antas i skyldes at

sydlig vind "var usedvanlig fremherskende i august, samtidig som

ttimitornUdene utover hpiten var meget gunstige for oppformerin-g

av uredostadiet. Andre raser av svartrustan var ikke mere utbredt
enn vanlig. Det miL antas at uredosp-oren^e til fl 

-begynne 
med kom

fra Syd-SvErige eller Danmark, og at det si skjedde ny oppformering
i de'flstlandike hveteikrer. Epidemien hadde inge-n piLvis-elig _til-
knytning til norske berberiss-forekomster og neste flr var det ikke
mere svartrust pa hveten enn vanlig.

Hos noen vertskiftende rustsopper er enten enkjerne- eller par-

kiernemyceliet fleririg (perennerende), fordi det holder seg, ofte i
,ri"r,g. ir, i rotstokkei eiler i levende vev_ pi treaktige 

^vekster. 
Hos

slike" arter kan den perennerende fase ikke sjelden- forekomme i
lang avstand fra mellomverten, da det er $t/rre mulighet for lang-

transport av sporer gjennom lufren i l/p-et av f. eks ti ir enn av ett
tr. Dbtte et ttok gt.rinett til at f. eks. eplerusten (Gymnosporangium
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tremelloides) i sin dikaryonfase pi einer kan forekomme kilometer-
vis- fra eple eller splvasal, som ei haplontverter for hver sin rase av
eplerusten. I motsetning til de fleste vertskiftende arter mangler
eplerusten uredosporer, som ofte sprer dikaryonfasen betraktellg i
l4pet av sesongen. Hos flere er imidlertid uredostad.iet sterkt re-
dusert, slik at vedkommende rusr praktisk talt bare forekommer der
hvor de to verter vokser--like innpi hverandre. skiLlrustsporer som
utvikles. i toppen av ni.letrrer, sbm hos heggerust ellei lokkrust
(Pucciniastrurn areolatum) fta.grankongler og-f,or filtrust eller wey-
mouthfururust (-cronartium ribicola) lra pitus strobus, spres ofie
meget langt med vinden, men mens granblomstene mi smiites hvervir fra de gamle heggeblad pi marke-n i nrrheten, si er weymouth-
luruene sannsynligvis som regel smittet fra solbarblacl alierede i
planteskolen--og^du nryceliet pliier i holde seg si lenge trarne lever,
kan disse i alle ir smitte solbrrbuskene i vidimkrets]

F RI GJQ RIN G FRA V ERT SKIFT ET
Det er klart at vertskiftet kan bety en alvorlig handicap for ved-

kommende.tS^tr-gpp._ De ro verrer mfl jo tilhprd samme plurrt"r"*-
funn eller iallfall vokse i narheten av hverandre. Skjer diet forand-
ringer_i si mite, enten som f/lge av endrede klimaforhold eller men-
neskelig inngripen, vil soppen forsvinne, vel fl merke hvis vertskiftet
er tvungenr. Men det er det slett ikke alltid. Det har lykkes en
mengde opprinnelig^vertskiftende arter i frigj/re seg, slik at dikar-
yonfasen fortsetter fl eksistere. Den vanligst6- mite'dette skjer pi,
er.at det uredoproduserende parkjernemyc"er greier i overlevd hvile-
trden l rotstokker, i overlevende unge blad eller hos treaktige vek-
ster i unge_skudd eller i knopper; i iange tilfeile greier ogsi."uredo-
sporene i bevare spireevnen. Da rustsoprpmyceliet"ikke trEnEer inni frfene, kan det imidlertid ikke overleve pi ettirige plantei som i
hviletiden bare eksisterer som frgi. Ellers forekommjr lio, ,ro.r, ,t,r,-
tgppjr, f. eks. hos bregnerustslektene Hyalopsora og Uredinopsis,
sikalte amphisporer, som er serskilt tyk(veggete ure?osporer skik-
ket -til f, overleve ugunstige perioder. Rustso-prper so* pi disse mi-
teT har gjort seg uavhengig av vertskiftet, hai i surrt niange titfelre
mrster evnen til i danne teleutosporer, eller slike opptre. ip"rro-t,
*jo.lt det ogsiL finnes eksemplei pi rikerig tele.ri6spored'annelse.
Easrdresporene er jo bare i stand til i infisert den opprinnelige ha-
plontverr og hqr f/lgelig i-ngen funksjon hvor deride mang"ler; i
svart mange tilfelle er den-for@vrig ukjent og kan muligens t'il dett
endog vare utd/dd. Frvor haplontverten er t*il stede blir det fakul-
tativt verrskifte, men dette hjr antakelig som regel ingen srrlig be_
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tydning for artens fortsatte eksistens, iallfall ikke under alle forhold.' 
Det ir lett fl forsti at tvungent vertskifte er alminneligere i kj/-

lige strpk og til fjells enn i varme strpk, iallfall hvis disse mangler
utprege te t/rkeperioder.

At haplofasen greier i frigjpre seg fra vertskiftet synes i-vrre
ytterst sjbldenr; og hos oss finnes muligens bare ett eksempel pi der
te, skj/nt de cytologiske forhold enni ikke er utredet. Det er den
megei skadelige ramtopprust pi vanlig furu (Peridermium pini.),
som kan oppfattes som en ikke vertskiftende rase av Cronartium
flaccidum, 

-hvis dikaryonfase lever pi forskjellige verter (se s. 6)'
men hos oss vesentlig pl dyrket peon; skfllrusten utvikles pi stam-
mer og greiner pi furu. Her forekommer'det derfor to helt morfo-
logisklike raser av Cronartium-skilrust; sPorene !1a d9n ene infi
seier bare furu, men sporene fra den andre sfl vidt vites bare de

planter som huser uredo- og teleutospolgne. For den f/rstnevnte
iases vedkommende dreier det seg om sflkalt repeterende skiLlrust,
hvilket ellers bare forekommer hos noen fi av vire ikke vertskift-
ende rustarter, som da oftest mangler uredosporer, men derimot har
teleutosporer. Slike finnes imidlertid ikke hos den aut/ciske Cron'
artium-iase, men likevel er den ikke en endoform (se nedenfor), da

skilrustsporene spirer ved spiretrid, ikke ved basidie.

A,IIKROFORMER
Den russiske uredinolog W. Tranzschel ble i sin tid oppmerksom

pi at det ofte var en pifallende likhet mellom teleutosPorene hos

vertskiftende rustsoppAr og teleutosporene hos mikroformer pi
vertsarter som var nar i slekt (sjeldnere identi*e) med vedkom-
mende rusts skilrustvert. Denne erfaring benyttet han med stort
hell til ved inokuleringsfors/k i oppklare vertskiftet ho-s forskjellig-e

arter hvor dette var utient. Han fant ogsi at hvis d9n haploide
fase har systemisk myceiium, si er dette ogsn tilfelle_ ho-s den til-
svarende mikroform.'videre kan skilrusthopene pi haplontverten
og teleutohopene hos den tilsvarende mikroform ofte ha stor ytre
likhet; det ei siledes betegnende ar noen mikroformer opprinnelig
ble beskrevet som Aecidium, dvs. skilrust.

Hos enkelte mikroformer kan det i teleutohopene forekomme
noen sporer eller peridierester av skilrust, eller noen uredosporer.

Mikroformer kan ogsi vrre korrelert med aut/ciske rustarter. Det
mi anses for klart ai mikroformene direkte stammer fra langsyk-

liske rustarter (dvs. eu-, opis- og brachyformer), hvis dikaryonfase

t) En kan forl'vrig pi en mite regne dannelsen av de nedenfor omtalte
rnikro- og endoformei iom haplofasens flukt fra vertskiftet'
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er redusert, men teleurosporene er alltid parkjernet. I)ette siste
skyldes forutgiende mycelfusjon eller, hvis spermogonier forekom-
mer, hvilket imidlertid er forholdsvis sjelden, konjugasjon mellom
spermatier og trichogyner; etterpi. f/lger si reduksjonsdeling. Under-
tiden skjer mycelfusjon si tidlig at vedkommende-mikroforms mycel
hovedsakelig blir parkjernet.

De sikalte endoformer er likeledee korrelert med langsykliske
ru.starter og mi" vere oppstitt p:i tilsvarende ma.te som de Cgentlige
mikroformer, men i steder for teleutosporer opptrer skilruit (rii-
dier), og etter {orutgiende fusjon og reduksjonideling spirer ikil-
rustsporene ved basidiesporer. Det er vanlig i betegne ilike skil-
rustsporer som teleutosporer, rnen dette er n&rvarende forfatter
ikke enig i. -Avkuttingen av dikaryonfasen foregir bare pfl. et annet
trinn enn hos de vanlige mikroformer; i viikelighetin mangler
endoformene teleutosporer.

Den fullstendige livssyklus hos aut/ciske og heter/ciske rustsop-
per kan tilnarmet uttrykkes symbolsk ved f/lginde oppstilling hvor
B betegner_basidiesporer, O spermogonier, I icidiespbier, II irredo-
sporer og III releutosporer:

III+B+O+I+II+III
-.Io. nrikro- og endoformenes vedkommende blir oppstillingen

slik, nir de bortfalte stadier settes i klamme:
Mikroformer III+B+O(+ r + II) + III
Endolormer B+O+l(+ II + III) + ts

Hos begge lornrel kan sperrnogonier mangle.

I to tilfelle er clet iakttatt at Puccinia graminis kan utvikle dikar-
yonfa-sen pi haplontverten Berberis. I Hellas fanr Critopoulos te-
leutohoper i kanten av flekker med spermogonier og skilruit pi blad
:av B. cretica,' i teletrtohopene forekom ogsi uredoJporer. Delte kan
tenkes i vrere en begynnende dannelse av en aut/cisk form ph Ber-
beris, rren det er ikke kjent om den er levedyktig eller ikka. Og i
lanada fikk T. Johnson og Margaret Newton ved krysning over
Berberi.s av to biotyper av P. graminis pi. hvete, fram pi blad av B.
rulgaris bide uredo- og teleurohoper i itedet for skfllrusu uredospo-
rene viste seg i kunne infisere hvete, derimot ikke Berberis, si det her
tydeligvis dreiet seg om en abnormitet hvis vertskiftende evne ikke
var tapt.

Hva sonr er irsak til dannelsen av mikroformer, er ikke kjent og
<let er sannsynlig ar den bare foregir ni" og da, men det kan ii<ke an-
ses for utelukket at en og samme mikroform er oppsdtt flere ganger.
Iallfall er det temmelig opplagt at enkelte mikroJormer nedstammer
fra forskjellige raser av samme langsykliske kollektivart. Et eksem-
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pel pe dette er mikroformen Puccinia mesnieri,ana pil Rhamnus som
ine itamme fra den kosmopolitiske grasrust P. coronata' hvis haplo-
fase hovedsakelig lever pi Rhamnus-atter. Den nevnte mikroform
har nemlig to helt forskjellige utbredelsesomrider, det ene i Middel-
havsomridet og Vest-Asia, det andre i California, og det kan neppe
vrere tvilsomt at de to forekomster er helt uavhengig av hverandre.
Det samme mi antas i gjelde mikroformen Coleosporium pinicola pit
niler av visse Pinus-arter; den forekommer dels i @st-Asia og dels i
clet @stlige Nord-Amerika og mi antas a stamme fra forskjellige CoIe-

osporium-arter eller raser med morfologisk like teleutostadier og med
skilrust pL Pinus.

Mikrolormene har ofte betydelig mindre utbredelse enn deres for-
modede stamformer, men ogsi det motsatte kan vrre tilfelle, som

f/lgende to eksempler viser.
Fuccinia polygoni-amphibii er fakultativt vertskiftende mellom

Polygonum--og'Ceranirtn't-arter og har en nesten kosmoPolitisk ut-
bredelse. Den-tilsvarende mikroform pil Geranium, nemlig P. mor-
thieri, lever i nordlige og alpine str/k av Eurasia'

P. monticola reknes likeledes for i vrere vertvekslende mellom
Polygonum og Geranium (dette er dog iktg berist eksperimentelt) og
tev6i i sentralasiariske og tilgrensende fjell. Den tilsvarende mikro-
form, P. teaeillei pil Geranium, er vidt utbredt i fjelltrakter over
store deler av jorden.

Det er tydelig at vertskiftet mi vrre meget gammelt hos rustsoP-
pene. Det foreliommer siledes hos slektene Milesi'a, Uredinopsis og
-Hyalopsora 

med dikaryonfase piL bregner og haplofase p-il Abies- De

viier ilit<e presumtivt primitive trekk som meget enkle, fargel/se
teleutospordr som ligger innesluttet i mesofyllet elle-r i epidermis-
cellene.^Mest primitivi anses Milesia og Uredinopsis h vane, for hos

disse er ogsi uredo- og ecidiesporer fargelpse. Det formodes at disse

bregneruslslekters forfedre levet i mesozoiske nflLletreskoger med
undlervegetasjon av bregner. Vertskiftet er ni fakultativt, iallfall for
de fleste arters vedkommende.

Noen sikker forklaring pi. hvorledes vertskiftet er oppstitt, kjen-
nes ikke. De teorier som 

-er fremsatt, er helt hypotetiske. En gflr
imidlertid ut fra at det mi vrre opPstett mellom plantearter som i
lang tid levet i de samme samfunn og dominerte der. Det antas dess-

utei at den fysiologiske spesialisasjon var lite festnet, slik at rust-
soppene var i itandiil a infisere og utvikle seg-pi-mange forskjellige
pliirter. Dette er i dag, med fi unntakelser, ikke lenger tilfelle. Det
mi vel skyldes at langvarig snylting pi bestemte plantearter bevirker
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en se n/ye- tilpassing at snylrerne ikke lenger blir i stand til i ut-
vikle seg pi andre planter.

