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er som er framsatt til forklaring av dem . .

og FINN WrscnlrexN. Juncus acutiflorus, ny
for Norge

Brr,r-n, Or.er. Opprinnelsen til de folkelige navn pi
Digitalis purpurea

Blvrt, M. N. Egenhendige selvbiografiske oppteg-
nelser (1827)

Bnooel, GuNNRn. Plantefunn i Sor-Trondelag og
Hedmark
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Bnoccen, ANtoN. Morfologiske og cytologiske un-
dersokelser av noen norske bregner

Bnaenuo, Tnvcvn. Planteplanktonets hostmaksi-
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The immigration of Colpomenia peregrina
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Bunx, Hnrcn. Sphagnum subfulvum ny for Sor-
Norge
Et bidrag til Sphagnum-floraen i Vest-Te-
lemark.

BuNor,r, Nrrs. Forekomstene av barlind (Taxus
6accata) i de indre ostlandsbygdene......

CnnruopnnnsrN, Enr,rNc. Trykte arbeider av
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Olaf Alfred Hoffstad (1865-1943). . . . . . . .
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En masseforekomst av russeburkne
(Athyrium crenatum)
Okologi. Problemer og metoder
Siphula ceratites (Wbg.) E. Fries i Ytre
Nordfjord
Johan Havis. 19. oktober I864- 26. april 1956
Amfiatlantiske planter
og Geonc HvcBtt. Nye hoydegrenser pi
Surtningssuen i Jotunheimen

DeNru,snN, ANorns. Huldreblomen (Epipogium
aphyllum) i Norge
og Knur Fecnr. Erfiord, herredet botani-
kerneglemte....
og Tonr Ounnn. Om spredningen av pigg-
eple (Datura stramonium L.) i Norge . .. .

S. S.ago og P. Wnronlao. Nytt fra Finse .

DSunnoer,, Rrroan. Brev til Ivar Aasen om norske
plantenamn

Ecrnr,eo, Frxu-Ecrr.. Soppsesongen 1949 ved Oslo
Nytt funn av Onygena corvina og O.equina
Soppinnsamlitrg .

The genus Tulostoma Pers. in Norway
Oversikt over Norges Geastrum-arter
Fyltblomstret Ranunculus glacialis
Helvella acetabulum i Norge.
Anatomisk analyse av barkebrodmel av alm
og furu
Vinterblomstrende trar og busker i Bota-
nisk Hage, Oslo, i desember 1953 .

Norges sarcoscyphaceer .

fuperula arvensis L. og A. orientalis Boiss.
& Hohen. i Norge
Kartlegging av storsoppenes utbredelse i
Europa
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Ecxnlen, FnN-Bcrl og Frnr WrscnMar.rx. To for
Norge nye Phallaceer . .

Eroru, Psn. Badstua fra Istad i Slidre. En dendro-
kronologisk tidfesting
En grunnskala til tidfesting av trevirke fra
Flesberg i Numedal.

ENcnr,sr;oN, TonsrnrN. Ny" plantefunn i Troms
fylke .

Nye funn av Arenaria humifusa Wg. i Nord-
land og Lule Lappmark

FAlcr, Menrnn Br,vsnnc og AnNor,n Nonoer,.
Notis om alkaloidinnholdet i blipiggeple,
Datura tatula, av norsk opprinnelse . . . . .

Fnv;ononr,JoN. Nytt funn av Cyslopteris sudetica
A. Br. et Milde

Fccnr, KNur. Om Cornus suecica f. chlorantha
O. Dahl
Floristiske notater fra Finse
Nytt om slektene Saxifraga og Polemonium
Om utbredelsen av Siphu-la cJratites (WbS.)
E.Fr. i Norden
Et merkelig funn av Euphorbia palustris
Professor llultCns nye inndeliirg av
Cerastium alpinum-gruppen .. . . . .

Er Plantago intermedia Gilib. aktuell i
Norge? .. .

og Ecu,-Moss. On the occurrence of the ge-
nus Codium along the Scandinavian coasts

Gonsrrner,rus, R. A. Meas og F.-E. Ecrnr,eo. Stil-
kete piggsopper. En oversikt over slekter og
arter som forekommer i Norge

G;anev_or,r,, Or,ev. Et tillegg til floraen pi Grip,
Nordmore
V9g911sjonen i Gudfjelloyas sorberg, Royr-
vik i Namdalen ..
Rik Cypripedium-blomstring i Snisa
G_lyceria grandis S. Wats. som molleplante
i Norge
Johannes E. Haugen 7. oktober lB73-1.sep-
tember 1956
Den XIII. Internasjonale Plantegeografiske
Pkskursjon til Finnmark og NordlTroms
1961 .

og N_rr.s ANonBes Sonnnsrw. Plantegeo-
grafiske problemer i Oppdalsfiellene

Gy.anu1r, Helvon B. Sedum viilosuti pi Folge-
fonnhalvoya . ..
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Norsk Institutt for tang- og tareforskning .

Second International Seaweed Symposium
Gnunour,s, Jur.rus. Ginseng, livets rot
Gnonolt, Lnns. Selsnepen funnet i Finnmark
GnoNnrucs.a,ren, Bonnn I. Om floraen pi Pyttegg-
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GuNocnsnu, K. S. Winogradsky. Et 100-irs jubi-
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historie i Norge
Grunnbegreper i plantesosiologien

HerrorN, SvnrN. Synzoisk frospredning hos norske
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HAceN, Asn;onN. Nye lokaliteter for Nyctalis lyco-
perdoides og Nyctalis parasitica
Nye norske lokaliteter for Onygena equina
og O. corvina.

Hecenur, O. Autogami hos Chamaeorchis
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over noen biologisk aktive pigmenter
HenusrN, L. Merulius molluscus Fr., en sklerotie-
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Botrychium simplex i Ostfold
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cymbalaria i Ostfold
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Hrrunncr, Loursn. Floraen pi Skrepflsen i Verdal
4. iuli 1944

HnrNrz, Axetor,. Om pollenanalyse av mageinn-
holdet fra Beresovka-mammuten. . . . . . . . .

H;nr,r,n, AnNB. De giftige Senecio-arter i Norge. .

Holeren, Prn, Ror,r Nononecnu og Ror,r Brnc.
Saxifraga opdalensis A.Bl. gjenfunnet. Fore-
lopig meddelelse .

Horueon, JnNs. Mathias Numsen Blytt (1789-
l862)

HonN, KnrstIax. An embedding table with built-
in cooling chamber
Borremarg som erstatning for hyllemarg..
Helsedirektoratets soppkontrollarprave. . . .

HuNonveor, Eva. Varige preparater av kornsla-
gene for mikroskopikurser . .

HvcnN, Gnonc. Litt om utforskningen av plante-
nes blomstring
Julius Sachs (1832-1897) .:....
100 hovedoppgaver i botanikk
Cytologikongressen i Stockholm
Professor Osvalds gjesteforelesninger . . . . .

Fotoperiodiske reaksjoner hos alger .. . . . .

Hofmeisters storverk. Et hundreflrsminne
Nvtt om knollbakteriene .

Hvr-eNonn, Nrr.s. Carex stylosa i Norge .

H.anc, Ovn Anso. Poa supina i Norge
Om Scleroderma auranthium Pers. og Bo-
letus parasiticus Fr. i Norge.
Om forholdstallene for de tre slags blom-
ster av Lythrum salicaria i Norge
Thekla Resvoll l871-1948
Ivar Tollan. 14. august lB97 - 17. oktober
1948 .

Norske plantenavn hos nordmsrspresten
Eilert Hagerup Kjempe . . .
Har De spist bliveis- eller hvitveisblomster
om viren?
Brev fra India .

Professor Dr. Emil Korsmo. 29. juni 1863-
3. oktober 1953 .

Litt om norske plantenavn. Med 5 karter
Wergelands mahaviblomst og wilwamsfrugt
furiigundersskelser og dendrokronologi -i

Norge
A propos mistelteinen
Norske legeplanter
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Lro, Decr,lv TeNoE,. Reisebrev fra Hierro
Lrn, JoueNNBs. Fredrik Jebe ( 1876-19+4).