I denne forbindelse kan nevnes ar det i sin tid, vel helst i tertiar-
tiden, antakglg har. eksistert temmelig rene bestand av graminder
sammen med berberidacder. Det er velkjent at svartrusten-(puccinia
g:!ryli.nis) splittet i mange raser har dikiryonfase pi en mengde for-
skjellige grasarter og haplofase ph Berberis. Men'dessuten 

"r"d.r "r,stor, helt forskjellig-grasrustgruppe som utvikler skilrust pi berberi-
dacier, skjpnt vertskiftet iallfall som regel ni. er fakultitivt. Disse
arter, som vesentlig skiller seg ved forskjellige parafysetyper i uredo-
lopene, er Puccinia brachyp.od-ii pA Brachypodium, p.-pygmaea pir
calamagrostis, P. hoeleriae Arth. pa xoeleiia (ni slitt rimi"en -iaP. pygmaea), P. milii ph, Milium og P. arrhenatheri pil Arrhenathe-
rum.,P. pygmaeg regnes ogsi for i. forekomme pi foiskjellige andre
grasslekter enn calarnagrostis og Koeleria. p. milii og p.-arrienatheri
svllel morfologisk til den kosmopolitiske kollektivirt p. poae-nemo-
ralis,hvis vertskifte er ukjent og som, sikkert i mange rasei, forekom-
mer pi mange forskjellige grasslekter. De ovenfor ievnte arrer eller
raser .med kjent vertskifte danner skilrust ph Berberis, borrsett fra-
P. milii, som av Azbukina i Vladivostok-distriktet er pivist i ha
vertskifte med cau,lophyllum robustum, som stir Berbeiis nar. Det
gr grull til 5" anra at hele-.gruppen opprinnelig hadde skilrust pi
berberidaceer; hit h/re1 muligensbgsh P.- d,eschariprio, ph Deschanip-
sia, med ukjent vertskifte.

Nir en f. eks. sammenlikner kollektivartene coleosporium t,ssi-
llginis og Melarnpsora epitea, nri det sli en at alle rbsene av den
t@rstnevnte har haplofase pi en enkelt slekt, nemlig pinus, mens
den sistnevntes raser alle har dikaryonfase pi en og samme slekt,
l:-*lig Sa/ix. Omvendt har_de forskjellige riser hos-C. tussilaginis
dikaryonfase pi h/yst forskjellige iofrpiladfamilier, mens ,ir"rr"
\"t-t,-t|rrea-har haplofase enGn pfl nilerrer, orkidier eller pi
forskjellige tofr@bladfamilier. Det ligger nar i slutte at c. tussi-
pginis i sin tid levet,.pi Pinu.s 99 si-rltviklet en plurivor d.ikaryon-
fase, rnens (. epitea likesom i da! levet pil Salix og utviklet en plu-
rivor haplofase; errer-hvert er sl de pluiivore fasei britt spesialisert
til bestemte verrer. Ellers har det sinnsynligvis ofte ned^ gjennom
tidene foregitt atskillig vertsbytte innenfor di to faser.

I taksonomisk henseende har verrskiftet mindre betydning. Heter-
/cis-ke arter srir jo meget nrer de avledede mikroformer, iren kan
ogsi sti nrr aut/ciske, langsykliske arter. Det finnes siledes aut4c-
iske euformer som i alle stidier likner heter/ciske arter med dikar-
yonfase pi de pi samme eller nerstiende vertsarter. silecles stir den
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autpciske Melampsora amygdalinae pil Salix triandra meget nar
den heter/ciske M. larici-pentandrae ph S. pentandra og med vert-
skifte (fakultativt) ph Larix, og likeledes nnr M. salicis-albae som
veksler mellom S. alba og Allium. Videre kan nevnes at Tranuche-
lia discolor og pruni-spinosae, som begge veksler mellom Prunus og
Anemone, i Nord-Amerika og Japan har en aut/cisk parallell i Tr.
cohaesa pL Anemone.

NO]?SKE VERTSKIFTENDE RUSTSOPPER
Her i landet er kjent 2ll rustsopparter, kollektivartene inklu-

dert; hvis disse siste oppdeles i (smearter>, hvilket ofte gj/res, ville
artsantallet blitt betydelig st/rre. Av de 2ll arter }:'ar 44 (21 %)
tvungent (obligat) eller fakultativt vertskifte, hvortil kommer minst
36 (l7 /), hvis fakultative vertskifte enten er pivist annensteds (23

arter) eller overhodet ikke kjent (16 arter), selv om det mi forut-
settes at det eksisterer eller har eksistert.

Nedenfor oppregnes de arter hvis vertskifte er pivist hos oss. De
som er merket med stjerne, har fakultativt vertskifte; stir stjernen
i parentes, dreier det- seg om en kollektivart som omfatter bide
obligat og fakultativt vertskiftende raser. Hvis intet annet er nevnt,
angii aiUryonverten fgirst, deretter haplontverten. De opprinnelig
ver*tskiftencle arter sonr hos oss si vidt vites er uten vertskifte er
ikke nevnt.

* Chvrysom\xa ledi: Ledum balustre - Picea abi,es (ni.Jet)' Chr.
Iedi var. rho'd.odendri, som likeiedes har vertskifte med Picea, finnes
hos oss pfi. plantet Rhododendron ferrugineunx og hirsutum, men
bare i uiedostadiet, slik at vertskifte ikke kan finne sted.

x Chr. pirolata: Pyrola og Ramischia secunda - Picea ables (kong-
ler). Dikaryonmycel systemisk.

bhr. ,ororini: Led.um palustre - Picea abies (unge skudd). Di
karyonmycel systemisk. Opsisform.

() Co[eosporium tussilagizrfs s. l.: Mange raser, alle med haplofase

pi niler av-Pinus sylvestris og noen in-nf/rte furuarter. C. campanu-

lae (flere raser) pi Campanula, for det meste med tvung€nt vert-
skifte, men pi Carnp. patula, persicifolia og rotundifolia fakukativt.
De f/lgende har tvungent vertskifte: C. inulae pi' Inula.salici-na. C.

melampyri plt Melampyrum. C. petasitis pil Petasites hybridus' C'

rhinanihacearunr pi Euphrasia, Odonti.tes og Rhinanthus. C. sene-

cionis ph Senecio. C. sonchi ph Sonchus (hertil muligens-ogsi en

lorekoirst pL Crepis tectorum). C. tu'ssilaginui s.str. ph Tussilago

farfara.' 
(x7 Cronartium flaccid'um: To raser, en med dikaryo-nfase pi

Pa'eonia og Cynanchu'm vincetoxicum og med haplofase pl stamme
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og greiner av Pinus sylaestris (vertskifte tvungent), og en annen ikke
vertskiftende rase Peridermium pini svarende til den haploide fase
ph Pinus.

Cr. ribicola: Ribes - Pinus strobus og flexilis (stamme og greiner).
Gymnosporangiurn clauariiforme: Juni,peru,s communis - Cratae-

guJ og Pyrus communls. Opsisform.
G. cornutum.: Juniperus - Sorbus aucuparia, hybrida og nar-

stiende arter. Opsisform.
G. tremelloides: -fo raser, begge med dikaryonfase ph luniperus,

den.ene har haplofase p5, Malus, den andre pi Sorbusbbtusiyotia og
rupicola. Opsisform.

* Melampsora capraearum: Salix caprea og (sjelden) S. aurita-
Larix.

(*) M. epitea: Mange raser, de fleste med fakultativt vertskifte,
alle med dikaryonfase ph Salix. Haplofasene fordeler seg pi f/lg-
ende osmiarter": M. abieti-capraearum pL Abies. M. aictica mid
var. reticulatae pL Saxifraga; tvungenr vertskifte iallfall mellom
Sali,x reticulata og Saxifr. aizoid,es, fakultativt mellom S. herbacea
gB !gxi71. oppositifoia; det haploide mycelium delvis sysremisk. M.
larici-.epitea p1 Lqr-i.y. M. repentis p3. Orchis, Gymnadenia conopsea
og Listera ovata (dikarvonfase pi Salix repens s. l.). M. ribesii-pur-
pureae 

-ph 
Ribes. M. lapponum pil Viola- epipsila og palustris'(di-

karyonfase !a1g.kj-ent pZ Salix lapponum). Sannsynligvii svarer ogrl
Caggmra epilobii-alpini ph Epilobiim tit en haplofasJ som h6rer iil.

M. Iarici-populina: Populus (innf/rte arter) - Larix.
Y. F9p"1"ra: Flere raser, alle med dikaryonfase ph populus tre-

mula. Haplofasene fordeler seg slik: M. larici-tremulae pL Larix,
M. magn_usiana ph Chelidonium majus og Corydalis. M. pinitorqua
pi skudd av Pinus sylaestris og mugo vir. roiundata. M. rostrupii
pL M ercurialis perennis.

M. ribesii-aiminalis: Salix viminalis - Ribes.
* Melampsoridium betulinum: Betula - Larix.
Ochropsora ariae: Sorbus aucuparia og hybrida - Anemone ne-

tnorosa. Haploid mycelium systemisk.

_ Puccinia argentata: Impatiens noli-tangere - Adoxa moschatel-
lina. Haploid mycelium systemisk.

*...P._b ist ortae : P oly gonum a iu iparum. - Angelica sylaes tris.

--(*) 
P. caricina. Mange raser, de fleste med tvungent vertskifte,

alle med dikaryonfase pi carex (pi noen carex-at{r er vertskiftet
bortfalt). Haplofasene fordeler seg slik: P. palud.osa ph" pedicularis
palustris. P. pringsheimiana ph Ribes (flere-raser) . p. urticae-caricis
p.h Urtica dioica (flere raser, hvorav en pi C. pallescens har fakulta-
tivt vertskifte). P. caricina var. uliginosa p1 Parnassia palustris (di-



l5

karyonfase isrr pfl C. nigra) og var. limosae pL Lysimachia (dikar'
yonfase pi C. limosa og magellanica).' f. coifinis: Scirpus caespitosus var. gerrnanicus - Solidago airg'
aurea.

(*) P. coronata. Mange raser, med haplofase enten Pa Rhamnus

franguta eller pi Rh. cathartrcus. Dikaryonfase pil Agropyro! te'
'bens", 

Agrostis,-Arrhenatherum elatius, Auena satiua og nersteende
irter, C"alamagrostis, Festuca (hovedsakelig F' pratemis) og Holcus
lanatus. PL Agrosti,s fakultativt og pe Calamagrostis tvungent vert'
skifte med Rh. frangtla. Ph, FesiuVa pratensis tvungent .vertskifte
med Rft. cathariicus"og det samme gjelder pil Aaena satiu-a, mtrli'
gens bortsett fra i de sydvestlige kyststr/kr. Pi de /vrige dikaryon-
ierter er det tvungent vertskifie med den ene eller andre av de to
Rhamnus-arter. P.- coronata vat. melicae ph Melica nutans og var'
gibberosa pi Festuca altissima har enten intet vertskifte eller dette

er fakultativt.
(*) P. d,ioicae s. l.: I\{ange raser,_ alle med dikaryonfase ph Carex

og'haplofase pi compositer. Vertskiftet er for det meste tvungent,
r-rr'.r, "i pi fleie av Carex-attene falt bort' De hos 

-oss 
kjentg kombi'

nasjoner^, hvorav to ikke har fitt eget navn, er f/lg.ende:.^Carex ca-

biliaris - Taraxacum. C. capillaris - Centa,rea iacea-(P. centau-

iiae-jaceae1. C. disticha - Achillea ptarrnica og.Sonchus,artensis
(mulisens io raser.) C. dioica - Cirsium heterophyllurn, oleraceum

ig pit"str, (P. dioicae s'str.), vertskifte fakultativt' C' rupestris -
Siuisurea alpina (P. ruPestris).

P. elymi: Elymus arennrirts - Thalictrurn minus'
* e.iestucai: Festuca ovina, oaina vat. aiuipara og rubra - Loni-

cera periclymenunx og (sjelden) xylosteum.

1*1'P. g/amirzrs; Minle raser, -aile 
m-ed traplof ase.ph B,erberis vul'

"ri;, ttl".taen pe enkElte innf/rte Berberis-attet)' Dikaryonfasen

Eor"ko*'*.. pi'en mengde grasslekter (hos- oss pi 2l) og vertskiftet
er tvungent,'bortsett fri noJ raser pfl. Anthoxanthum odoratum (P'

onthoxinthi), Phleutn pratense (P.-phlei-pratensis) og Pe Briza me'

dia; disse er uavhengig av vertskiftet.
P. iridis : Iris sibirica - Urtica dioica.
P. Iittoralis: Juncus gerardii - Sonchus aruensis'
P. magnusiana: Phrigmites commun.is - Ranunculus req.ens'
p. mo"Iiniae: Minst t6 raser med dikaryonfase pi Molini,a coeru-

lea. Haplofase hos 6n rase pi Pru,nella aulgaris (P. brunellarum-

r) Det er uklart om forekomst av denne rust pi havre, i de nevnte

-iih" t yt,tt./k, hvor haPlontverten mangler, skyldes .uredoovervintringpl selvsidd. hawe eller langtransport av uredosporer gjennom luften og

da helst sydtra. Regge deler kan tenkes.
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mo_liniae) og hos en annen ph Lfelarnpyrurn. Skiirust pi Origanum
uu,Igare hprer muligens til den f/rstnevnte rase.

P. opiz.ii: Carex pairaei - Lactuca muralis, L. satiua og Lapsana
communzs,

P. phragmitis: Phragrnttes corwnunt, - Ru*r'*. To raser, en med
lraplofase pL Rumex-arter av seksjonen Lapathum og pa Rheum,
den andre pl R. acetosa (P. trailii).

* P. poae-nemoralis: Denne sikkert raserike kollektivart har di
faryonfase_pi mange grasarrer (hos oss funner pi lg arter fordelt pi
9.slekter). Bare for en av rasene, P. arrhenathiri pi Arrhenatherum
elatius, er vertskifte pivist hos oss, nemlig fakultitivt med. Berberis
uulgaris.

P. poarum: Poa - Tussilago farfata.

^ 
(,")f. poll,goni-arnphibii: To raser, den ene med dikaryonfase pi.

Polygonum amphibiun"r og haplofase pi Geranium syluaticum og
arvense, den andre (var. conaoluuli) med dikaryonfaie pe poe{.
conaolaulus og dumetorum og haplofase pil G. pusillum. ben fpii_
nevnte rase har fakultativt, den sistnevnte muligens tvungent vert-
skifte.