-- Nye hogdegrenser for karplantar i
Lom .
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MecrrussoN A. H. Some new Norwegian lichens. . Z 2g_g1 1949
MeNuu,_Svrru. Pollen og sporer i teitiare kull fra

Vestspitsbergen . . tZ l_10 lg54
Noen bemerkninger om pollenkornene av
Gomphrena globosa og 

-Chrysanthemum

carrnatum
Schulzes maserasjonsblanding. Et hundre-
irs-minne
De dekkfroete blomsterplantenes opprin-
nelse .

MarnrEsBN, B;enNn. Noen plantefunn fra Sunn-
more .

Mn;rerto, YNcven. Om floraen nord for Rosvatn.
Om Cornus suecica f. chlorantha O. Dahl.
Navn og bruk av Polygonum viviparum i
Nord-Troms .. . .

Mnr,urru, Alqonns. Om floraen pfl hustak i Hor-
nindal

Molrrn, Harroex. To nye funn
i Vestfold

Neustor,r, Jeron.- Om Carex Otrubae i Noreg .
Ballastsev pi Vestlandet . . .

Elora og vegetasjon ved to veksestader for
Carex diandra i Fana
Nokre merknader om Ilex Aquifolium pi
Ljonestangen i Strandebarm :..........
Carex vulpina L., ny for Noreg
M. N. Blytts lokalitet for }lypochoeris
maculata ved Bergen attfunnen 
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Asplenium adulteiinum og A. adulterinum
x viride funne i Hfllandsdil. Midthordland
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Blomstring hos krysantemum under varierende
temperatur- og lysforhold

FLOWERING OF CHRYSANTHEMUM UNDER VARYING
TEMPERATURE AND LIGHT CONDITIONS

Av
F. E. \,VIELGOLASKI

Innledning

Garner og Allard (1923) pnviste at krysantemum blomstrer raskesr
nir dagens lengde er under en kritisk verdi, dvs. at krysantemum er
en kortdagsplante. Roberts og Struckmeyer (1938) fant at utviklingen
ofte ogsfl er avhengig av temperaturforholdene. Dette ble narmere
unders/kt av Post (1939). Han fikk raskest blomstring ved relativt
h/y temperatur og fant at serlig nattemperaturen var av betydning.
Det har senere vist seg i vare store sortsforskjeller bide i krav til
daglengde og temperatur. Cathey (1954 b) delte pi grunnlag av tem-
peraturfors/k krysantemumsortimentet inn i termonQytrale, termo-
negatiae og termopositiue sortet etter plantenes nattemperaturkrav
fra topping til blomstring. Termon/ytrale sorter blomstret omtrent
like raskt over ganske store temperaturomrider, mens termopositive
sorter foretrakk over ca. 15" C, og termonegative sorter ble raskest
utviklet ved temperaturer pi snautt l5'C. Fors/kene ble utf/rt i
normal lysintensitet og ved kort dag frem til blomstring. I f/lge Post
og Lacey (1951) kan imidlertid reaksjonene pi fors$ellig temperatur
ogsi variere med daglengde og lysintensitet.

Hvis lysintensiteten nedsettes, vil den generative utviklingen ved
alle daglengder bli sterkt hemmet. Den vegetative veksten kan oftest
fortsette noe lenger, og da selv i kort dag (Vogelmann 1963), men
ogsi her er det sortsforskjeller, Spesielt hos sorter med kort utvik-
lingstid, dvs, tidligblomstrende, virker lysintensiteten sterkt inn pi
blomstringen (Riinger 1964). Den ugunstige virkningen av lysmangel
blir oftest forsterket ved hpyere temperatur. 'Watson og Andrews
(1953) fant imidlertid at nedsatt lys utsatre blomstringen mest ved
lave temperaturer. Det samme observerre Cathey (1955) for termopc.
sitive sorter nir lav lysintensitet ble gitt sammen med lav tempera-
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tur (10'C) til morplantene, men ikke for termon/ytrale sorter. Han
unders/kte imidlertid ikke hvordan varierende lysintensiteter sam-
men med forskjellige temperaturer virket pi de ulike sortsgruPPer
etter topping av stiklingene.

Schwabe (1950) fikk raskere blomstring hos stiklingene av krysan-
temum ni.r morplantene hadde stett ved lav temperatur (mellom 0'
og l0'C, og helst ca. 5'C) i 3-4 uker enn nir de sammenhengende
sto ved hpyere temperatur. Spesielt var forskjellen stor ved kort dag.
Han kalte denne virkningen av lav temp€ratur for aernalisering og
mente at blomstring av krysantemum ble pfrvirket av behandlingen
pi samme mite som bl. a. Purvis og Gregory (1937) har diskutert for
h@stkorn og Melchers og Lang(1948) for visse toirige planter. Schwabe
unders/kte imidlertid bare et lite antall engelske sorter. Vince og
Mason (Vince og Mason 1954, Vince 1955, Nlason 1957) har brukt
flere sorter og har funnet svrrt varierende forhold. Cathey (1954 a)
har unders/kt amerikanske sorter uten e finne noe vernaliserings-
behov. Imidlertid underspkte han ikke virkningene ved lavere tempe-
ratur enn l0' til morplantene, og fors/kene ble, sflvidt det glr frem
av hans fors/ksmelding, bare utf/rt med lang dag i denne perioden.
Videre ble unders/kelsene vesentlig utf/rt i vinterhalviret, altsi nir
lysintensiteten var lav. Schwabe (1955) fant at lav lysintensitet etter
kuldebehandlingen kunne f/re til at vernaliseringseffekten ble helt
borte.

I Norge er det utf/rt flere daglengdefors/k med krysantemum
(Kristoffersen 1957, Str/mme og Mathisen 1959), men sammenhengen
mellom blomstring, temperatur og lysforhold er lite unders/kt her
tidligere. Jeg mente derfor slike unders/kelser kunne ha interesse.
Fors@kene ble utf/rt ved Institutt for blomsterdyrking og vekst-
husfors/k ved Norges landbruksh/gskole.

Materiale og metodikk
Fors/kene ble delt i to serier. I den ene med de amerikanske sortene

'Encore'og'Revelation' ville en unders/ke virkningen av lav tempe-
ratur og ulik daglengde til krysantemlrm-morplantene pl blomstrin-
gen senere (se tabell l). Stiklinger ble tatt i begynnelsen av april. Alle
ble stukket pi vanlig gartnermlte i torvstr/ og sand ved ca. 16'C,
men hadde fortsatt forskjellig daglengde. Kort dag fikk en da ved i
dekke plantene med svart khde fra kl. 16.00 til kl. 07.00. Ved e
vente til f/rste uke av april f/r kuldebehandlingen ble avsluttet,
risikerte en ikke at lav lysintensitet devernaliserte igjen de eventuelt
vernaliserte plantene. I begynnelsen av rnai ble 3 planter fra hver
behandling pottet sammen i 12 cm potter. En uke etterpl ble plan-
tene toppet, og alle fikk deretter kort dag og ulik nattemperatur.



Tabell l. Fors/ksbetingelser i

2r

morplantefors/k (februar-november)

Nattemperaturer etter topping
av stiklingene (midt i mai)

Morplantebehandlinger

8-10" C om natten
midten av februar til Lang *
midten av mars. 4-5'
hele d/gnet (vernali
ring) 3 uker fra midten
av mars.

Kontinuerlig 16" C

) Kontinuerlig tilleggslys, 2 stk. 25 watt lysrpr, 50 cm over plantene.
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I den andre serien med de samme sortene pluss 'Arcadia' ville en
underspke virkning av samspillet rnellom varierende lysintensitet og
nattemperatur til stiklingen- etter topping. MorPlantene og stiklin-
gene fpr topping sto i lang dag og naturlig /kende temPeratur til
i+-tO" C ved stikking. Stikking og potting ble gjort som i f/rste
serie. Det ble utf/rt to fors/k i serien, f/rst ett med sortene 'Encore'
og 'Arcadia' og senere ett annet med sortene 'Encore' og 'Revelation'.
Plantene ble i det f/rste fors/ket toppet €n uke etter Potting, i det
andre fors/ket tre uker etter potting. Alle plantene fikk fra topping
kort dag forskjellig nattemperatur (se tabell 2). Lysintensiteten ble

ll
l9

n
l9

l1

l9

12

l6
l9

Lysintensitet

Normal

I. eksperiment (juli-
november 1955)

'Encore' -1-'Arcadia'.
i Nattemperatur o C

2. eksperiment (juli-
november 1956)

'Encore' * 'Revelation
Nattemperatur o C

Tabell 2. Fors/ksbetingelser i lysintensitetseksperimenter.

Redusert til ca. ll3
med 3 lag gas ca. 

'

70 cm over plantene.

ll

r9

12
t6
l9
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kontrollert ved flere milinger med luxmeter under fors/ket. Oftest
var lysintensiteten under dekket ca. ll3 av intensiteten utenfor, men
forholdet varierte noe med verforholdene. I pent vrr var lysintensi-
teten under dekket ofte st/rre enn den var utanfor dekket i'regnvrr.
Varforholdene vil derfor virke sterkt inn pi lysintensiteten. I f/rste
fors/k var det flere dager med pent var enn under andre fors/k.
- I begge fors/kene unders/kte en ved de forskjellige behandlinger
den generative utvikling hos plantene, nemlig antall dpgn fra top-
ping til:
l. F/rste makroskopisk synlige blomsterkorgknopp (senere kalt

knopp) hos hver planre (uten i brette noen av de yngste bladene
til side).

2. F/rste blomsterkorg med synlig blomsterfarge hos hver plante.
3. F/rste utsprungne blomsterkorg hos hver plante, dvs. nir enkelt-

kronene i korgen har foldet seg ut.
4. Full blomstring, dvs. nir kronene i midtkorg og alle st/rre side-

korger er utfoldet.

Resultater

.Morplantene av de to sortene utviklet seg svert forskjellig ved cle
ulike behandlingene de fikk. Spesielt var de kuldebehandlete plan-
tene av 'Revelation' lave. Ffvor de hadde sratt i kort dag, var ikud-
dene bare 2-5 crn lange ved stikking (fig. I t. h.). Ved ling dag var
plantene litt h/-yere, men skuddene var litt for iynne. De 

*krafiigste

stiklinge-ne av 'Revelation' fikk en fra morplantene som ikke hadde
statt ved lav temperatur, og som hadde hitt kort dag (fig. I t. v.).
I lang dag sammen med kontinuerlig h/y remperarur"bie"skuddene
gncfa -h/lere, 40-50 cm, men svrert tynne og ried relativt fi blad i
forhold til h/yden. Den st/rste internodielengden pi skuddene var
til clels over 6 cm. Plantene av 'Encore' med denne 6ehandlingen var
mye kraftigere og noe lavere, 30-40 cm h/ye. I der hele tltr our
dette for 'Encore', i motsetning til 'Revelation', den behandlingen
som fprte til de beste stiklingene. Selv om ogsi plantene av ,Enc6re'
ved kontint'erlig h/y morplantetemperatur og kbrt clag var kraftige
(20-30 cm h/ye), nadde mange ar skuddene tydelig -blomsterkorg-

5-"9pp-.._ og var siledes ikke godt egner som stillinglr (fig. 2 t. v.,t.
Kuldebehandlete morplanter av 'Eniore' var sv&rt uJevne 

"i 
veksten.

Selv i kort dag var det imidlertid ingen synlige knopper hos .Encore'
nir morplanten_e hadde srett ved lav temperitur (fig 2 t. h.).

'Revelation'dannet senere r/tter enn 'Encore'. Sfesielt kom r/ttene
sent nir morplantene hadde stitt ved lang dag og il&e hadde hatt
noen periode med lav temperatur.
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Fig. I og 2. Stcngeivekst ctter forskjellige ulorPlantetemPeraturer i kort dag.

{4verst (fig. l) 'Revelation' og neclerst (fig-. 2) 'Encore'. Pi hvert bilde, til
venstre etter kontinuerlig h/y tenrperatur (ca. l6'), til hyiyre etter iav

temperatur (4-10" C).
()rtnutlr ol stoch pl.ant..s at ualiotts temperuture.t o'n short days.'Reuelalion'
Qtboue) nnd'L)ncore'.7'o the left in eaclt picture, after continuous high.stoch
plant ternperalure (ca. 16" C); to the right, nfter lou temperature (1-10" C).
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'Encorc' 'Rav.lotion'
Fig. 3. Ge_nerativ utvikling h_os 'Encore' og 'Revelation' etter ulik tempe-
ratur.og daglengde til.morplantene og uiik nattemperatur etrer toppirrg
1y gliLli"g.-"e.- Vernalisert vil si morplanter holdt' ved lav temperatur
(1-5" C) hele d/gnet i 3 uker og ved 8--10" C om natten i ca. en htned.
uvernalisert vil si morplanter ved kontinuerlig 16o c om natten. Antall
dlgn fra toppi-ng til l. synlige knopp, L korg med farge, l. utsprungne

blomsterkorg og full blomsring er avmerket.
Generatiae deuelopment of 'Encore' and 'Reaelation' as influenced by
,!ri?ul .treatments given to stock plants and, cuttings. Vernalized means
stock plants,hept at low temperaturi (4 to 5" c) d"y intl night for ) weeks
and 

-at 
8 to 10" c during the night for about one' mohth. unairnalized means

stoch plants hept continuously at 16".c lyring the night. Number of days
front pinching.
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Knoppdannelsen ble sterkt undertrykt hos 'Encore' der plantene
i f/rste serie hele tiden sto i lav temperatur, f/rst 4-5" tit morplan-
tene og senere I l' til stiklingene, uavhengig av daglengden til mor-
plantene. Det ble ikke synlige knopper i det hele tatt pi disse plan-
tene fpr fors/ket ble avsluttet 6 mineder etter topping (se fig. 3).
Temperaturen som morplantene sto ved, lot til i ha vel si mye i si
for 'Encore' som temperaturen til stiklingene. F/rste synlige knopp
kom alt etter 36 d/gn nflr morplantene i lang dag hadde kontinuerlig
hpy temperatur, men sto ved ll'etter topping. Dette er ca.40 dflgn
tidligere enn ved lang dag og lav temperatur til morplanter og hpy
temperatur (19') etter topping. Etter h/y morplantetemperatur og
kort dag var det dannet knopper hos sorten alt ved topping.

Forskjellene mellom de enkelte fors/ksledd /kte relativt lite frem
til blomstring hos 'Encore'. Hos 'Revelation' hadde imidlertid tem-
peraturen i vekstens siste periode tydeligvis st/rst betydning, selv om
forholdene til morplantene ogsi virket inn. Lav morplantetemperatur
forsinket tidspunktet for f/rste synlige knopp noe i forhold til h/y
morplantetemperatur, stort sett uavhengig av claglengden til mor-
plantene og nattemperaturen etter topping. Ved hdy temperatur
(19") etter topping vokste - uavhengig av morplantebehandlingen -
sideskudd forbi de fprst synlige sml knoppene, som deretter gikk til
grunne. Pi sideskuddene av f/rste eller h{yere orden ble etter en tid
clannet fullt utviklete knopper. Plantene ved h/y nattemperatur ble
p.g.a. sideskuddene meget sterkere grenet enn ved lav nattemperatur
(se fig. 4 og 5).

Antall d/gn til den fy'rste korgen kom i blomst var betydelig st/rre
ved hpy enn ved lav nattempelatur etter topping. Ved h/y nattempe-
ratur var tiden fra den f/rste fullt utviklete knoppen var synlig til
f/rste blomstring stort sett den samme etter alle morplantebehand-
linger. Ved lav temperatur etter topping lot det derimot til at lang
dag til morplantene ga noe lengre utviklingstid enn kort dag
(se fig. 3 og 5).

I fors/ksserien mecl varierende lysintensitet og nattemperatur etter
topping var hos 'Arcadia' i fullt lys tidspunktet for f/rste makrosko-
pisk synlige blomsterkorgknopp uavhengig av fors/kstemperaturene,
men blomstring noe forsinket ved den laveste temperaturen (se fig. 6).