(*) P. recondita: Omfatter en rekke raser med d.ikaryonfase pi
graminder, de fleste rned haplofase pi. ranunculacder med tvungenr
vertskifte, men en pi boraginacier med fakultativt vertskifte; noen
er uavhengig av ve_rtskiftet, som delvis er ukjent. De hos oss pi.viste
kombinasjoner er f/lgende: Agrostis tenuis og gigantea - AqLilegia
(P. agros-tidis). Agrostis borealis og canina,"alnihoxanthum' od.o7a-
tum., Calamagrostis neglecta og Hierochloe od,orata - Thalictrum
alpinum (P. borealis); sannsynligvis er det en rase for hver dikar-
yonvertslekt. secale cereale - ,4nchusa (p. dispersa), vertskifte fa-
kultativt. Alopecurus - Ranunculus acris (p. peiptexans), Agropyron
-. Aconitum sep.tentrionale, Actaea spicata,'Tialictrum litt e'fA.
alpinum), Trollius elffopaeus og leiiighetsvis dyrket Deiphinium,
(P. actaeae-agropyri .og P. persisiens med flere raser); de vanligste
orKaryonverter er Agropyron repens og caninum og pa den f/rst-
nevnte synes verrskiftet bare- i foregi med Thalictrim, derimot ph.A. caninum rnecl alle haplontver-slektene. - p. agropyrlna pFr

lgroQ\.ron repens, P. bromina pi Bromus, p. holcinaie-Hotru, og
P-.-triti_cina pi hvete har enten ikke kjent vertskifte eller dette er
ikke pivist hos oss.

P. septentrionalis: Polygonum uiuiparum - 'fhalictrum alpinum.
P. sessilis: To raser, den ene med dikarvonfase pl phalarii arun-

dinacea, den andre (P. smilacearum-f estuiae) ph Festuca altissima.
Haplofasen lever pi Conaallaria, Maianthemim, paris og potygo-
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natunx (i forbindelse med F. altissima hos oss funnet ph Convallari,a
og Maianthemum).

P. uaginatae: Carex vaginata - Saussurea alpi.na.
P. aeratri: Veratrum album ssp. uirescens - Epilobium anagallidi-

f olium. Haploid mycel systemisk.
Pucciniastrum areolatum: Prunus - Picea abfes (kongler).
* Pucciniastrum epilobei.' Minst to raser. En med dikaryonfase

pn Chamaenerion angustifolium har fakultativt vertskifte med
Abies. Arten forekommer ogsi pi Epilobiurn, men her uten vert-
skifte.

Uromyces dactylidis s. l.: Flere raser, med dikaryonfase pL Dacty-
lis glomerata, Festuca rubra og Poa, og haplofase ph. Ranunculus.
Det dreier seg om rasegruppene U. dactylldis s. str., U. festucae og
U. poae.

U. Iineolatu.s.' Dikaryonfase pi Scirpus maritimus, haplofase isar
pi Glaux maritima, men ogsi pl Cicuta uirosa og Hippuris aulgaris,
Antakelig dreier det seg om 3 raser.

U. pisi: To raser med dikaryonfase henholdsvis pi Pisum sati,vum
og Lathyrus pratensis, og haplofase p3" Euphorbia cyparissias og
asula. Rasen pL Pisum har tvungent vertskifte, mens den p2. Lathy-
rus muligens har fakultativt. Det haploide mycel er systemisk.

SUMMARY

The various properties of host-alternation in rusts are discussed, viz.
life-cycles, specialization, host distances, obligate and facultative
alternation, escape from the alternation, and establishment of micro-
forms. A review of the Norwegian obligately and facultatively alter-
nating rusts is given.
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Ekskursjon til Finnmark og Nord-Troms 196l

Av

or.AV GJAREVOLL

Like etter irhundreskiftet ble det etter sveitsisk initiativ startet et
vitenskapelig botanisk organ som skulle ta seg av organiseringen av
internasjonale ekskursjoner. Organet heter ulnternasjonale Plante-
geografiske Ekskursjoner,, forkortet til I. P. E., og har hele tiden hatt
en permanent komitd i Ziirich (Geobotanisches Institut Riibel).

I. P. E. har ingen medlemmer, men den permanente komitd ut-
arbeider en liste over plantegeografer verden over, og etter denne
liste blir deltakerne tatt ut. Den permanente komitd overlater til en
nasjonal komitd i forestfr. det praktiske arrangement av ekskursjonen.

Ved slutten av en ekskursjon blir sp/rsmilet om neste ekskursjon
tatt opp til behandling. Som oftest foreligger det en eller flere inn-
oydelser.

Det har hele tiden vart en sterk begrensning i deltakerantallet.
De pedagogiske fordeler ved dette er iLpenbare. Den menneskelige
kontakt blir ogsi lettere sluttet i en liten gruppe. Ikke minst viktig
er det at en liten gruppe kan nl fram til mer fjerntliggende og h/yt-
liggende omrider utenfor alfarveiene og hvor innkvarteringsmulig-
hetene bide er sterkt begrenset og noe primitive. Det er ni en gang
slik at mange av de srrlig interessante str/k ligger noe avsides til.
Ut fra disse hensyn har en gitt ut fra 30 som et ideelt deltakerantall.

Den f/rste ekskursjon ble arrangert i 19ll. I 1925 ble den V. I. P. E.
lagt til Sverige og Norge. Den norske del omfattet kyststrpkene fra
Vestlandet til Lofoten.

Under den XI. I. P. E. i Nord-Italia og @sterrike i 1956 ble det fra
flere av deltakerne ytret /nske om en ekskursjon til de aller nordligste
delene av Europa som f. eks. Kola-halv/ya, Nord-Finnland og Nord-
Norge. Deltakerne fra Finnland (professorene Kalela og Sciyrinki) og
fra Norge (Gjrerevoll) opplyste at det var gode muligheter for en
ekskursjon i Finnland og Nord-Norge, og lovte i ta opp med sine
kolleger sp/rsmelet om i arrangere den neste I. P. E. til disse om-
rider. Aret 1960 ble antatt som det mest gunstige tidspunkt.
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Fig. l. I'ra verdens nordligste furuskog i Stabbursdalen.

Imidlertid ble den XII. I. P. E. etter tsjekkisk initiativ lagt til
Tsjekkoslovakia i 1958. Da det si var internasjonal bo_tanikerkon-
griss i Montreal i 1959, fant en det best i utskyte den XIII. I. P. E.

til i 1961.
Det ble nedsatt to nasjonale komitier, en for Finnland og en for

Norge. Den norske komitd fikk f/lgende sammensetning. Formann:
Profissor dr. Rolf Nordhagen, Oslo. Sekretar: Professor dr. Olav
Gjaevoll, Trondheim. Konservator Olaf I. Rpnning, Troms/. Kon-
servator Rolf Berg, Oslo.

De to nasjonaldkomitier og den Permanente komitd ble enige om
en ekskursj6nsvarighet pfl noe over 3 uker, fordelt-med 14 dager.pi
Finnland og l0 dager pi Norge, med start i Helsingfors og avslutning

Lementet ga /konomisk st/tte til det
reiste Gjrrevoll til Finnmark for i

legge opp ekskursjonsrute og ordne med innkvartering, transPort etc-

5e.r i/rrte pulje av innbydelser ble sendt ut sommeren 1960, og
siden gikk dei slag i slag etter hvert som en kunne fylle 

-pi- 
for i ni

det vehtatte deltakerantall som for Norges vedkommende begrenset
seg til plassene i den 37-seters buss som Finnmark Tylkesrederi og
Rirteselskap kunne stille til disposisjon. Dette var cgsi i godt samsvar

i Troms/.
Kirke- og U

forberedende arbeid, og i I
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med den maksimale innkvarteringskapasitet pi flere av overnattings-
stedene.

I den norske del av ekskursjonen ble det 29 deltakere fra i alt 14

nasjoner:

Professor N. Beadle, Armidale, Australia. Prof. Stanley A. Clain, Ann
Arbor, Mich., USA, og fru Cain. Prof. A. R. Clapham, Sheffield, England.
Prof. Heinz Ellenberg, Ziirich, Schweiz. Prof. Helmut Gams, Innsbruck-
Hiitting, @sterrike. Prof. Ivo Horvat, Zagreb, Jugoslavia. Intendent Nils Hy-
lander, Uppsala, Sverige. Prof. Albert W. Johnson, College, Alaska, USA,
og fru Johnson. Dr. R. Kalliola, Helsingfors, Finnland. Prof. Werner Liidi,
Zijlich, Schweiz. Dr. Gina Luz,zatto, l\{ilano, Italia. Prof. F. Nlarkgraf,
Ziirich, Schweiz. Dr. Donald N. I\IcVean, Edinburgh, England. Dr.
Anna Medwecka-Kornas, Krakow, Polen. Prof. J. A. Nannfeldt, Uppsala,
Sverige. Prof. Emil Pop, Cluj, Romania. Laborator Gustav Sandberg, Abi-
sko, Sverige. Prof. Thorvald S/rensen, K/benhavn, Danmark. Prof. Rein-
hold Tiixen, Stolzenau/trVeser, V.-Tyskland. Prof. Heinrich Walter, Stutt-
gart-Hohenheim, V.-Tyskland, og liu Walter. Prof. Henning Weimarck,
Lund, Sverige, og fru Weimarck. Prof. William A. Weber, Boulder, Colo-
rado, USA. Prof. Max Welten, Bern, Schweiz, og fru Welten. Prof. V.
Westhoff, Wageningen, Holland.

I tillegg til dette kom s5. de norske ekskursjonslederne: Nordhagen,
R/nning og Gjrrevoll, dessuten fru Astri Gjarevoll som rok seg av
de mange praktiske arrangementer. Det viste seg overmite nyttig i
ha en privatbil til disposisjon. Pl denne mite kunne fru Gjarevbll
kj/re i forveien nir det trengres og ellers ta seg av de mange-smi og
store velferdsproblemer som ekskursjonens deltakere gjerne ville ffl
l/st.

For ekskursjonen hadde Gjrrevoll skrevet en f/rer, trykt med
bidrag fra Utenriksdepartementets kontor for kulturelr samkvem med
utlandet. Av Troms/ Museum fikk komitden et eksemplar til hver
deltaker av verket oNorway north of 65oo, eg likesfr fikk de som
/nsket det, Benums uThe Flora of Troms fylke,. Videre hadde Nord-
hagen stilt til disposisjon det n@dvendige antall srrtrykk av 4 av-
handlinger om plantegeografiske og plantesosiologiske problemer i
Finnmark. Fra A/S Norske Shell fikk komitien det npdvendige antall
oversiktskarter, og pi disse ble ekskursjonsruten med datoangivelse
n/yaktig tegner inn.

Om ettermiddagen den 26. juli overlot de finske ledere ekskur-
sjonsdeltakerne til de norske lederes omsorg ved grensestedet Kara-
gasniemi. Noe bruk for arktisk utstyr var det ikke denne dag, idet
Karasjok b/d pi 30 grader!

Den fprste smakspr@ve pi Finnmarks vegetasjon fikk deltakerne
ved en kort tur langs Anarjokka, hvor bl. a. sandmalenes praktfulle
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Fig. 2. Ekskursjonslederne fra vensre: Gjarevoll, Nordhagen, fru Gjmevoll,
R/nning. - Foto prof. Pop.

puter av Thymus serpyllum ssp. tanaensls vakte berettiget oppmerk-
somhet.

Fprste overnatting skjedde pi Karasjok Gjestgiveri. For at del-
takerne skulle fl stifte bekjentskap med samisk kultur, hadde det
lyktes i fl spesialisten pi samisk sang og musikk, Per Hatta, til iL

kisere og joike. Dette gjorde han pi en fortrinlig mite til alles glede
og interesse.

Neste dag fikk vi presentert Finnmarksvidda fra sin beste side med
skyfrie Gaisser som den fprste forjettende invitasjon til norsk fjell-
verden. Under et par korte stopp fikk deltakerne studere den ens-
formige vegetasjon som preger storparten av vidda. Ved Nedrevann
nord for Skoganvarre bes@ktes et s/rberg med en interessant blan-
ding av varmekrevende arter (Fragaria aesca, Erysimum hieraciifo-
liurn, Arabis hirsuta, Agro'pltron caninum, Poa nemoralis og Lappula
deflexa) og fjellarter (Agropyron latiglume, Draba daurica, D. cine-
rea, Potentilla niaea, Saxifraga cernua og S. niualis).

Etter lunsj pi Lakselv Gjestgiveri ble ettermiddagen benyttet til
studium av strandengvegetasjonen ved Brennelv. Her er bl. a. en
fin forekomst av Hippuris tetraphylla og praktfulle enger med do-
rninans av Puccinellia phryganodes. Det klaffet utmerket med fjare
sj/, men like f/r avreisen fikk en oppleve en nesten dramatisk flo.
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I l/pet av en halv times tid var de interessante plantesamfunn satt
under vann.

Det nybygde B@rselv Skoleinternat var det utmerkete innkvarte-
ringssted for de to f/lgende netter. Den 28. juli ble benyttet til en
sammenhengende heldagsekskursjon som f/rst gikk langs B/rselva
ned til srandengene ved utlglpet. Ogse her klaffet det med lavvantr,
og deltakerne kunne her i ro og mak og strilende vrr nyte de rike
og eiendommelige forekomstene av Scirpus pumilus og Carex micro-
glochin. Primula finmarchica sto i full blomst og ellers fikk delta-
kerne se bilde Carcx bicolor, Gentian,a detonsa og andre sjelden-
heter.

Fra strandengene gikk turen videre opp pe Hestnesfjellet, som r

sin helhet er bygd opp av dolomitt. Vegetasjonen her domineres sonr
rimelig kan vrre av kalkelskende arter, i f/rste rekke Dryas octope-
tala og Carex rupestres. Srrlig interessante er rasmarkene og de ipne
flekker med kalkgrus hvor en finner rikelig med Arenaria noruegica,
Braya lineat'is og Epipactis atrorubens.

Om kvelden ga Kistrand komrnune laksemiddag og etterpe invi-
terte B/rselv Jeger- og Fiskerforening pn laksefiske i B/rselva. Ki-
strands ordf@rer var den eneste som fikk fisk, de andre mitte n/ye
seg med synet av demonstrativt hoppencle lakser og mengder av
Carex bicctlor.