I nedsatt lys ble f/rste knopp senere synlig enn i fullt lys ved 12'C,
mens det ikke var noen forskjell i fullt og nedsatt lys ved de to andre
temperaturtrinnene. Blomstringen ble clerimot forsinket i nedsatt lys
ved alle temperaturer.



I"ig. 4 og 5. Un'ikling av 'Revelation' errer forskjellig morplantebehandling
og nattempcratur til stiklingene. Overst (fig. 4) ved hdy nattemperatur
(19'C), nederst (fig.5) Ied lav natremperatur (ll"C) til stiklingene. pi
hvert bilde [r:r venstre etter kontinuerlig h/y rnorplantetemperatur (ca.
i6'C) i lang og kort dag og cfier lav morplanreremperarur (4-10" C) i

s:rmme dagleugder. (Fotografert vel 12 uker etter potting.)
Deuelopment of 'Reuelation' alter uarious treatmenls ol stock p,lants anrl
rrrllings. Abu'r (Fig. 4) nt high night cutting temperature (/9" C) and
ltelozu (Ftg. 5) at lrm night cntting tentperature (11. C). From the left in
earh pict,ure af ter continuous high stoch plant temperature (ca. 16" C) during
lortg and short days and nfter low stock plant temperature (1-10" C) at the

same day lengths. (Photographed about l2 uteehs after potting.)
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'Encore' viste i det fprste forspket i andre serie liksom i morplante-
serien senest synlig knopp ved de laveste nattemperaturene, og det
var ingen forskjell pi full og nedsatt lysintensitet ved 19" C. Jo lavere
temperaturen var, jo senere ble den f/rste knoppen synlig og jo

Full
f I ower.

1. ll ow.r.

1. bud colour

l. vis.lnfl. bud

Norm. Red, Norm. Rd.
'Arcadlo' 'Encorc'l.erp.

Norm. Rcd,. Norm. Red.

' E ncor c' 2,crp.' Rqc I a ti oa'

Light lnt.

Cul thar

Fig. 6. Generativ utvikling hos 'Arcadia', 'Encore' og 'Revelation' nir stik-
lingene etter topping sto ved normal eller redusert lysintensitet og ved
nattemperaturene 12, 16 eller l9o C. Antall d/gn fra topping til l synlige
knopp, l. korg med farge, l. utsprungne blomsterkorg og full blomstring

er avmerket.
Generatiae deaelopment of 'Arcadia','Encore', and 'Reaelation' when the
cttttings were hept at norrnal or reduced light intensity and at night

tenxperatures of 12, 16, or 19o C. Days from pinching.

st/rre var forsinkelsen ved nedsatt lys i forhold til fullt lys. Ved 12"
og nedsatt lys tok knoppsettingen omtrent 3 ganger sl lang tid som
ved l9o. Forskjellen mellom fullt og nedsatt lys var omtrent like stor

Doys
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Fig. 7 og^ 8. Utvikling ar' '[,ncore' r'cd forskjellig nattcmperarur otr lysinrcn-
sitct etter topping av sriklinger (fors/k l). @r'erst (fig.7) fullt lr;s. nedcrsr
(fig. 8) nerlsatt lys. l,:i hvert bilde fra vensrrc lg, 16 og Ig. C. (Fotografert

ca. l2 uker cttcr potting.)
I)eut,lopntent of'Lncore' at uarious tempcr.atures and light intensilies at'ter
pi.nching the tuuirtg.s (experimenr 1).'I-he pictute at thi top (Fig.7) shott,s
ltlants i-n nortrtul light inten.siq,, belozu (fi.q.8) in reducei light intensrry.
I"r'otn thc Ief I irt tach 

,!l:;,1,',','";ro,':i,:'i,',!,,!"1.' ,i!,',,i,i'r'l,tt" 
()' (Photorraptrid
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ved fprste synlige knopp og ved f/rste utsprungne blomst for 12'C,
mens forskjellen pkte i lppet av utviklingen for de to hpyere l9*P.-
rarurer. Vea tZ" og nedsait lysintensitet kom sorten ikke i full blomst
innen forsdket ble avsluttet, fordi flere av sidegrenene vokste forbi
den fprst anlagte knoppen og hemmet denne i utviklingen.

Kompakte planter mea ;evn blomstring fikk en bare i fullt lys ved

de h/yiste nittemperaturene (se fig. 7), men ned-satt,lys_sfl ut til i
pivirke plantene mer ved 16'enn ved 19'C.(se fig.-8). I det andre
iors6ket'med 'Encore' ble utslagene i generativ utvikling smi. Tiden
mellom potting og topping var imidlertid forskjellig i de to for-
s/kene, likesi lysforholdene.

Hos 'Revelation' ble det som i morplanteserien, ingen forskjell
i tiden til f/rste synlige knopp ved de ulike temperaturene, heller
ikke mellom lysiniensitetene. Fprste blomstring ble derimot sterkt
utsatt ved den h/yeste nattemperaturen, ca' 30 d/gn bide i fullt og
nedsatt lys. Virkningen av lysintensiteten var tydelig den samme ved
begge temperaturer, ca. 12 

'd/gn 
senere blomstring i nedsatt enn i

fullt lys.

Diskusion

Sortene 'Encore' og 'Revelation' mi under norske forhold etter
fors/ksresultatene f/res til henholdsvis den termopositive og den
termonegative sortsgruPPen etter Catheys inndeling (Cathey 1954 b).
Sorten 'Arcadia' mi narmest regnes som termon{ytral. Selv om
blomstringen muligens ble fremmet noe i h/y nattemPeratur (19'C)
i forhold iil midteri (16" C), ble den lite forsinket ved den laveste av

fors@kstemperaturene (12" C).
I ett av fors/kene fikk en ingen tidsforskjell for fprste synlige

blomsterkorgknopp mellom h/y (19') og lav (ll'C) nattemperatur'
hverken hos-'Encore' eller 'Revelation'. I dette fors/ket sto alle plan-
tene etter potting ca. 3 uker ved relativt h/y nattemperatur 

-og 
natur-

lig lang dag og lysintensitet, t4r de ble toppet og fikk forskjellig
behandling. Ved de /vrige fors/kene, hvor tidspunktet for fprste
synlige knopp hos den termopositive sorten 'Encore' ble forsinket ved
lav temperitur, ble stiklingene toPPet og fikk forskjellig behandling
alt en uke etter potting, dvs. straks veksten begynte i stiklingene.
Det kan muligens-tenkei at hvis forholdene fOr topping er Sunstige,
dannes det nok av et blomstringsfremmende stoff (av f. eks. enzym-
eller direkte vekststof{-karakter) til at knopper kan initieres mer uav-
hengig av nattemperaturen etter toppingen. Fors/kene kan tyde pi
at sioffet dannes naae i kort og lang dag, men at kort dag er n/d-
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vendig for 6. aktivisere det slik at blomsterknopper initieres. Der er
mulig at bl. a. det lysavhengige enzymer fytokiom er med i aktive-
ringsprosessen (Borthwick og Cathey lg62).

Morplantefors/ket viste at hverken 'Encore' eller 'Revelation' vecl
de to unders/kte d-aglfngdene trengte lav temperatur til morplantene,
vernalise-ring, for I blomstre. Tvert imot forsinket den lave-tempera-
turen blomstringen, til dels betydelig. Dette understreker bl. a.
Masons resultater (Mason 1957) om store sortsforskjeller med hensyn
til vernaliseringsbehovet hos krysantemum og ikli.e Schwabes opp-
rinnelige antagelse (Schwabe 1950) om et alminnelig krav. Forgi<it
bekreftet for vernaliseringsbehovets vedkommende de resultater
Cathey (195a a) fikk for samme sorter, selv om han bare pr@vde plan-
tene. ved lang dag og ikke ved lavere morplantetemperattir enn lb. C.
Derimot awek resultatene til dels fra eatheys om betyclningen av
temperaturen f/r og etter topping. Fors/kene viste at blomstiingen
hos 'Encore' var sterkest avhengig av temperaturen f/r toppi.rg
(se. fig..-3). Dette awiker kan trolig nettopp ikyldes at Cathey ikkE
behandlet morplantene ved sfl lave tempiiaturrer som her er gjort.
For sorten 'Revelation' fikk en et resultat som mer sremte overens
med Catheys ved ar fprste synlige knopp ble relativt lite forsinket
ette^r lav temperatur til morplantene, mens h/y nattemperatur senere
forirsaket en svrrt forsinket blomstring.

Det kan se ut til at dannelse av et hyp-otetisk blomstringsfremmende
stoff i overensstemmelse med Salisbury ltOOa; ogsfl hos lirysantemum
ble redusert ved lave temperaturer eller eventuert ble 

'inaktivert.
Sterkest pivirket si. termopositive sorter ut dl e vrre. flos .Encore'
kan fors/tet tyde pi. at det etter lav morplantetemperatur vil kunne
t_a lang tid selv ved en gunstig h/y nattehperatur etter topping fpr
*, q nydannet eller aktiveri nok av stofiet til i gi tnofferl ffos
'Re-velation' synes derimot virkningen av lav temperatur'i. vere si.
svak at knoppene blir synlige bare ubetydelig senere enn etter h/y
morplantetemperatur. Det si ut til at nedsatt lvsintensitet kan f/re tii
at de 

-skad-elige _virkningene av lav temperatur /kes, siden knopp-
dannelsen bide hos 'Arcidia' og 'Encore"i f/rste iorsit bre forsinicet
mest av svakt lys_spesielt i lav temperatur. Dette understotter ogsfl cle
resultater som Watson og Andrews (1958) og Cathey (lg5b) tid-'ligere
er kommet til under tilsiarende forhold.'

Forskjellen i utviklingstid fra l. synlige knopp til l. blomstring
mellom no;mal.og n,edsatt lysintensitet s{ ut til-i /ke med tempera-
lylgl G. fig. 6), noe som stemmer med resultarer som Vogehirann
(19ti3) nevner.- Dette gjaldt srrlig i fprste lysintensitetsforsfk, hvor
det var flere dager mid sol i velistperioden'enn i annet fors/k, og
dermed hpyere lysintensitet ogsi under dekket. Forholdet forklarei
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ved at i fprste fors@k fikk plantene danuet nok assimilater ved rle
laveste temperaturer selv i nedsatt lys, til i gi rask knopputvikling.
Ved hpyere temperatur ble imidlertid lyset minimumsfaktor for utvik-
lingen av de generative organene. Det samme kunne vare tilfelle i
det andre fors/ket selv ved den laveste fors/kstemperaturen, fordi
lysstyrken da var mindre enn i f/rste fors@k p.g.a. mer overskyet vrr.
Fordi vekst og utvikling hos planter generelt /ker med temperaturen
til en viss grense, kunne en vente at forspksplantene raskest ville
utvikle knoppene ved de h/yeste temperaturene. Dette var ogsl til-
felle for de termopositive og termon/ytrale sortene 'Encore' og
'Arcadia', men forspkene bekreftet for sorten 'Revelation' Catheys
utsagn (Cathey 1954 b) om at dette ikke gjaldt termonegative sorter.
Selv om knoppene nok ble dannet og ogsi makroskopisk synlige ved
h/yere temperaturer, var utviklingen av dem da svart forsinket. Det
er mulig at en kan anta at ogsi dette skyldes forholdet mellom
assimilasjon og respirasjon. Cathey (1955) fant at respirasjonen var
mye hpyere i planter med forsinket blomstring enn ellers. I tilfelle
kan en muligens anta at de h/yere temperaturer hos termonegative
sorter pe en eller annen mlte virker forstyrrende pi enzymsystemet
som styrer respirasjonen.

DerSom en antar at utviklingen av blomstene etter knoppdannelsen
er mindre avhengig av blomstringsstoffer, men direkte av nettopro-
duksjonen (assimilasjon -+- respirasjon), er det rimelig at forholdene
etter topping hadde stprre betydning for tiden mellom f/rste synlige
knopp og fprste utsprungne blomsterkor€f enn morplanteforholdene.
Likevel sfl det i fors/ket med 'Revelation' ut til at lanp; dag til mor-
plantene hemmet knopputviklingen noe ved lav temperatur til stik-
lingene i forhold til kort dag. Muligens fprte under disse forhold
ogsi lav temperatur til morplantene til ytterligere forsinket utvik-
ling. Cathey (1955) er i sine konklusjoner pi grunnlag av analyser
inne pi at utsettelsen av blomstring ved lav temperatur kan skyldes
opphopning av oppl/ste produkter, f. eks. nitrogen og karbohydrater,
eller mindre mengder organiske syrer. Lang dag ved lave tempera-
turer kan en vente ville f/re til forsterkning av dette forholdet.

Cathey fant ogsi at stiklinger fra morplanrer som hadde sti.tt ved
relativt lav temperatur, dannet rptter senere enn om morplantene
hadde stitt varmere. Ogsi dette mener han kunne skyldes en opp-
hoping av karbohydrater i lave temperaturer p.g.a. lav respirasjon.
Hvis dette er riktig, mi en ogsi her vente at forholdet forsterkes i
lang dag sammen med lav temperatur, slik en fikk i fors/kene.

Det sl ut til at lav temperatur (10'C og mindre) til morplantene
f/rer til for dirlig vekst av skuddene til i gi nok stikling:smareriale,
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samtidig som blomstringen vil forsinkes. Sarlig fol. termopositive
sorter si det ut til at en mfl holde morplantene i lang dag, hvis en
ikke skal fi for tidlig knoppsetting nir temperaturen er h/y.

Sammendrag

Resultatene av pottefors/k med tre amerikanske krysantemum$orter
viste at 'Encore' var termopositiv (raskest blomstring ved relativt h/y
tempera-tur),'Revelation' termonegativ (raskest blomstring ved
relativt lav temperatur), mens 'Arcadia' nrrmest mitte karakteriseres
som termon/ytral med hensyn til pivirkning av temperaturen pi
blomstringen.

.H/y morplantetemperatur (ca. 16'C) ga lange, tynne og dirlige
stikljnger, menslav.temperatur (under 10" C) f/ite til litenitiklings-
produksjon og forsinket blomstring. Ved h/y morplantetemp€rarur
dannet pl-antene av 'Encore' i kort dag (mindre enn-12 timer)-synlige
knopper f/r stikking. Ved morplanreremperarur under 10" C ;e d;t
ut til at faren var liten for knoppsetting f/r stikking, selv i kort dag.

Det si ut ril at temperaturen iil morplantene og 1 de f/rste uken-e
etter rotdannelse hos stiklingene hadde st/rst betydning for tids-
punktet for synlig blomsterkorgknopp hos 'Encore'. Sorten dannet
i fors/kstiden ikke knopper i det hele tatt der temperaturen ril mor-
pfan_teng var-lav og nattemperaturen etter topping av stiklingene var
ll" C. 'Revelation' var mindre avhengig av morplantetempararuren
og dannet ogsi synlige knopper like raskt ved- nartempCratur ca.
ll'C 9g ved ca. l9'C etter topping men utviklingen av dem ble
sterkt forsinket i den h/yeste nattemperaturen.

Ved alle temperaturer ble blomsringen forsinket i nedsatt lys-
intensitet, men sterkest nir temperature-n samtidig var ugunstig for
sortens generative utvikling.

- lypoto.r til mulige fysiologiske forklaringer av de ovennevnre
forhold er diskuterr.

SUMMARY
Pot culture of three American chrysanthemum cultivars showed
that'Encore' was thermopositive,'Revelation' thermonegative, while
'Arcadia'w-as nearly thermozero according to the influenie of tempe-
rature on flowering.

_ High _stock plant remperature (ca. 16" C) and long days caused
long and weak cuttings, and low temperature (below 10. C) produced
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few cuttings and also delayed flgwering. Inflorescence buds of
'Encore' were visible even in the stock plant stage when they were
kept at high temperature and short days (less than 12 hours ltght).
If the stock plant temperature was below l0'C, the risk seemed to
be small for bud initiation even on short davs.