Fra B@rselv gikk ferden neste dap; tilbake til l,akselv og derfra
til Valddak hvor igjen strandengvegetasjonen var objektet. Sona-
sjonene her er nreget vakre, sarlig gjelder dette Puccinellia phry-
ganodes-, Carex mackenziei- og Scirpus uniglumis-Hippuris tetra-
phylla-sosiasjonene.

Ved Stabbursnes skiftet vi over til en mindre buss som Infante-
riets /vingsavdeling, Porsangmoen, velvilligst stilte til disposisjon.
Med den kj/rte vi 7 km innover Stabbursdalen til verdens nordligste
furuskog. Den vakre skogen mecl mange store trrer ble gmndig un-
tlers/kt og diskutert.

Om etterrniddagen fortsatte ferden med DiS ulng/yu fra Russe-
nes til Honningsvig. Finnmark fylke ga middag pi Grand Hotell
og ved midnattstid bega vi oss med buss til Nordkapp. Den utlovte
midnattsol var godt gjernt bak et solid skydekke og det bliste me-
get sterkt.

Det gjorde det ogsi neste dag da vi hadde heldagsekskursjon pi
kalkfjellet Duken pi platiet s@r for Nordkapp. Men det var ingen
grunn til I klage over den sterke vinden, mente professor Ellenberg,
den forklarte bedre enn alle ord erosjons- og solifluksjonsfenome-
nene og rnange eiendommeligheter ved platiets vegetasjon. Med
rrb/dighet fikk deltakerne lov til i betrakte Dukens kronjuveler,
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Fig. 3. Kalkfjellet J/varen pi grensa mellom Skjerv/y og Nordreisa.

Arenaria humifusa, Braya purpl^rrascens og Euphrasia lapponica f.
albida.

Den 31. juli ble i stor utstrekning en reisedag, med biten tilbake
til Russenes og derfra med bussen via Repparfjord til Gargia Fjell-
stue, Alta. Den f/lgende dag b@d pi et variert program. F/rste stopp
ble foretatt ved Jansnes i Talvik. Strandkanten her byr pi en used-
vanlig frodig vegetasjon med bl. a. Heracleum laciniatum, Allium
sibiricum, Thalictrum rariflorum og store mengder av Conioselinum
uaginatum.

Etter lunsj pi Burfjord Gjestgiveri kunne vi presentere Papaaer
lapponicum pi grus/yrer ved Burfjordelva. Et lengere opphold ble
foretatt piL selve fjellovergangen pi Kvanangsfjellet, i f@rste rekke
for i studere de vakkert utviklete sn@leiesamfunn i dette sn/rike
omride. Det gjelder sarlig heisamfunn med dominans av henholdsvis
Alchemilla alpina, Deschampsia flexuosa, Salix herbacea, Gnapha-
lium supinum og Athyrium alpestre, og engsamfunn med Ranun-
culus acris og Viola bif lora.

Om kvelden nidde vi fram til skoleinternatet i Sappen (Nord-
reisa) like ved foten av det ber/mte Javreoaive, og dette nye, ut-
merkete internat var virt hovedkvarter for de etterf/lgende 3 dager.

Begunstiget av et herlig var kunne vi den fprste dag foreta en l2
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timers ekskursjon pl Javreoaive som bpd pi nrrsagt alt hva hjertet
kunne begjare: En variert bj/rkeskogpvegetasjon, overdidige Dryas-
og Cassiope tetragona-heier pi Bihka Hihtama rr'ed Arn'teria sibi-
rlca,'fedicularis flammga, Platan'thera o[tigantha, Rhododmdron
lapponicum og Saxilraga hieraciifolia, eksponerte rygger med Cam-
panula uniflora, Carex glacialis, C. nardina og foIinuartia rubella,
enger med Ant.ennaria carpathica, rikmyrer med Carex bicolor og
C. rnicroglochin, snQleier og solifluksjonsterasser med Erigeron una-
Iaschhense, Luzula arctica, Pedicularis hirsuta, Ranunculus nitalis,
R. sulphureus, Saxifraga f oliolosa og Stellaria crassipes, foruten mye,
mye rnere av interesse.

Etter en slik lang og anstrengende tur passet det godt med lettere
program de to etterf/lgende dager. Den ene dag dro halvparten av
deltakerne pi bittur pi Reiselva, mens de andre fritt fikk velge
hva de ville gj/re. Det viste seg i vere meget populart. Noen dro
til fjells pl nytt, andre holdt seg til dalen og liene. Den siste dag
var si rollene byttet om med pulje nr. 2 pi blttur.

Turen med de smale elvebitene opp Reisadalens mektige kanjon
er en stor opplevelse. Landstigning ble foretatt ved Molliusfossen og
ellers pi flere grus/yrer opp til Nausteneset. Myricaria-forekomstene
interesserte mange, og ellers fikk lederne vist lram bl. a. Agropyron
mutabile, Polemonium acutiflorum og de to store sjeldenhetene
Melandrium an,gustiflorum og Trisetum subalpestre. Utenom pro-
grammet fikk en del av deltakerne forn/yelsen av i se en forekomst
av Epipogium a.phyllum ved Nausteneset.

Den siste dug - 5. august - b|d pi tur til tjellet J/varen pi gren-
sa mellom Nordreisa og Skjerv/y. Dette fjell kan vise fram noen
store, sterkt vinderoderte kalkgrusheier med en rik vegetasjon. Srr-
lig er her store mengder av Arenaria noruegica foruten en <Lel Braya
linearis. Vakkert utformet er videre samfunn med Drvas, Kobresia
myosuroides og svrcre mengder av tildels storvokst Cirex nardina.

Og si ble det stor avslutning i Troms/, med fylkes- og kommune-
middag pi Grand Hotell og midnattstur med den nye gondolbanen
opp pe Fl{ya, der vi opplevde en solnedgang og en soloppgang som
i fargeprakt var bide utrolig og ubeskrivelig. Professor Cain's kom-
mentar var f/lgende ord: olt ends with a bang,!

Selv om vi bruker en god reduksjonstabell pi de mange takke-
brev som kom etter ekskursjonen, tror jeg vi har lov til i sll fast at
den var vellykket. Vi var i h/y grad heldige med varet. Innkvar-
teringsforholdene var gode. De nye skoleinternatene gj/r det mulig
i arrangere ekskursjoner av denne st/rrelsesorden i vire nordligste
str/k. Uten disse internater ville det neppe latt seg glge h fi med
de sarlig rike og interessante omrldene ved B/rselv og i Nordreisa.
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Det er ved en slik ekskursjon /nskelig n ha god tia pl- de enkelte

rurer. For de fleste deltakeine er stoff6t nyttf og de vil -gierne. 
ha

anledninc til I sette seg inn i det. Derfor er det n@vencttg at rnn-

[""ri"ti"i kan ordnes il nrt eks-kursjonsfeltene som mulig' 
-- 

il"rr"r,E for den xIV. I. p. E. ble drpftet pi plenumsm/te i sappen.

.,i.t f"tti"g fra professor Cain ble det vedtatt e l-tgqt denne til
USe, ttnit fet lar'seg l@e /konomisk. Deltakerne i I' P' E' betaler

seiv utgiftene, men d.t rut"t jo sarlig dyrt for de fleste I delta i en

"[t"*'i." i'Amerika. Profeisor CaIn 
'mente imidlertid I kunne

;ii; i irtsikt en betydelig suboidiering fra amerikansk side'

Olaa Giarevoll
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flovedforeningens irsmelding 196l
Fcreningen hadde pr. 31. desember 1961 615 medlemmer; av

disse hadde hovedforeningen 886.
Hovedforeningen hadde 63 livsvarlige, 35 husstands- og student-

rnedlemmer. I lppet av iret er 2 av f6reningens medlemirer dpde,
l7 medlemmer har nreldt seg ut og 26 har mei-dt seg inn.

Styret har hatt f/lgende sammEnsetning: Dosen"t Eirif Dahl (for-
m.ann),_ professor Ralplr Tambs Lyche lviseformann), forsknings-
stipendiat Jon Kaasa (sekretar), lektor Anna-Sofie Nersiad (kassere'r),
lektor Randi Sagberg og konservator Rolf Berg. styret hir hatt 'l
m@te.

Professor Ove Arbo 
- 
Hpeg har redigert <Blyttiau. Ekskursjons_

nemnda har bestitt av konseivator RolfBerg, amanuensis FinnlEgil
Eckblad og cand. mag. Finn Wischmann.

, 
Det ble arrangert 6^ ekskursjoner i Oslo og omegn og en sommer-

ekskursjon til Ogna pi Jrren.-
Det 6ar vart f,old't 3 medlemsmdter.
28. februar: Festmpte i anredning foreningens 2b-irs jubileum i

videnskaps-Akademiet. F@rstekonseivator ;oiannes Lid' talte om
foreningens stiftelse og dosent Eilit Dahl "gu er historisk oversikt.
F/rstekonservator Per stormer og-lektor H=uns Birkeland viste lys-
bilder fra noen av de f/rste ekskurijonene. Erter m/tet ble der servert
torsk og r/dvin.
-.21. mars: Arsm/te. Arsberetning-og regnskap ble lest opp og god-kjent jjan.d. T3g. Ingrid f ygu"ra gitt"ut av styret og i6rrt',li",rgr-
strpendrat Jon Kaasa ble valgt til ny sekretrr. professor natptr Tam'bs
!y.he, konservator Rolf 

-Berg og lektor Randi Sagberg ble'gjenvalgt.
Revisorene. gravylr Halfdan R.,i og cand. real. B"irgei crei'ager ble
Iikeledes gjenvalgt. F@rstekonservaior Johannes Lid kiserte om Ka-
naripyene og.d-eres ,flora og viste fargeiysbilder. M/tet ble holdt pt
Universi tetsbiblioteket.

23. november: Forskningsstipendiat Jon Kaasa fortalte om sine
inntrykk fra en ekskursjon til -oland 

olg viste fargelysbilder. N{/tet
som ble ledet av sekretaren, ble holdt p.-e Blintlernl

Pi m/tene var 40-80 medlemmer tilstede.



Ekskursjoner
Porto

M/ter

Diverse " 37,40
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27

Regnskap for 196l
N. B. F.: Taps- og uinningskonto

kr.
(

Liunarige medlemmers fond

284.04
67,7b

532,50

3.844,90

tingenter ... ... kr.
Renter Oslo Sparebank .

Beholdning:
Obligasjon ..... ... kr.
Oslo Sparebank l/l-61 .
Obligasjonsrenter (
I livsvarig medlem
Renter Oslo Spareb.

6.000,00
3.536,22

255,00
100,00
109,01

kr. 10.000.23

Obligasjoner
Beholdning Oslo
Sparebank lll-62 ..

kr. 6.000,00

4.000,23

kr. 10.000,23

Gaaefondet til Blyttia
Beholdning OsIo
Sparebank l/l-61 ..
Renter Oslo Spareb.

kr.
(

251,88
6,28

Beholdning Oslo
Sparebank l/l-62 .. kr. 258,16

kr. 258,16

PassiaaAhtira

kr. 258,16

Status pr.3Il12 - 1961

Kontanter
Innestiende
Innestiende
Sparebank:
Kto. 230.59I

" 75.792
. 238.680

kt.624,64
4.000,23

258, I 6

kr. 7,01
. 3.658,85

4.883,03

6.000,00
I,00

Obligasjon i fast
eiendom (
Gamle skrifter r

Livsvarige medl. fond:
Oslo Sp.b. kr.4.000,23
Obligasjon . 6.000,00

------ kr. 10.000,23
Gavefondet til Blyttia . 258,16
Driftskonto:
Kontanter kr. 7,Ol
Postgiro . 3.658,85
Bankinnsk. ' 624,64

4.290,50
. 1,00

kr. 14.549,89

postgiro
Oslo

Gamle skrifter

kr. 14.549,89

Oslo, 19. februar 1962

Anna Sofie Nerstad
(sign.)

Revidert og funnet i orden 2212 - 1962
Birger Grenager

(sign.)
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Hovedforeningens ekskursjoner 196l

, .Sd,"d19.4. 
juni til Ho vedQ_y a._Fra bithavnen gikk vi opp pe

Itpyden like ved og.{ul! srraks Hove<l/yas spesiaritegYriforiui mon-
tenu,m, og ellers rikelig au Filipenduta iulgaris og Inula salicina
sammen med en rekke andre jypiste representuntei for floraen pl
kalkbergene_ her, bl. a. noen uirst<er av cotoneaster melanocarpus.Vi trakk tid,.r: lanSl-us11Sgen og fikk dernonstrert Luzula campes_
trn og en del Carex. Ved klosterruinene lette vi forgjeves etter Myo_
suru.e som tidligere har vart funnet her. Vi fant deri'derimot i fruktpi t/rre bakker litt lenger mot syd. pi ryggen vesr for klosteret vok-
ser,det mengder av Pr^uius spinosa og Geian*ium sanguineum. Ranum-
cul-us polyanthemus finnes bgsi her. Etter en rast trakk vi over mor
sydpstsiden av Qya. Her fani vi bl. a. Asplenium septentrionale p|t
eru_ptivganger. r skriningen pi sydpstsiden voksei det fremdeies
endel eksemplarer av an2moie pratensis som ni sto med modne
frukter. Litt lenger mot nord fani vi Cerastium semid.ecand,rum. yi
returnerte si til bithavnen og fant underveis adskillig Hyoscyamw
ved brakkene. Ca. 30 deltakere.

Finn Wischmann

, S/ndag ll. ju^ni. Til H ajbya i Frogn. Fra piperviken dro de 22
deltakerne i strilende solskinnsver med den vesle rutebiten ut til
Hh|ya. Biten la til v-ed brlggen pi vestsiden av Qya og vi tok fprst
veien /stover mot Hi@ya gflrd. vi hadde ikke geii 

''ultrg. 
skrittene

f4T .lottt. Bj/rnhaug oppdaget en merkelig Soichus, rori ,..r.r" ..
bhtt besremt til s. asLel va1. pungens. Dei 

'ar en h/y planre med
ta-llrike.hpvelfo.rmig fliket-finnere blad som hadde off til g par
fliker' slik at planten lignet mere en ristel enn en dvlie. Men frirk-
te.n:, soT Bj@rnhaug skaffet_litt senere pi sommeren, hadde de ty_
piske- stivdylle-karakterene. pi. en skrtning ovenfor veien var det
en rik forekomst av c-ornus sanguinea og v=ed bukta pl /stsid.en av
/ya studerte vi strand,engene, med forskjellige halvgras 

'som 
carex

disticha, c. recra og scirpus rufus. r'er uui- sydikrining klatret
Lonrcera .pertrtymenuS .oppou-.1 bergene. Erterar vi hadde ipist vir
niste pe knausene ved.sjffi, fulgte "vi stien nordover til Dr'agsund,
gjennom en vakker blandingsskog med mange blomstrende" p/ar_

??thgtq-bifolia og et sted Gatiurn pumilum. Ved Dragsundtiernet
ble calla palustris, carex elongara og Lysirnachia thyrsiilora dlmon-
strert. Pi ritne blad i- en gr/fi vokste den vesle soppen gul klubbe_
morkel, .Mitrula paludosa, som har lysende egg-gule^ hodei. Men her
mAtte vr :nu, og-fulgre si veien langs vestsiden av gya tilbake til
bryggen. Den gikk et sted gjennom en l/vskog med rik moldjords-
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{lora. Pi marken vokste Asperula, Dentaria, Lathyrus niger, L. uer-
nus, Listera ovata, Orchis luchsii og Sanicula, pi bergknausene skin-
nende r/de planter av Geranium lucidum. Hjemturen pi fjorden ble
like strilende som fremturen' 

per str@mer

18. juni. Til Eggekollen i Lier. 17 deltakere. Godt vrr. Med
tog til Lier st., videre med buss til Torstad. Fra Torstad gikk vi
vestover langs Songa et stykke, fpr vi klatret rett opp den bratte syd-
skriningen av Eggekollen. Langs Songa fant vi bl. a. Taxus baccata,
Platanthera chlorantha, Carex capillaris, Briza media, Listera ovata,
Selaginella selaginoides og Aconitum septentrionale.

Mellom Songa og Eggekollens styrtninger vokste Carex loliacea
og C. elon.gata, den siste i store mengder. Her fant vi ogsi en liten myr
nred bl. a. Corallorhiza trifida, Sciprus Hudsonianus og Drosera
lctngifolia. I styrtningene var det en rik og interessant vegetasjon.
Blant de mange arter kan nevnes Polystichum lonchitis, Sanicula
europaea, Galium odoratum, Taxus baccata (flere temmelig store'trr), Aquilegia uulgaris, Woodsia alpina, Lathyrus 7.ternus, L. niger,
Astragalus glycyphyllus, Dentaria bulbifera, Asplenium ruta-mura'
ria, Festuca altissima, Bromus Beneheni og Carex silvatica. Yi
rastet like under toppen, pi en herlig blomstereng (Geranium san-
guineum i fullt flor) med utsikt over Lierdalen og kollene omkring.

Selve topp-partiet var goldere enn ventet. Vi unders/kte bide
Storkollen og selve Eggekollen, og fant bl. a. Sedum rupestre, Asp-
Ienium airid.e, Spergula aernalis og Blechnum spicant.

Hjemturen gikk nordover til S/rsetra, derfra langs elven ned til
@ksne. Vegetasjonen var yppig, men vi hadde for liten tid til i
studere den n/yere. Ved elven si vi i farten bl. a. Mulgedium alpi'
num, Ranunculus platanifolius, Poa remota, Festuca altissima (rike'
lig), Circaea alpina, Polystichum lobatum, Agplenium airide og
Dentaria bulbifera.

RoIf Berg

2. - 8. juli sommerekskursjon til J a r e n. Vi bodde pi fru
Hiorth's Pensjonat, Ogna. Deltakere var: Lillemor Bang, Olaf Bang,
Ellen Berg, Elin Conradi, Arne Eftest/I, Liv Eftest@I, Per Eidem,
Gunnar Hofstad, Gudrun Laland, Caroline Leegaard, Kire Lye,
Sigurd Miiller, Gudbjdrg Rui, Halfdan Rui, Hans Fredrik Rper,
Peter Skjcveland, Per Elling Strand, Thorolf Taksdal, Else Tambs
Lyche, Ralph Tambs Lyche, Bj@rn lVischmann, Finn Wischmann.

2. juli. Vi mottes om morgenen og etter frokost tok vi fatt pl om-
ridet ved Ogna. Allerede rett utenfor pensjonatet traff vi pl to
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representanter for Vestlandsfloraen: Loliunt perenne og Sanguisorba
off icinalis. Vi frydet oss ogsiL over en aker som var lysebli av blomst-
tend,e Anchusa atwensis. Pi sanddyner langs jernbanelinjen og ved
en fabrikk fant vi Carex arenaria, Silene nutans Thalictrum minus
og Geranium molle. Nede ved elven, sarlig pi den nordlige bredd,
er det vite enger med en meget rik vegetasjon: Carex diandra, C.
Hostiana, C. Iepidocarpa og Parnassia palustris. Her hadde vi ogsi
virt f/rste m/te med endel sjeldnere orchideer Dactylorchis purpu-
rella. som akkurat var i full blomstring, D. incarnata i en karakte-
ristisk blekrosa varietet, nesten avblomsrrer, og Epipactis palustris,
ennu bare i knopp. Dessverre er lokaliteten hirdt beitet av sauer
si det tan sp@ke alvorlig for plantene her. Serlig beklagelig er detre

. fordi det er den enesre kjente lokalitet for EpipaVtis palustrls pi S/r-
og Vestlandet. Pi fjellknauser lenger ut mor havet fant vi poientilla
Tabernaemontani, Hypericum pulchrum og H. montanum. Pi. sand-
strand nrr selve elvemunningen vokser det endel Agropyron iunceum.
, Om ettermiddagen gikk vi over pi sydsiden av- elven. Ved broen
fant vi Ranunculus trichophyllus i -elven. 

Langs jernbanelinjen lyste
det blitt av Lu,pinus noothatensis som opprinnelig har oirt shdd
for i binde flyvesand og som nu har nituraliseri seg. En annen
plante som riltrakk l9g oppmerksomheten her, var Eufhorbia, cypa-
rissias som vokser rikelig langs jernbanen og ellers finne, spiiat
h.ist og her i nanheten. Her var ogsi en fin- bestand av Laihyrus
siluestris i fullt flor. I elven fisket vi opp potamogeton perfoliatus.
I sanddynene ut mot havet fikk vi det f/rste inntrylik av Ammophila
arenaria som kan vare eneridende mange steder hvor sanden mer
eller mindre kveler andre planter. Pi steder hvor sanden er litt mer
11qUjt oq fast, er det sarlig Salix arenaria, Anthyllis aulneraria og
Viola tricolor som setter sitt preg pi vegetasjonen. Innenfor sandl
dynene er det plantet furuskog hvof det iutkinten vokser Lathyrus
maritimus_.og Dactylorchis purpurella. Lenger inne fant vi pyrola
rotundifolia, Moneses unillora og Monotropa hypopitys.

- -3. 
juli tok vi buss til Reime i Nrerb/. Underveis-si'vi et par store

blomstrende bestander av lris pseudacorus pi. vestsiden av hoved-
veie-n litt syd for Reime. Ved Reime er det store myrstrekninger med
en- fin flora: Dactylorchis maculata, D. incarnata, D. purpu,-rella og
Schoenus ferrugineus. Arnica ntontana fantes si rikelig ai den satre
preg pi vegetasjonen med sine store gule kurver. Ved-en bekk fant
vi en av de planter vi spesielt hadde hipet i fh se: Berula erecta, en
a,.v Norges sjeldnesre skjermplanter. Den var tidligere funnet der av
fiskeriinspekt{r A. Landmark, og det gledet oss 5 konstatere ar be-
standen fremdeles er i god behold. Vi fortsatte ned mot stranden
som her ligger som en smal brem foran en ca. 30 m. hdy morenefront.
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Her vokser Carex distans, Lycopus europaeus og store eksemplarer
av Angelica archangelica ssp. litoralis. Ved utl/pet av en bekk fant
vi en stor bestand av Catabrosa aquatica. Det som imidlertid i st@rst

grad fanget oppmerksomheten her, var en fin samling av Dactylor'
ihis purpurella med bl. a. et usedvanlig kraftig eksemplar som milte
50 cm og naaae et aks pi l5 cm. I skriningen av morenen fant vi
Cynosurus cristatus og blad av Primula aulgaris. Vi fortsatte si forbi
Obrestad nordover til Hirrelva og fulgte den oppover et stykke.
Langs elvebreddene er det store bevoksninger av lris pseudacorus,
Scirpus Tabernaemontani og Sparganium ramosuTrt og innimellom
var det mange steder lyseblitt av Myosotis caespitosa. Pi tilbaketu-
ren til Vigre[rossen kom vi over nye rike felter med Carex Hostiana,
C. lepidolarpa og Schoenus femugineus, men noe synderlig nytt
fant vi ikke her. Fra Vigre returnerte vi sfl med bussen.

4. juli gikk vi syd/stover for i fi heiene og deres vegetasjon som

kontiast t-il de rike ubeiteneu nar sj/en. Underveis opps/kte vi den

gamle kjente lokalitet for serratula tinctoria. Den fantes i beste vel-

[iende, og de ivrigste plantesamlerne fikk sikret_seg et lite-skudd. I
iryrdragene inne fheiene fant vi en flora som ikke var srrlig rik og

avvekslende, men som allikevel ga oss adskillige nye arter som er
karakteristiske for kystfloraen: Erica tetralix, Narthecium ossifra-

gum, Juncus squanosus, J. Kochii og Pedicularis silaatica. Pi de

iet"rt" partiene i myren vokste Drosera intermedia i store mengder,
og i varinpytter Utricularia minor i blomst. Ute i tjernene lyste det
ui fobrtio'Oortmanna som ogsi var i full blomst. Under en fjell-
knaus fant vi Lonicera periclymenurn sorn nettopp hadde begynt i
ipne de f/rste blomstene, og pi tilbaketuren kom vi over et eneste

eksemplar av Leucorchis albida.
Om^ettermicldagen fikk deltakerne fri til i gi pi egenh€nd,-mens

lederen tok en rel.ognoseringstur til Lutsi i Hglyland med tanke pi
en eventuell tur dit. Resultatet var noksi negativt, men fra en nrer-

liggende lokalitet hjembragtes Dryopteris o,reopter^is og-Hymeno-
pl$llum peltatum slil at de-/vrige deltakere kun-ne fi glede av-dem'' 

5. i"ti ieide vi en buss for hele dagen for 6. rekke over endel fjerne
lokaliteter. Dette var den eneste dagen vi hadde sol og noe varme,

ellers hadde vi det temmelig surt og kjdig. Vi tok f/rst en avstik-
ker ned til suanden ved Narland hvor frk. Laland viste oss en fore-
komst av Atriplex sabu,Iosa. Vi fortsatte si til Orre i Klepp. Nede
ved sj/en fant vi mer A. sabulosa og endel eksempla^re-r av-Hordeum

iubaittm. Her er en stor flyvesanclrygg som srerlig pi lesiden er dek-
'ket rn Ammophila med enkelte individer av Lathyrus- maritimus
innimellom. I 

-le 
av ryggen ligger en sandflate som er dominert av

Salix arenaria med, flelJ<.er ai- Anthyllis aulneraria og Thalictrum
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minus inniblant. Vi fortsatte nordover og stoppet i nerheten av
Reve for i lete etter Botrychium simplex som er funnet her, men
uten resultat. Istedet fikk vi anledning til i glede oss over Juncus
balticus og Carex arenaria som her i l/s sand og spredt vegetasjon
hadde god anledning til e utvikle flere meter lange jordstengler med
tallrike skudd i lange rette geledder. Ved Bore bru lette vi forgjeves
etter Pilularia globulifera Eom er angitt herfra, og fortsatte siL til
Vasshus. Her gjorde vi en lengre stans for i unders/ke omriLdet litt
grundigere. Rundt Vasshusvatnet var det meget sumpig og vanskelig
tilgjengelig si vi fortsatte snart til Grudavatnet. I omrfldet mellom
vannene kom vi over noen av de rnest utpregede npusleplantener:
Scirpus setaceus, Radiola linoides og Centunculus minimzs. Ved
Grudavatnet vokste lVlentha aquatilis i store mengder, og vi fant
adskillig Littorella un.iflora i blomst. Etter endel leting fant vi ogsi
Pilularia, og da vi f<4rst hadde fitt fiye pfl den, viste det seg at den
fantes i masser. Pi tilbaketuren kom vi over noen fi eksemplarer av
Sagina subulata og i skog pi. en liten fjellknaus fanr vi Hedera
helix. Yi hadde hipet i fi llne en bit for i lete etter Naia"s flexilis
som ble funnet her i 1897. men det lvktes desverre ikke. Vi tok sl
en avstikker til Arne Garborgs sted oKnudaheiou i Time. Det ligger
h/yt og fritt med en fin utsikt over oFlatJreren,. Underveis gjorde
vi en stans ved Mossigelunden hvor det er en stor forekomst av
Stellaria holostea. Etter et forgjeves fors@k pi i finne Naias i Hogne-
stadvatnet returnerte vi til Ogna.

6. juli clro vi til Bruvatnet i Ogna. Her fant vi igjen en rik og av-
vekslende flora: Lonicera ltericlymenum i fullt flor, Stellaria holostea,
Arnica montana og Jasione montana i berg pi nordsiden av vannet.
Etterpi li vi omed rompi i vdretu og lette etter pusleplanrer, og det
lyktes oss etter endel strev I finne Radiola og Elatine hexandra.
Under disse bestrebelser fikk vi bes/k fra to Stavangeraviser. Det
var ganske hyggelig, ikke minst fordi det er sv:err sjelden pressen
viser viLr forening og dens virksomhet noen oppmerksomhet. Vi gikk
si ut til stranden hvor det er slake sanddyner og en liten lagune.
Her fant vi igjen enclel pusleplanter og av nytt for oss Carex mari-
tima og Sagina nodosa, men det som f/rst og fremst fanget opp-
nrerksomheten var adskillige eksemplarer av Epipactis helleborine,
som man ikke er vant til i finne i ipne sanddyner. Tilbaketuren la
vi sfl langs stranden til Ogna.