The stock plant temperarure and the nighi temperature just after
rooting of the cuttings seemed to be most important for the time of
visible inflorescence of the thermopositive cultivar 'Encore'. The
cultivar did not initiate buds at all during the experiment when the
plants were grown at both low stock plant temperarure (4-10" C) and
low night cutting temperature (ll'C). The stock plant temperature
seemed to be less important for flowering of 'Revelation'. This
cultivar also initiated buds as quickly at high night temperature (ca.
19" C) after pinching as ar low night temperarure, but the bud
development was extremely delayed at the highest temperature.
_ At all temperatures, flowering was delayed in low light intensity,
but mostly when the temperature was unsatisfactory for generative
development of the cultivar.

Hypotheses for possible physiological explanations of the results
are discussed.
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Svartor (Alnus glutinosa) pi Voss

KNUT n#L*ur'r*u

I sin clndberetning om en botanisk Reise, i Sommeren 1838, skriv
Bly_tt (1836 s. 65) om Alnus glutinosa: osjeldnere end den Foregaaen-
de lA. incanaf, og kun paa lavere Steder ved Bredderne af VosGvand
og Elvener.

- -Sidan 
hq det ikkje lukkast i finna art svartor pi Voss. Sileis seier

Selland (1906 
_s._ 

175): *A. glutinosa Girtn. Angives af M. N. Blytt
for de lavere dele af Voss ved bredderne af Vossevand (Vangsvandlt)
og_ elvene. Pet lykkedes mig ikke at gjenfinde den,. Konservator
Johannes Lid fortel meg at han og fleire gonger har vore pi leiting
etter svartor- piL Voss, han seier at han hadde st/rst tru pi at han
skulle finna henne ved Seimsvatnet, men han har ikkje funne svartor
Lotkjg dcr eller-andre stader pi Voss. (Det kan tenliiast ar svarrora
finst i- den vestlegaste delen av tidlegare Evanger lierad som vart
lagt til Voss ved kommunesamansli.inga i 1964, men i si fall er det
utanom det omrfi.det Blytt gjev opp ar han fann svarror i l8B3). Sj/lv
har eg ogsi prlvt i finna svartor pi Voss, men utan resultat. Eit par
gonger har det kome folk til meg som meiner dei har funne svartor,
det har dfl synt seg 3. vera grior mecl uvanleg m/rk bork.
_ F/rst i a,gust i ir kom eg-uventa over ivartor ved Ostj/rna pfl
B/moen-pi Voss. Pi nordaustsida av tj{rna, l0-l2 m fri vaiskanten,
stir to_eksemplar 5-6 m fri kvarandre. Bie er fleirstamma og 3-4 m
h/ge. Etter borpr/ver som eg tok ut i rothalsen er aldereripi trea
14-15 ir. Be-gge hadde rakler i ir og anlegg til ho- og hairrakler
komande i.r.I skogen rundt tjlrna er det ikkje mogeleg i"finna stub-
bar etter eldre svartor som har stitt her tidlegire, ie srrartora er
ruleg ein nykomling her.

Korleis har si svarrora kome hit? ved ostj/rna er det militarleir,
iS i g.traingen 5-p m ovanfor der svartori star, er det vaskeplasi
for bilar. Denne vaskeplassen vart sett opp og nytta av tyske miliiare
og _sidan har norske militrere vaska biiane 

"sin'e der. Iiet er mykje
_trgleg at svartorfr/ har fylgr med bilane, frsa har vorte vaska av
bilane. pi vaskeplassen og har vorte skola ned mot tjlrna der dei
har spirt og n6. st8.r som 3-4 m h/ge tre.

Det er sileis lite truleg at svartora som star ved Ostj/rna ni er
Ettlin_gar etter-svartora som Blytt melder ar han fann pfl Voss i lg33,
men det siste funnet viser i alle hpve at svartora kan veksa og trivast
p5. Voss.
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Norsk Botanisk Forening

Ilovedforeningens irsmelding 1965

Foreningen hadde ved irsskiftet 1965/66 i alt 787 medlemmer; av
disse hadde hovedforeningen 406.

Hovedforeningen hadde 66 livsvarige, 39 husstands- eller student-
medlemmer. I l/pet av iret er 2 av foreningens medlemmer d/de:
fru Ruth Rdsici Conradi og larer Ole Solberg. 3l har meldt seg inn i
foreningen, 14 har meldt seg ut og 2 er overf/rt til lokalforeningene.

Styret har hatt f/lgende sammensetning: professor Eilif Dahl (for-
mann), f/rsteamanuensis Svein l\{anum (viseformann), konservator

Jon Kaasa (sekretar), amanuensis Per Sunding (kasserer), arkitekt
Elin Conradi og grav/r Halfdan Rui. Styret har hatt 3 mpter.

F@rsteamanuensis Svein Manum var redakt/r for de tre f/rste
heftene av "Blyttia, og amanuensis Per Sunding for det fjerde.

Det ble arrangert 9 dagsekskursjoner og sommerekskursjon til
Etnedal. Ekskursjonsnemnda har bestitt av konservator Jon Kaasa,
amanuensis Per Sunding og cand. mag. Finn Wischmann.

Det har vert holdt 6 medlemsm/ter.
24. februar: F/rsteamanuensis Svein Manum kfiserte om: (Spits-

bergen idag og for seksti millioner ir siden, med fargelysbilder og
fargefilm.

17. mars: Arsm/te. Arsberetning og regnskap ble lest opp og god-
kjent. Konservator Jon Kaasa ble gjenvalgt til sekretar. Arkitekt
Elin Conradi, f/rsteamanuensis Svein Manum og grav/r Halfdan Rui
som ogsl var pl valg, ble likeledes gjenvalgt. Gravflr Halfdan Rui
ble valgt bare for ett ir for i sikre en bedre kontinuitet i styret. Revi-
sorene cand. real. Birger Grenager og cand. mag. Finn Wisdrmann
ble ogst gjenvalgt. Cand. mag. Finn Wischmann viste ekskursjons-
bilder fra forrige sommer.

28. april: Ugrasbiolog Thorstein Vidme holdt foredrag om: .Ugtas
og ugrasbekjempelse'.

13. oktober: K&seri av stud. real. Torstein Engelskj/n: <Fra Nord-
Skandinavias fjellfloran med fargelysbilder.

17. november: Professor Rolf Y. Berg fortalts ern; cMyrmekochor-
jakt i California, og viste fargelysbilder.

8. desember: Kiseri av professor Ove Arbo H/eg: .Mot sollandets
kratt, med fargelysbilder fra Rivieraen. Etterpl ble det servert ost,
kjeks og r/dvin.

Alle m/tene ble holdt i kantinen i Historisk-filosofisk fakultets
h/ybygg pi Blindern.

Pt m/tene har det vart 50-70 personer tilstede.
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Per Sunding
(sign.)

Revidert og Iunnet iorden 14. januar 1966

Birger Grenager Finn Wischmann
(sign.) (sign.)

flovedforeningens ekskursjoner 1965

9. mai. Til Lang{yene i Nesodden herred. S/ndagen opp-
rant med regnvar og sur vind, men de l3 deltagerne som m/tte frem
pi Honn/rbryggen, angret likevel ikke da turen var slutt. Det bota-
niske utbyttet ble meget rikt, det tidlige tidspunkt tatt i betraktning,
og det dirlige vrret ble betraktelig bedre utover formiddagen.

Med en gang vi kom i land pi Lang/yene (som ikke lenger er io
/yer, men in), ble marinpkkel, Botrychium lunaria funnet pi en
liten eng ner stranden. Turen gikk f/rst over pi den Sndre halv-
delen, hvor vi sarlig botaniserte pi de sydvendte, t{rre skrlningene
hvor vAren var lengst kommet. Her sto Draba (Erophila) 7)erna,
Arab ido psi.s t halia na, C erastium se mide can drum, Sax ilraga tridacty-
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Iites, Veronica araensis og Myosotis stricta allerede i blomst. Ellers
var det ogsiL meget i finne av det som h/rer til pi slike lokaliteter
pi kalkgrunn i lavere strpk ved Oslofjorden: Veronica spicata, Arte-
misia campestris, Cailina aulgaris, Poa compressa, Anthyllis vulne-
raria, Arabis hirsuta og AIIium aineale, mens (paradoks-planteno
fjellrap, Poa alpina sto rikelig pi de noe t|rrere og grunnere stedene
sarnmen med Sedum-arter, pe steder hvor plantedekket var 6.pnere
og konkurransen mindre. Nermere skogkanten kom dessuten Silene
nl!,tans, Fragaria airidis, Filipendula uulgaris og Seseli, libanotis til.
Pi kalkknauser inne imellom sto bl. a. Aspleniunx ruta-muraria og
Saxifraga osloensis ganske rikelig.

I overgangssonen til skogen fantes foruten den vanlige Cotoneaster
integerrimus ogsi meget av C. melanocarpus. I krattskogen innenfor
var det en rekke So/bur-arter: rognasal (5. hybrida), svensk asal
(5. intermedia) og norsk asal (5. obtusifolla), mens en hel serie av
fiol-arter kunne demonstreres i skogbunnen her: Viola canina, V. rivi-
niana, V. rupestris, V. collina og V. mirabilis. En del mindre vanlige
gress og halvgress ble ogsi notert: Arrhenatherum (Helictotrichon)
pratense, Arrhenatherum elatius, Holcus lanatus, Carex caryophyllea
og C. ericetorlrn'r.

Pi den kunstige sletten som forbinder de to tidligere adskilte /yene
med hverandre, sto store mengder av en Sisymbrium som var for kort
kommet til sikkert i. kunne bli bestemt, men som sannsynligvis var
S. Ioeselii. Her vokste dessuten ganske meger Artemisia absinthiurn,
og Lithospermum oflicinale ble likeledes norert herfra.

Pl den nordlige delen som ble bes/kt til sist, ble flere inreressante
ting funnet. Pi fuktig, leiret jord vestligst pi. denne delen fant 6n
av deltagerne et stort bestand av Myosurus minimus, i full blomst.
Prunus mahaleb sto likeledes rikt blomstrende mange steder i syd-
helningen her, sammen med den mer vanlige slipetorn, Prunus
spinosa. Dessuten ble det her funnet noen spredte busker av Vibu,r-
num lantana, vel kommet ut fra en have.

Per Su,nding

23. mai. Tur til JelQy. Vi begynte botaniseringen ved Nes cam-
pingplass, hvor deltagerne ankom med buss eller privatbil. Like nord
for plassen fantes pl noen t/rre marker Erophila uerna, Myosotis
stricta og Cerastiurn semidecandrunx i blomst. Dernest gikk vi opp
i l/vskogen hvor vi fant rikelig av bl. a. Coryd,alis, Adoxa, Malus
silvestris og Dentaria bulbifera. Vi rastet pi toppen av Bj/rnisen,
hvor vi hadde glimrende uts)'n over Oslofjorden i det fine vcrer.
Noksi utilgjengelig pi vestsiden av Bj/rnisen stod Geranium lucidum
og Woodsia alpina. Etter nedstigningen gikk vi ut pi svabergene mot
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sj/en vest for campingplassen, hvor Saxilraga granulat_a, og Prunus
spinosa ni var i praktfull blomstring. Dessuten sies bl. a. Sedum
iupestre, Myosotis'hispida, Alti,um uiheale og Galium pumilum' Yi
gikk senere lenger spr mot Fuglevik, hvor vi Pe sfianden fant rikelig
valerianella locusta i blomst. ca. zb deltagere. 

saerre L\kken

13. juni Til Solbergf jellet i Nedre Eiker. l0 deltagere.
Fra Mjpndalen stasjon fulgte vi veien til Bj/rkedokk. Lette her etter
Cephalanthera rubra, men det var altfor tidlig for den. Av planter
heifra kan nevnes: Carex ornithopoda, Berberis, Ranunculus poly-
anthernos (ikke tidligere kjent fra N. Eiker), Viola collina, V. mira-
bilis, Sed.u.m album, Astragalus glyqphyllus, Geranium sanguineum
og Echium vulgare. Gikk sl /stover og opp mot fjellryggen, og under'
veis fant vi Dryopteris robertiana. Tidligere er denne arten i N. Eiker
bare funnet pi et sted pi sydsiden av Dramselva. Etter a ha rastet,
gikk vi nordover mot toppen. I skogen si vi noen busker av Sorbus
iubpinnata. Etter litt leting fant vi frem til DryasJokaliteten. En
liten blomstrende tue av Dryas sto helt oppe i kanten av stuPet, og
nede i fjellveggen var det ikke si fl blomster & se. Bestanden av
Carex ripeslrls var ogsi ganske rikelig. Her fant vi ellers bl. a.:
Sedum rupestre, Cotoneaster integerrimus, Polygala amar_ella og_

Carlina. Fia toppen gikk vi noksl raskt nedover og kom frem til
hovedveien like ved kirken.

Jon Kaasa

20. juni. Til Raursisen i Brerum. Ca. 30 deltagere' Vi fulgte
f/rst stien oppover til Kastet. Underveis siL vi et stort felt med Milium
og adskillig earex silvatica. Yed et gammelt almetre finnes Adoxa og
Cbrydalis fabacea. Like ved bekken vokser Galiu.m triflotum i en
steinrpys, og pi en hylle litt hpyere opp Festuca gigantea i en vit eng.
Vi fortsatte nordover i lia under Ramsisen. Ved bekken finnes Poa
remota og videre nord Festuca alti.ssima, Dentaria, Sanicula og
Galium oiloratum. FIer vokser ogsi noen eksemplarer av Polystichum
Braunii og en god del Taxus spredt gjennom skogen, men de fleste
eksemplarene av sistnevnte er noksl sterkt redusert. Nede i den sum'
pige sliogen fant vi Carex remota og Dactylorchis Fuchsii i stort antall.
Hir har Epipactis palustris fremdeles et lite fristed, mens store deler
av omrldet nu er grflftet, og dermed en av de fineste botaniske loka-
liteter vi har hatt i Oslo-omrldet, spolert. Det er adskillig fare for
at f. eks. Epipactis og Carex acu,tiformis, som tidligere vokste i stor
bestand, kommer til i gi ut. Vi returnerte langs Stokkerelven, og
samlet underveis Gl^tceria lithuanica. Finn Wischmann
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3.-ll. juli. sommerekskursjon til Etnedal. 14 deltagere: Lille-
ToI og Olaf Bang, Clara Baadsnes, Arne og Liv Eftest/il, Gunnar
Hofstad, Marit Jansmork, Ivar J/rstad, Sigurd Miiller, Stina paasche,
n{nh Tambs Lyche, Aslaug Weydahl, Arne og Finn Wischmann.
Vi bodde pi Graner pensjonat, Bruflat.

3.-juli ankom vi til Bruflar og benytter f/rste eftermiddag til en
tur langs Bergselva. Det geologiske underlaget i Etnedal er ikke det
beste for en botaniker: -i bunnen grunnfjellsgneis, oppover i liene
og isene sparagmitt med tynne lag av m/rke-kambri-slie skifre. Det
botaniske utbytte ble derefter: noksi. magert, men med endel lyspunk-
ter innimellom. Ved Bergselva prpvde vi a fa verifisert er ang^ivelig
fu-nn av Festuca gigantea. Efter i ha botanisert langs elven me'ner vi
i..kunne hevde at angivelsen ml bero pi en feiltagilse. Isteden fant
yi.loa re_mota og dessuten noen fl fjellplanter: Ca.iex atrata og Viola
bif lora. 

-Her 
vokste ogsi Moneses uiillora som viste seg i. vare"litt av

en karakterplante i skogen flere steder.