7. juli gikk vi sydover til Sirevig. Her skifter landskapet fullsten-
dig karakter. Det er slutt pi Jrrens flate sand- og morenestrekninger,
og man kommer inn mellom lave, runde, ofte nesten nakne fjell-
knauser. Vegetasjonen er stort sett henvist til sprekker og forsenk-
ninger. Vi fant ikke si meget nytt, det som gjorde sterkest inntrykk
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\ar Sedurn-arter som klorer seg fast pi berget: Sedum rosea sorn kont-
mer helt ned til sj/en pi disse kanter, S. acre som lyste gult lange
veier, men kanskje sterkest S. anglicum med den fine kontrast mel-
lom de hvite kronblad og rosa fruktemner. Ved Sirevig fant vi en
forvillet Phaceli,a tanacetifolia pi en avfallsplass og Bromus inermis
pn en veikant.

Om ettermiddagen tok vi det med ro og pr/vde i memorere vire
inntrykk, og hygget oss ellers med sang.

8. juli delte vi oss i to partier. De ivrigste samlerne reiste tilbake
til Hognestadvatnet igjen for i lete videre etter Naias, men utbyttet
ble magert. Hovedpartiet la veien i nord/stlig retning innover heiene.
Heller ikke vi fant si meget nytt. Vi passerte endel vann med en
noksi fattig flora. Pi en myr nrer Mj/lhus fantes Lycopodium inun'
datum og Rhynchospora fusca. Pi tilbaketuren fikk vi for fprste
gang pi ekskursjonen ordentlig regn.

Etter middag pakket vi, og de fleste av deltagerne dro med tog
om aftenen.

Finn Wischmann

S/ndag 3. sept. til Gjellumvannet i Asker. Vi startet fra
Heggedal st. og studerte f/rst floraen i elven og ved sydenden av
vannet. Her er fremdeles en ganske rik vann- og sumPvegetasjon med
f. eks. Iris, Phragmites, Poa palustris, Scirpus lacustris, Carex di-
sticha, Sparaganium r&nrosum og Rumex aquaticus, men ellers er
den tidligere siL rike flora i dette ornrlde s/rgelig redusert pn grunn
av den stadige /kende bebyggelse og forurensing av vannet. Pa @st-

siden av veien fant vi bl. a. Odontites rubra. Ved en liten vik pi
/stsiden av vannet rastet vi og fisket etter Ranttnculus peltatzs. Like
ved det sted hvor vi satt fant vi et eksemplar av Phallw impudicus.
Vi fortsatte si nordover langs vannet uten i finne stort mer av sar-
lig interesse, nir unntas Campanula ceruicaria som er temmelig sjel-
den pi disse kanter. Den temmelig fattige flora her skyldes ipenbart
berggrunnen som delvis er Drammensgranitt, dels sterkt omvandlede
kambro-silur-bergarter.

De fleste deltakerne returnerte fra Gullhella, mens noen fi fort-
satte nordover til Bondivannet. Ved sydenden av vannet fantes Typha
latifolia og adskillig Myrica gale, og i krattet langs vannet endel
eksemplarer av Epipactis helleborine. I gamle torvgraver vokste
Utricularia aulgaris. Pi hovedveien ved nordenden av vannet fant
vi Arrhenatherum elatius' ca' 20 deltakere' 

Finn wischmarzn
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10. september. Til Sinober i Lillomarka. 19 deltakere. Godt
var. Med tog til Snippen st. Derfra sydpstover opp Skillingpdalen,
og langp skil/ypa vest og nord for Nordre Langevann frem til Sino-
ber. Vegetasjonen i Skillingsdalen var relativt fattig, men ikke uten
enkelte rikere partier, med bl. a. Parnassia palustris, Cirsium hete-
rophyllum, Tussilago farfara, Mulgedium alpinum, Anemone hepa-
tica, Impatiens noli-tangere, Polygonatum verticillatum, Circaea
alpina og Galium odoratum (funnet av Eftest/l ved en liten side-
bekk). @verst oppe i Skillingsdalen fant vi en stor koloni Epilobium
adenocaulon ved t/mmerveien. Pl myrene i str/ket vest og nord for
Langevann si vi bl. a. Carex panicea, C. adelostoma, C. dioica,
Eriophorum latifolium, Corallorhiza trifida, Dactylorchis Fuchsii,
D. Traunsteineri, Parnassia palustris, Drosera rotundifolia x longi'
folia, Si.r,cc,isa pratensis og Rhynchospora alba.

H/stkald rast piL tunet pi Sinober. Hjemturen gikk /stover langs
bilveien fra Sinober til Sk/yen i Nittedal, hvorfra buss til Oslo.
Like ved Sinober sto bl. a. Polygonum aiuiparunt, Hierochloe odorata
og Salix lapponum. Dagens store opplevelse ble imidlertid Svenske-
dalen, en trang dal langs en nord-syd-giende forkastningslinje. Vege-
tasjonen var frodig og artsrik med bl. a. Galium odoratum, Dentaria
bulbifera, Poa remota, Festuca altissima (masseforekomst), Mulge-
dium alpinum, Ulmus glabra, Corylus aaellana, Viburnum opulus,
Lathyrus uernus, og sist, men ikke minst Cinna latifolia.

Rolf Berg

17. seprrmber. Til Vettakollen. Det var ein fin solskinss/n-
dag og 2l var med. Vi tok Holmenkollbanen til Vettakollen st. Dr.
Ivar J/rstad demonstrerte her parasittsoppar pl trar o{J urter. Langs
vegen oppover i Skidalen stg vi pi lauvet av ymse slag lauvtre og
buskar. Litt lengre oppe m/ter vi eit innslag av subalpin plante-
vekst med Aconitum septentrionale, Lactura alpina og Polygonatum
uerticillatum. Det var om desse tre artene, tyrihjelm, turt og krans-
konvall (og kvitsoleie som ogsl veks i Sktdalen) at N{agnus Fries i
Uppsala i 1949 bmkte uttrykket n o r r I a n d' $ gr e n s a (Ii'mes norr'
landicus) om utbreiinga i Sverige. I Norge har vi ikkje noko tilsva-
rande grense. Her i Skidalen veks desse h/gstaudene i ein blandings-
skog av gran, ask, lind, l/n og hassel, og saman lrlred Daphne, Lathy'
rlts uernrrs, Viola mirabilis og ei stor mengd Anemone hepatica,
Galium odoratum og Stellaria nenxorun't..

Si kom vi opp pi Fuglemyra, og etter ein lunsjpause vart det
demonstrert 10-12 av dei vanlege torvmosane, Sphagna av SruPPene
palustria, acutifolia og cuspid.ata. Pil myra veks det rikeleg med
Rhynchospora alba og Scheuchzeria palustns, men knerot, Goodyera
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repens, som var funne i myrkanten i 1940-ira, den kunne vi ikkje
finna att.

Det var pfl tilbaketuren ned mot Gaustad at vi gjorde dagens
beste funn.-I skogen kring Blntj/nn veks det rikeleg med Brachy-
podium pinnatum. Pi blad av dette graset oppdaga J/rstad rust-
soppen Puccinia brachypodii som f/r berre var kjent pi Brachy-
pod.ium siluaticum her i landet.

Johannes Lid

Trlndelagsavdelingen, irsmelding for 196l
Ved irskiftet 196l-62 hadde foreningen 122 (104) medlemmer, av

disse var 2 (2) livsvarlige, 86 (75) lrsbetalende og 34 (27) husstands-
medlemmer. (Tallene i parentes gjelder forrige ir.)

Pi flrsm/tet den 21. mars ble dette styret valgt: Professor N. A.
S/rensen (formann), lrrer Lars Uglem (nestformann), fru Edith
Weydahl Vik (kasserer) og professor Olav Gjarevoll (sekretar). Re-
visor: Lektor Arvid Heimdal.

Ekskursjonsnemnd: Lektor Signe Fransrud, gartner Martin Op-
land og professor Gjrerevoll.

I l/pei av iret er arrangert 2 ekskursjoner. Det er holdt 5 m/ter,
alle pfl Vitenskapsselskapets Museum. Det gjennomsnittlige oPPmOte
har vart 50; det er det h/yeste tall i foreningens historie. Mptene var:

7. februar: Konservator Johannes Lid holdt foredrag om floraen
pi Kanari/yene og viste en rekke vakre lysbilder derfra.- 

21. mars: Professor dr. Olav Gjarevoll holdt foredrag med lys-
bilder: .Overvintringsteoriens stilling idag'.

12. april: Foredrag av professor Albert W. Johnson fra University
of Alaika: .Biologiske unders@kelser i den nordvestlige del av
arktisk Alaska,. En rekke lysbilder ledsaget foredraget.

25. oktober: Professor dr. N. A. S/rensen som nettopp var kommet
hjem fra et opphold pi I ir i Australia, holdt tbredrag:-.Glimt fra
Australia,. Med en rekke praktfulle lysbilder skildret han vegeta-
sjonen og botaniske problemer i Australia'

6. desember: Konservator Rolf Berg, Oslo, holdt et ytterst interes-
sant foredrag: .Maur og plantesPredning".

Flere av medlemmene viste fargelysbilder fra sommerens ekskur-
sjoner.

Trlndelagsavdelingen, ekskursjoner 196l
mai. Tur til T a u t r a. 25 deltakere. Med biler fra Trond-
til Smlland pi Frosta, og derfra med bit til Tautra'

99

heim
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Vi fikk cler se de veldige Inengdel ned Primul.n uetis i sin beste
blomst.

PflL knausene nordligst pi, Oya Satureia acinos, Cerastium semidec-
andrum, Draba uerna, Potentilla tabernaemontani, Saxifraga ttidac'
tylites og Anemone hepatica.

Vi gikk s/rover Qya til dantnten ved Brustad hvor veldige mengder
med hettemiker holder til. Her fant vi bl. a. Polygonum hydropiper.
Av plantene tra Qya skal ellers nevnes Thlaspi olpestre, Veronica aet'
na og Luzula campestris.

7.-9. juli. Hovedekskursjon til indre O g n d a l- l8 cleltakere: Nils
Flekkstad, Astri Gjarevoll, Olav Gjrerevoll, Kristen Grgittum, Vivian
Iversen, Ase Kolst@, Arnfinn Nypan, Ivka Munda, Ola Rakstang,
Agnes Rian, Kjell Rian, Kristian Rian, Jostein Setsaas, Johan Ster-
ten, Brit Uglem, Lars Uglern, Lydia Uglem og Ester Weydahl.

Den fprste dag ble nyttlt til en tur til Storgaulstadh@gda. Her lig-
ger flere kalkbenker i nordvendt skri.ning i granskog, og floraen
her er tildels rik. Av viktigere funn kan nevnes:

Actaa spicata, Aspleniurn vi,ride, Carex digitata, C. halleri, Cypri'
pedium calceolus, Cystopteris montann, Daphne me.ze_reum' Dry9p-
ieris robertiana, Orchis incarnata, O. fuchsii, Polystichum lonchitis,
Pyrola norttegica, Salix hastata, S. retitulata og Splachnum luteurn.'Lokalkjente folk kunne lortelle at det mellonr Lustadvatnet og
Skjakervitnet fantes en frodig lokalitet som fra gamlnelt_.av var kalt
oapoteket,. Den 8. juli dro vi avgirde for om mulig i finne stedet.
Pfl lang avstand pelite Grgfnlih/ seg ut som stedet. Det er e,t- ganske

stort s@;berg *ed stup og rasmark, og det viste seg at det ikke bare
var en frodig vegetaijorl men ogsi en rik flora. I dverste del av

rasmarka vokste noen gruPPer av almetrar. I stupet var det impo-
nerende mengder av Saxifraga t:otyledon. For@vrig skal nevnes-:

Actaa spicatn, Astragalus noregicu,s, Arabis hirsuta, Blechn,unt
spicant, Cimpanula latifolia, Carex atrata, C. capillaris, C. digitata'
e . rupestris, Daphne mezereum' Draba rupestris,_luncrts castaneus,

Lathyrus uernui, Miliunz effusum, Poa alpina' Polygala amarella,
Polygonatum odoratutn, P. aerticillatum og tr/eronica rupe-s-tris.

Siste dags tur gikk til Mokkaklumpene, noen lave fjell /st for
Mokkavatiet. Floiaen her er fattig, men pi noen smi flekker kom
vi over Dryas ocopetala, Equisetum uariegatum, Kobresia simpli-
siuscula og Satix myrsinites. Dessuten fant vi kadavermosen Tetraplo-
don mnioides' 

olau Gierevou
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Vestlandsavdelingen, irsmelding for 196l
Lokalstyret i meldingsiret har vrert: Folkeh/gskulelarar Jakob

Naustdal (formann), cand. real. Torbj/rn Aasheim (sekretar), f/rste-
amanuensis Tore Ouren (kasserer), f/rsteamanuensis Per Wendelbo.
Ekskursjonsnemnden har bestitt av: Lektor Carl Alm, frk. Miranda
B/dtker, konservator Anders Danielsen og professor Knut Fagri.
Avdelingens revisor har vart dosent Ulf Hafsten.

Avdelingen har holdt 2 ekskursjoner og 4 m{ter, hvorav ett m/te
(28. nov.) var fellesm@te med Bergens Kameraklubb. M/tene var:

15. februar: Arsmpte. Foredrag av overgartner Sverre Gjersvik:
"Rhododendron-kultur). Oppm@te 28.

27. april: Foredrag av f/rstekonservator Johannes Lid: uKanari-
{4yene og floraen der,. Opp-pte 32.

25. oktober: Foredrag av cand. real. 'I'orbj/rn Aasheim: uVet plan-
tene hva klokken er? En orientering om plantenes endogene rytmer).
Oppm/te 27.

28. november: Fellesmglte Bergens Kameraklubb og Norsk bota-
nisk forening, Vestlandsavdelingen. Det ble vist frem bilder (ca. 60
dias) fra den felles fotokonkurranse mellom disse to foreninger om
de beste blomsterbilder. Bildene ble kommentert av dommerne og
diskutert i salen. F/lgende ble premiert: l. premie H. Heyerdahl, 2.
pr. E. Engebretsen, 3. pr. F. Blaha, 3. pr. H. Heyerdahl, 3. pr. Ulle-
b{e,4. pr. P. Wendelbo, 4. pr. E. Engebretsen. Oppmuntringspremier:
H. Sarvold og K. Pedersen. Oppm/te 45 (inklusive medlemmer fra
Bergens Kameraklubb).

Alle m/tene ble holdt pi tsotanisk laboratorium og avsluttet med
enkel matservering.

T. Aasheim, sekretrr.

Vestlandsavdelingen, ekskursjoner 196l
4. juni. Til str@ket mellom Haus og Rivenes pi Oster/ya.

22 deltakere. Kameraklubben i Bergen var invitert p. g. a. fotokon-
kurransen (se irsmelding). At si fi av klubbmedlemmene ble med
piL turen, skyldtes nok delvis grflvaret. En kortere regnbyge fikk vi,
men hadde ellers oppholdsvar. Etter en times tog- og ferjetur fra
Bergen begynte vi i botanisere pi Haus. F/rste egentlige godbit var
den kjente forekomsten av kalmusrot (Acorus calamus) flere steder i
og ved utl/pet av Hausvatnet, pi prestegirdens grunn. Vi fant bare
sterile eksemplarer si tidlig pi iret, og etter eldre herbarieark fl
d/mme blomstrer planten sjelden i Haus. En svak saltvannsp5.virk-
ning ved h@yvann er sannsynlig pi et av dens voksesteder i en henge-
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myr. Kalmusrot er sikkert innplantet der pi prestegfirden,._og det
samme gjelder en praktfull ca. l5 m h|y Hedera heli'x vat. hibernica
pi en bergvegg, Galanthus niualis, Clematis vitalba, Euonymus euro'
paeus, Acer pseud,oplatanus, Iulyrrhis odorata og de to Sambucus-
artene, som alle finnes mer eller mindre forvillet der. Av spontane
planter var det serlig Carex remota (ny for Haus herred), Turritis
glabra, Geum riaale x urbanum og Geraniurn columbinunx sorn
gledet oss. Flere steder i veikanten hadde amerikamj/lke (Epilobium
adenocaulon) innfunnet seg, som det leie ugras den er blitt pi
Vestlandet i de senere ir. Virkelig kalkflora fant vi ikke, da hele
turen foregikk i et gneissomrlde utenom kambrosiluren. Av nbedre,
arter i de frodige lauvskogsliene mot s/rvest kan nevnes Polystichum
braunii, AIIium ursinum, Orchis mascula, Vicia silaatica, Hypericum
montanum, Galium odoratum og Campanula latifolia. Det var hyg-
gelig fl se igjen forsommerens flor - ogsl nir det gjalt mer trivielle
arter. Jakob Naustdal f/rte som vanlig plantelisten, med ivrig assi-

stanse av diverse andre. Listen ble pi ca. 210 arter, som miL kalles et
bra resultat pt de 5 timene i dette str/ket. Ferje og buss f/rte oss

hjem.
Mirancla BQdtker og Anders Danielsen

3. septernber. Til Telavig i Sund herad. Med eldre og yngre
var det i alt 19 personar som var med pi denne ferda ut til havet
pfl vestsida av t/ya Sotra. Bussen gjekk fri Bergen kl. 8.50 og kom til
Hjellestad kl. 9.40. Nokre av deltakarane kom andre vegar.

I solskin og laber bris frfl nord bar det med ferja ut Aleknapp-
sundet, framom Bjelkarpy og den gamle handelsstaden Bukken, som
vi ein augneblink sig skimten av gjennom det trange Bukkasundet
i nord. Vi fylgde leia ut sttndet ved Selbakken pfl s/rsida av Let{y,
og derifri tvers over Ler/yosen til Klokkarvik pfl Sotra. Der stod
bussen som f14rde oss endi lenger vestover. Det er ikkje slik at sj/-
veg:n er einaste bindelekken gard og gard imellom pi Sotra no
Ienger. Vegar og bussar tek over etter kvart, og bruer mellom @yar
og kanskje med tida over til fastlandet og, blir truleg realpolitikk
om ikkje si lenge.

Ved botnen av Spildepollen steig vi av, og fylgde for det meste
landevegen til'Ielavig. Sume av oss var heilt vest til havet. Vi hadde
med ei planteliste som var teken opp den 24. juni 1950 pfl student-
ekskursjonen fri Oslo, som var leia av professor Rolf Nordhagen.
Ruta den gongen gjekk i motsett lei - fri Telavlg til Spildepollen.

No galdt det i supplera lista si mykje som mogeleg - og dessutan
i finna att, dei noterte artene. Om lag 20 .nye' arter vart noterte i
stroket Spildepollen - Telavig, si lista derifri er no pi 270 arter
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karplantar. Det var nok nokre vi ikkje fann att, mellom dei Hymeno-
phy llum, Silene acaulis, P e uc e d,anurn palustre.

Ved ein liten bekk pi s@rsida av vegen nrer sj/en i Spildepollen
voks det rikeleg av den interessante kystplanten skjoldblad (Hydroco-
tyle vulgaris). Veksestaden var typisk: Vitt lende ved bekk nar
stranda der det under srrskilde omstende ogsi kom saltdriv frfl pol-
len. Denne staden skulle vera svart lett 5. finna att for dei som vil
studera veksemiten til denne planten med dei morosame, skjold-
forma blada og dei prsmi blomsterstandane som sume reknar fbr i
vere skjermar. Dei plantane vi fann var rikeleg forsynt med frukter.
Ganske sikkert er skjoldblad oversedd fleire stader langs kysten i
S/r-Norge. Det kunne vere verdt i sji nettopp etter denne planten
nir ein er pi stader der det kunne tenkjast at han veks.

Nir vi er komne si. langt vest som her, er vi i purpurlyngen (Erica
cinerea) sitt rike. Endi det var siL langt lidande (3/9), lyste det djup-
raudt av blomande purpurlyng fra rabbane. Der nyttar si lite i leia
om slikt. Ein mi sji det sj@lv - ein mi oppleva purpurlyngen mid-
sumarsbel der vest i @ygarden. Men tak ikkje for mykje med i fam-
nen, srrleg der han er n&r si austgrense i den indre skjergarden. Der
skal han sti i fred.

Den delen av Sotra som vi gjekk over, er bygd opp av harde og
kalkfattige bergarter. I vir floraliste finsr ingen kalkmerkeplante -utan kanskje Selaginella. Floralister fra andre delar av /ya sarmer-
kjer seg og ved ein nesten total skort pi kalkmerkeplanter. Tek vi
med floraen pi heile 6ya, er tallet pi slike arter, s6. langt vi veit, berre
4-5. Storparten av dei atlantiske artene er ikkje avhengige av kalk,
og det er di dei som skaper biletet her ute.

I lyngmark og dike, pi enger og i bergbrot, pi naringsfattige
myrar i dette nesten skoglause stroket som ruta vir var lagd igjen-
nom, veks ei heil rad av kystplantar, slike som bjdrnekam (Blechum
spicant), raggtelg (Dryopteris paleacea), kysttjpnnaks (Potamogeton
oblongus), vallsaks (Narthecium ossifragum), knappsev (Juncui con-
glomeratus), lyssev (1. effusus), heisev (1. squarrosus), heifrytle (Luzula
congesta), storfrytle (L. sioatica), englodnegras (Holcw lanatus), kratt-
lodnegras (H. mollis), dvergsmyle (Aera praecox), knegras (Sieglingia
decumbens), heistorr (Carex bineruis), byh@ymol (Rumex obtusifo-
/izs), kystbergknapp (Sedum anglicum), villapal (Malus siluestris),
blodtopp (San guisorb a of f ic inalis), vestlandsvikke (V ic ia orob us), hei-
|atjOr (Folygala serpyllifolia), dikevasshtu (Callitriche stagnalis),
fagerpe,rlkum (Hypericum putchrum), amerikamj@ke (Epi[obium
adenocaulon), skjoldblad (Hydrocotyle aulgaris), jordnot (Conopo-
d,ium maius), purpurlyng (Erica cinerea), klokkelyng (8. tetralix),
kusymre (Primula au I garis), revebj/lle (D i gitalis purpurea), kystmyr-
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klegg (Pedicularis si,Iaatica), kystmaure (Galium hercynicum), viven-
del (Lonicera periclymenu,m), land/yda (Senecio iacobaea), svatt'
knuppurt (Centaurea nigra),

Dei hender av og til at ein st/yter pi fjellplantar heilt ute ved
havstranda. Pfl ein rabb fann Anders Danielsen fjellmo (Salix her'
bacea), ein isolert, framskoten utpost pl vestsida av Telavfigen.

Telavig er ei vakker bygd. Alle husa er nye og velhaldne. I l94E
vart alle bygningane der sprengde og brende etter ordre fri h/gste
tysk hald. Alle karane vart arresterte, sume skotne og resten sende til
Tyskland, der mange d/ydde. Kvinner og born vart internerte. -
Likevel, livet gir vidare. No er der ungdom og born atter, o8, trass
alt ser folk glade ut. Men det er $om ho sa ei enkje: .Me fekk hus
og heim att, det fekk me hjelp til, men sorg og sakn lyt m9 Eejl
sj/lve'. - Den store steinen pi haugen, med alle namna og Nordahl
Griegs ord: oHer skal vi minnes de d/de. .D, talar eit sprik som
alle skj@nar.

Om ettermiddagen bar det med buss austover att, sume over
Brattholmen-Alvfy og sume over Klokkarvik-Hjellestad. Alle var
samde om at denne utferda var s&rs vellukka.

Jakob Naustdal



Smistvkker

Norske Naturhistoriske Museers Landsforbund 196l
Forbundet hadde i 196l i alt 14 museumsmedlemmer og 62 per-

sonlige medlemmer. Arsm/tet ble holdt i Troms/ 7' o9.8. august' Den
fprstJ dagen var det om formiddagen vanlig forretningsm/te,_ med
flrsberetning, regnskap og valg. Deietter innledet Dr. L. R. Natvig
om: *Noen beiraktninger angiende utlendingers innsamlinger i
Norge og annensteds i verdenu. Dette fulgtes av en livlig disku-
sjon-som resulterte i at det ble nedsatt en komit€ som skulle utrede
rikett tr-r-ere og fremlegge evenruelle forslag til retningslinjer for
slikt innsamlingsarbeid, foi neste generalforsamling- De,retter var det
omvisning pi froms/ Museums .tybygg, som alle de tilstedevrerende
lnar megei i-ponert over. Ogsi museets biologiske stasjon like i nar-
heten ble besett.

8. august holdt cand. mag. A. W. Martinsen foredrag med-demon-
strasjon-av materiale fra den nyoPprettede skoletjenseten ved Geolo-
gisk Museum i Oslo. Om aftenen arangerte Troms/ Museum en me-

fet hyggelig middag pi Robukten restaurant ytterst pi s/rspissen av
Troms/ya.

9. august dro en del av m/tets deltakere pi ekskursjon med'Troms/
Museums bnt IvI/K uAsteriasn til fuglefjellet pi S/r-Fuglpy. Deretter
fortsatte vi til Thorsvig, hvor vi overnattet. Underveis ble det tatt
noen skrapetrekk.

10. august bes/kte vi Nord-Fugl/y hvor vi si de store- fuglefjellene
og pi veien tilbake til Troms/ ble det trfllet i Ullsfjorden- 

--daae f,Lrsm/tet og ekskursjonen var meget vellykket og ialt deltok
2l medlemmer.

Museumsstipendiat i botanikk i 196l var cand' mag. Eldar Gaare

(ved Vitenskaplselskapets Museum, Trondheim).' Styret tor f96t: Formann amanuensis Finn-Egil Eckblad. Sekre-

trer cand. real. Natascha Heintz.
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Botanisk Selskap for Tlnsberg og Omegn
led i 196l et smertelig tap, idet formannen, apoteker Saugesrad,

avgikk ved dpden 27. desember, 83 ir gammel. Ut-enom sitt yrke var
han virksom pi flere omrider, rnen botanikken omfattet han med
sarlig 

-interesse. Hans vi.kne blikk for ski@nnheten og mangtoldig-
heten i alt som leverog vokser pi mark og i stog, gav-h"- glede o"g
gpptot< ham helt til slutt. Han ble regner som en-sers dyktigamatpr--
botaniker, 9g han kjente plantelivei fra de nordlige iil de sprlige
deler av virt land. Saugestad ville gjerne samarbeide, og derf6r
gjorde han, sammen med lektor M. Hauge, i 1949 opptak tii-fl samle
interesserte i et Botanisk Selskap. Han var i alle lr Cn drivende kraft
i laget 

-og 
var formann fra 1952 til sin bortgang. Saugestad kjente

ma-Tge fagfolk og skaffet laget ypperlige foredragsholdeie. Han spar-
te ikke pl arbeid nir det gjalt i tilrettelegge mpter og turer, deltok
ivrig selv, og som den fine vandrer han var, spredte hin alltid inter-
esse og lunt hum/r omkring seg. -Pi irsm/tet holdt herredsskogrnester Kl.re Sather foredrag om
<Torvmyrer, deres innhold og vekst,. Han forklarte meget initruk-
tivt om interessante resultater forskningen har ni.dd. Han viste ogsi
fine fargefotos fra en botaniseringstur i Trollheimen. Pi hpstmpiet
holdt f/rstekonservator Johannes Lid foredrag om Kanaripyene og
plantelivet der. En opplevelse var der i fi et slikt ypperlig iirntrykl
av denne egenartede planteverden.

Turleder var lektor Knut Tjflnneland. Hovedruren gikk i fint
vrr til Veierland, hvor mange av v8.r kystfloras interessante ting kun-
ne iakttas.

Sigurd Kaasa, sekretar

Norsk Soppforening i lg6l
I november 196l hadde foreningen 276 medlemmer, en /kning pi

35 medlemmer pi et ir.
Styret har vrrt: Kommand/rkaptein W. O. Thoresen, formann,

lektor Jens Stordal, nestfortnann, agent Fr. Delphin jr., kasserer, fru
Liv Eftest/I, sekrerar, cand. mag. Gudbj@rg Flanssen. Suppleanter:
Tollef Berg og fru Alette Buttingsrud. Revisor: Advokat Aine Efte-
srol.

Pi. irsm/tet 28. november 196l var der gjenvalg. Det ble ved-
tatt e heve kontingenten for irsbetalende fra kr. 5,- til 10,- og for
livsvarige fra 100,- til 150,- fra 1963 av.

- Foreningen hadde fire m/ter i beretningseret, og det ble arrangert
fem turer: 20. august til Holen og Mellem i Barum, leder 6dd
R/seng, 30 deltakere. 3. september til Ost/ya, leder Oliver Smith jr.,
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60 deltakere. 14. september nhusmorturD til Godthib, ledere Liv
Eftestpl og Gudbj/rg Flanssen, 29 deltakere. 17. september til Hvite-
bj/rn, leder Kr. Horn, 60 deltakere. l. oktober til Dr/bak, leder
I.-E. Eckblad, 26 deltakere.

I tiden 10. til 17. september ble det arrangert en (soppuken i
.Oslo. S/ndag 10. ble det pi fem steder i Oslo og omegn holdt kontroll
og utstilling av sopp, og mandag utstilling, kiseri og servering av
sopprett i et lokale i byen. Torsdag husmortur, som nevnt ovenfor,
og s@ndag tur til Hvitebj/rn med adgang for alle interesserte.

Flere detaljer, bl. a. om funn som ble gjort pf,. turene, finnes i
.Vflre Nyttevekster' 196l nr. 4.

Soppkurser i 196l
Av seksdagers soppkurser ble det i 196l holdt ikke mindre enn

tre, nemlig pi Kongsvinger 20.-25. august med cand. mag. Gudbjprg
Hanssen som leder og cand. mag. @ivind Vasshaug som assistent, i
Trondheim 3.-8. september med lektor Jens Stordal som leder, og
pi Kongsberg 3.-8. september med f/rsteamanuerxis Kr. Horn som
leder og stud. real. Gro Gulden og stud. real. Anders Klemetsen som
hjelpere. Tiltakene fikk /konomisk st/tte av kommuner, fylker og
landbruksselskaper.

Med bidrag fra Nyttevekstforeningen og Nordland fylke til delvis
dekning av reiseutgifter reiste fru Inger Anne Lysebraate og hennes
mann i Nordland og holdt 15 demonstrasjoner og foredrag pil 12

forskjellige steder, sorn et frivillig bidrag til opplysningsarbeidet om
sopP.

Universitetseksamener i botanikk 196l
Uniaersitetet i Oslo

Bifag, udr. 3 kandidater. Alm. bot.: Om transpirasjonen og dens
regulering. Syst. bot.: l. Om lav. 2. Beskriv blomsten i det utleverte
materialet (erteblomst). Tegn blomsterdiagram og lengdesnitt gjen-
nom blomsten. Gj/r ogsfl rede for fruktens bygning (gullregn). For-
tell i tilknytning til beskrivelsene om vedkommende arts plass i det
naturlige system.

Houedfag, vdr. 2 kandidater. Dagfinn Stensrud: Unders/kelser
over nitrogenomsetningen hos Chenopodium album. - Helge Dalen:
Noen unders/kelser over den radioprotektive effekten av cystein,
AET og cystamin i r/ntgenbestrilte AIIium cepa rotspisser.

Bifag, h\st. 7 kandidater. Alm. bot.: Opptak og ledning av vann
hos h/yere planter. Syst. bot.: Gi en oversikt over ascomycetene og
gjlr narmere rede for gjarsoppene.
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Uniaersitetet i Bergen
Hoaedfag, udr. AII Harbo: Indolforbindelser i ekstrakter av Aceto-

bacter xylinurn med henblikk pi biosyntesen av auxiner.
Bifag, vdr. Plantefysiologi: Vanntransport i plantene. - Mikro-

biologi: Gj/r greie for hovedtypene av virus, deres bygning og for-
mering. - 2O-grupper. Alm. bot.: l. Assimilasjon av fritt nitrogen.
2. Beskriv de vannledende elementer hos frlplantene og gj/re greie
for vanntransportens fysiologi. - Syst. bot.: Diskuter den mulige
fylogenetiske sammenheng mellom sopp og alger.

Hovedfag, hQst. Lisa Hernes Westgaard: Studier i Virginiana-
gruppen av Tradescantia. - Berit Baltzersen: Vekstfors/k med ryste-
kulturer av Merulius lacrymans (Ju.q.) Fr. l. Vekst og respirasjons-
fors/k av vasket homogenisert mysel. 2. Vekstfors/k med forskjellig
nitrogenkilde. - Knut Pedersen: Cytologiske virkninger i Allium
cepa. 1. R/ntgenbestrfiling og antimutagene kjemikalier. 2. Radio-
mimetiske stoffer.

Bifag, ft/st. Biokjemi l. Gj/r rede for miter hvorved ADP kan
fosforyleres til ATP i cellene. Nevn eksempler pi hvorfor ATP er
viktig i cellenes energihusholdning. - Ntikrobiologi: Diskuter ver-
dien av rnorfologiske karakterer og spesielle fargemetoder ved den
systematiske inndeling av bakteriene. - Lavere planters syst.: Hvile-
stadier hos lat'ere planter. (Utsatt pr@ve: Algenes reproduksjonsor-
ganer). - H/yere planters syst.: Gvmnosperrnenes fylogenetiske ut-
vikling fra primitivere former, og deres utvikling mor mere h/ytsti-
ende. - Plantefysiologi: Temperaturens betydning for anleggelse av
blomsterknopper. - Plantenes sporelementer (mikronrringsstoffer).
Gi eksempler som skyldes mangel piL sporelementer og sporele-
mentenes funksjon. Begge oppgaver skal besvares.

Bifag etter gammel ordning. Alm. bot.: Ytre og indre faktorers be-
tydning for anleggelse av blomsterknopper. - Svst. bot.: Hvilesta-
dier i planteriket.

Norges Lnrerh@gskole
Det fdrste kull i botanikk avla eksamen (20 punkter) i h/stsemes-

tret. 14 kandidater gikk opp; av disse besto l3 pr/ven. En kandidat
avla eksamen i biologi (15 punkter botanikk og l5 punkter zoologi).
F/lgende skriftlige oppgaver ble gitt:

AIm. bot. (8 timer): Gi en kort oversikt over lysets betydning for
plantene. Gj@r n{yere rede for virkningen av forskjellige lyskvali-
teter (farger) med en omtale av de fargestoffer som deltar i lys-
reaksjonene. Syst. bot. (8 timer): Gi en kort oversikt over de naken-
frlete planter (Gymnospermae). GjQr ngyere rede for befruktning,
embryoutvikling og systematisk inndeling hos bartrarne (Coniferae).
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Personalia 196l
Dosent dr. Eilif Dahl, Norges landbruksh/yskole, har permisjon

i undervisningsiret 1961162 for i. arbeide i USA. Han reiste i
begynnelsen av juli til University of Colorado hvor han er innbudt
som gjesteforeleser.

Mag. scient. Stein Srb/ er ansatt som vitenskapelig assistent ved
Botanisk institutt, N. L. H., fra l. januar 1961.

Forskningsstipendiat Knut Aastveit tok den landbruksvitenskape-
lige doktorgrad i desember 196l pi en avhandling uStudies on
quantitative characters and quantitative inheritance in barleyu.

Cand. real. Grethe Rytter Hasle er fra l. jan. 196l ansatt som
universitetslektor i marin botanikk ved Universitetet i Oslo (Insti
tutt for marin biologi, avd. B, Blindern).

Professor T'rygve Braarucl deltok i tiden 16.-28. sept. 196l i 4rh
International Seaweed Symposium i Biaritz. l.-12. okt. deltok han
som delegert i m/te i Internasjonale Rld for Havforskning (ICES)
i Kpbenhavn, og 18.-29. okt. likesi som delegert ved l. m/te i The
Intergovernmental Oceanographic Commission i Paris.

Ved ICES-m/tet deltok ogsi cand. real. Evstein Paasche som eks-
pert.

Universitetslektor dr. Ove Sundene har hpsten 196l foretatt en 3
mineders studiereise til Japan hvor han har foretart ekskursjoner,
bespkt biologiske stasjoner og andre vitenskapelige institusjoner for
i studere dyrkning av marine alger og deres praktiske utnyttelse.
Reisen ble finansiert av Norsk institutt for tang- og tareforskning.

Professor Ove Arbo H/eg deltok i april i London i m/te i den
internasjonale kommisjon for naturvernundervisning (nord-vest-
europeiske gruppe) med pif@lgende ekskursjon i Norfolk.

Professor dr. Poul Larsen, Universitetet i Bergen, er valgt som
norsk medredaktpr av tidsskriftet uPhysiologia Plantarum) etter pro-
fessor Hygen. Professor Burstrcim fortsetter som hovedredakt6r.

Cand. real. Gjert Knutsen er fra l. januar 196l ansart som vir.
ass. (N. A. V. F.) ved Botanisk laboratorium, Universitetet i Bergen.

Som museurnsstipendiat for l96l tilsatte Norske Naturhistoriske
Museers Landsforbund cand. mag. Eldar Gaare. Han har tjeneste-
gjort ved museet i Trondheim.

Cand. real. Olaf I. R@nning slutret som konservator ved Troms/
museum 31. juli 196l og tiltridte som amanuensis ved Norges Le-
rerh/gskole, Trondheim. Han skal samtidig bestyre kryptogamav-
delingen ved Vitenskapsselskapets Museum.

Tidligere forskningsstipendiat Ola Skifte ble fra l. aug. konsti-
tuert som konservator i Tromsgi. I h/stsemestret 196l oppholdt
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Skifte seg i Kpbenhavn, mest for i bearbeide soppmateriale fra
Spimbergen.

Forskningpstipendiat Per Svendsen arbeidet frem til juli 196l med
algologiske unders/kelser i Nord-Norge.

Nord-Norges ekskursjon?
Fra dr. med. Olaf Bang har hovedforeningen mottatt fplgende ver-

ker til utlodning blant medlemmene: Fagri: Norges Planter, og Lager-
berg & Holmboe: Vlre ville planter. De pengene som mitte komme
inn foresllr dr. Bang anvendt til subsidiering av en Nord'Norges
ekskursjon, alternativt til et annet formll etter styrets bestemmelse-
Utlodningen finner sted pi fire medlemsm/ter, fra og med flrsm/tet
1962' 

sfsret



Bokmeldinger

R. W. Butcher: A new illustrated British flora. To
bind, 1016 + 1080 sider. Leonard Hill (Books) Ltd.,
London. 1961. f8, 8s.

I alt 1825 arter, altse en meget stor del av den britiske flora, er
behandlet i dette verket. For hver art gis en forholdsvis kortfattet
beskrivelse, med opply$ninger om utbredelse, voksested o. 1., men
uten e gi inn pi. varieteter. Det er formodentlig av plasshensyn at
artsbegrepet er trukket si vidt. Dermed er det blitt god plass til
illustrasjonene, som i denne boken er det vesentligste. De er strek-
tegninger, utf/rt av forskjellige kunstnere og derfor noe varierende i
utf/relse, men alle ser ut til I vare fortreffelige. Foruten tegning av
hele planten eller vesentlige deler av den i halv naturlig st/rrelse (i
noen tilfelle l:3 eller l:4 gis detaljtegninger av blomsterdeler,
ft6 o. a. Flver eneste omtalt art er avbildet.

Engelsk navn angis for hver art. Om n/dvendig har forfatteren
laget et.

Rekkef/lgen av familiene er som i .Flora of the British Isles', av
Clapham, Tutin & Warburg, som i hovedsak bygger pl Bentham &
Hooker's sYstem.

Faguttrykkene forklares i en innledning. Det er i det hele lagt
stor vekt pi en klar og entydig terminologi (likevel blir frukten,
caryopsis, hos gressene kalt .seed'). Mil gis i millimeter, hvor det
dreier seg om smiL ting, og ellers i tommer og fot, men med centi-
meter i parentes, en velkommen konsesjon til det metriske system.

Dette er en vakker og nyttig bok. I.ikesom de fortrinlige hflnd-
b/kene som vi er si heldige i ha nir det gjelder Norges flora, viser
den at strektegninger i slike b/ker er overlegne over de fargefotoene
og akvarellene som amat/rene si gjerne vil ha, og som forlag og
forfattere er svart villige til i hjelpe dem til. Men hverr til sitt bruk.

O. A, H.
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E. Rostrup: Den tlanshe flora. 19. omarbeidede utg.
r,. C. A. J/rgensen. 561 s., ill. Gyldendal, Kbh. 1961.

Innb. d.kr. 27,50.
Det er over 100 6.r siden Rostrups flora kom f/rste gang, i 1860.

De l8 nye utgaver som er kommet siden den tid, inneholder frem-
deles en kjerne fra Rostrups tid. Men de har endret seg med tiden,
i form og innhold.

I 1896 ble boken illustrert. Den nye utgave som nl foreligger, har
dessuten fitt nytt illustrasjonsstoff i form av fotografsisk silhuetter,
sarlig av karsporeplanter, gress og starr, men ogsi. mange andre. Selv
om detaljer gir tapt i slike bilder, gir de ofte et godt inntrykk av
karakteristiske trekk ved vedkommende plantes uts€ende. - I figur-
forklaringene brukes utelukkende de danske navn. Det er rimelig
nok i en flora som skal tjene mange formil, srerlig elementrer under-
visning, men det er noe plagsomt for ikke-dansker.

Rekkef/lgen av familiene er blitt sterkt endret i denne utgave. De
enfr/bladede (sorn her kalles oTretalsplanteru), begynner med Grami-
naceae og Cyperaceae og slutter med Juncaceae, Liliaceae, Iridaceae
og Orchidaceae. Personlig syns jeg ikke dette er noen fordel.

-Typografisk er boken meget tiltalende. Papiret er godt og si
tynt at tross sine mange sider gir boken lett ned i en lomme.

o. A. H.
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