_, +. ju^ti kjprte vi om formiddagen til vesle @yangen n&r grens€n mot
Nord-Aurdal. Her var der ikke meget av inteiesse il {inne, Carex
Bttxbaumii var eneste art som er verd i. nevne. pr tilbaketuren srop-
pet vi et par steder -nar-Myrvang, hvor det var adskillig bedre vqle-
tasjo.n. L1"gt en bekk vokste Carex loliacea og pyrola rotund.ifotia,f,it
myrd^rag Li,s t,e rg. ouata,_ D ac ty I or c his Fuchs i i. og'T hal ictrum alpinum,
".q pe^.-l fuktig eng -Lychnis flos-cuculi. Om- eftermidclagen'dro vitil Byfelli, en- grend i ca 700 m h/yde pi en skifersone slom tydelig
setter preg pi floraen. Pl t/rre bakkef vokser lter anhenatierum
pubesce_ns, cerastium aruense, satureja acinos, plantago ranceorata

28 medy, Erigero.n_boreole og Hl,pochoeris maculato. litt i skyggen
fantes Carex ornit-hopoda og Vicii silaatica, ql pa fuktigere Jt?l.,
S-9irpu1 quinqueflorus, Linum catharticum, -Gintiana "niualis 

og
Veronica beccabunga.
5. juli l.j/rt. vi nordover til Hafsenn og gikk over til Aursj/en. Her

er ,vi.midt opp: i -sparagmitten og florlen er temmelig fiitig, selv
tjellplanter er det lite av. Av lyspunktene kan vi nevnel Hieichlot
odorata, Corallorhiza, Salix reticulata, Epilobium atsinifolium og
Hornemannii, veronica a.lpina og pedicilaris sceptrum-carolinwn.
Efter en rast fortsatte vi til Lenningen seter i Toipa, men her var
floraen sl fattig og v*ret sl surt at viinart ret'rnerte'. pi tilbakeveien
stoppet vi bl' a. ved en myr ovenfor Frugeset, hvor vi f.ant Tharictrum
alpinum og Viola epipsila.

6. juli reiste vi til rorpa for bl. a. i tres/ke Finni, en fin lokalitet
som er kjent allerede fra-M. N. Blytts og A. Blytts unders/kelser. Av
interessanre arter vi fant, kan nevnes: Cystoptiris montana, Thatict-
rum simplex, Ranunculus poll,antheios,' Cirsiurn olericeum og



43

Crepis praemorsa. Derimot lyktes det oss ikke i finne Cypripedium
f/r girdbrukeren forbarmet seg over oss, slik at de ivrigste av delta'
gerne fikk se den. Vi fortsatte sfl til Nord-Torpa, og ved R/ste fant
vi en fin bestand av Campanula barbata, som imidlertid bare var i
knopp. Lenger opp vokste masser av Carex globularis. Ved Bergli
skinte engene gult av 'frolli,us, og her fant vi mer av Campanula
barbata. Efter tilbakekomsten til Bruflat, fikk vi forevist en fin be-
stand av Cypripedium som vokser i issiden et stykke ovenfor kirken.

7. juli dro vi om formiddagen til Arslettan seter. Underveis beund-
ret vi en fin bestand av Rhinathus serotinus ved Espelii. Vi neglisjerte
skifersonen i hip om i finne mer fjellplanter h/yere opp, men her
ble vi igjen narret av sparagmitten. Engene ved Arslettan seter var
fulle av Trollius, ellers var det bare Hierochlod odorata og Carex
heleonastes nede ved tjernet som var av serlig interesse. Efter middag
bes/kte vi Kleivgardsgrenda, hvor vi hadde fltt opplyst at det skulle
vokse hassel, som er sjelden pi de kanter. Her kommer man igjen inn
pi skiferen med ganske rik flora. Vi fant bl. a. Dryopteris Robertiana,
Woodsia alpina, Viola collina, Satureia aci,nos og aulgaris, og pi en
vit gressbakke en vakker bestand av Gymnad.enda sammen med PoIy-
gala vulgaris.

8. juli kj/rte vi f/rst nordover til et trangt elvegjel ved Afeta hvor
vi hadde htpet i finne noen fjellplanter, men utbyttet innskrenket
seg til Cerasthtm alpinum, sarrl;t Conaallaria som her fremdeles stod
i blomst. Vi fortsatte si til Steinset i Nord-Etnedal, hvor det er en
frodig, men ikke sarlig artsrik subalpin vegetasjon med bl. a. masser
av Ranunculus platanifollus som nettoPP var i fin blomstring. Mel-
lom Hagaset og Stavseng si vi en eng som var gul av Rhinanthus
serotinus. Til slutt havnet vi ved Bj/rnhovdseter i Nord-Aurdal i hip
om I finne litt bedre fjellflora der, men utbyttet var like magert
som tidligere. Litt Salix reticulata og ett eksemplar Pulsati.Ila aernalis
er alt som fortjener i" nevnes.

9. juli benyttet vi til i se narmere p3. Cypri,pedium-lokaliteten vecl
Bruflat. Her er en pen bestand, og vi fant over 20 blomstrende eksem-
plarer. Ellers fantes det i nrrheten Platanthera bifolia, adskillig
Dactylorchi,s Fuchsii, dessuten Za, hyrus aernus og Lonicera xylosteum.
Ved Bergselven lette vi forgjeves efter Cinna som er funnet her av
Blytt.

10. juli dro vi fprst nedover langs Etna. Litt nedenfor Bruflat
stoppet vi for i beundre en stor bestand av Moneses i skogen. Ved
Ruse fant vi Astragalus alpinus og Myricaria pi elvesanden. Vi tok
veien langp Leppa i Nordre Land, og i de bratte skriningene ned
mot elven fant vi Adoxa og adskillig av Cinna som var si kort kom-
met at vi holdt p3. i overse den. Ved en bekk pl veien til Leppsj/en



44

vokste Juncus triglumis. Ved nedre Leppsj/ kom vi over en liten myr
med Eriophorurn latifolium og Carex appropinquata. Ved pvre
Leppsj/ (i Etnedal hd.) var det ikke stort av interesse fl finne, pi
myrflatene ved vannet var det endel Carex Buxbaumi,i, ellers fant vi
ved et par bekkesig Listera oaata og Epilobium daauricum. Pi til-
baketuren samlet vi Carex elongata i en pytt ved veien like nord for
Granli. Litt lenger ned, mellom Granli og Sagbakken, stod det et
par pene bestander av Dactylorchis Fuchsii like i veikanten, og adskil-
lig Pyrola chlorantha i furuskogen. Tilbaketuren tok vi om Tonsisen.
I stigningen her vokser det masser av hvitblomsftet Geraniurn silua-
ticum. I Skardtjern fant vi Nuphar pumilum.

ll. juli reiste vi hjem.
Finn, Wischmann

22. august til Linnesstranda og Lierstranda i Lier.
Ca. 15 deltagere. Vi m/ttes pi Spikkestad sr. og fulgte veien ned til
Gullaug. Pi denne strekningen er floraen noksi triviell. Virt f/rste
miLl var stranden ved munningen av Lierelven, hvor det har vart en
rik og interessant flora. Siden Norsk Botanisk Forening bes/kte stedet
for noksi. n/yaktig 20 lr siden, har det skjecld store forandringer i
vegetasjonen. Omridet ble tidligere brukt til beite, og det var tildels
lav og ipen vegetasjon. Efter at beitingen delvis har opph/rt, har
omridet grodd igjen. Det lyktes oss dog i finne de fleste ny fls ogoder
arter som har vart der, selv om flere av dem var temmelig desimert.
Eksempelvis var det ikke meget av Senecio aquaticus, mens derimot
Carex acuta hadde vokset seg stor. Tildels var det blitt et nesten
ugjennomtrengelig kratt av Typha latifolia, Phragmites og lris, og
det var likeledes rikelig av Glyceria maxima. Langs vannkanten fant
vi Stellaria palustris, Cicuta og Lycopus, og ute i vannet Sagittaria
(steril), Ranunculus peltatus og Myriophyllum aerticillatum. P6. vest-
siden av elven fant vi adskillig Festuca gigantea i krattet, her var ogsi.
forvillet Salix aiminalds. Langs veien bortover mot Amtmannsvingen
finnes Cuscuta europaea. Til slutt gikk vi ned. pi stranden vest for
Gilhus, hvor vi bl. a. samlet Crassula og Limosella.

Finn Wischmann

29. august. Langs Ankerveien i Brerum. 15 deltagere. Ekskur-
sjonen startet fra Stein gird og fulgte Ankerveien, den gamle vei fra
Brrums Verk til Fossum Bruk, nord/stover. Turen gikk til i begyn-
ne med gjennom en temmelig triviell vegetasjon og flora, som dess-
uten var noksi /delagt av sterk beiting. Pi h/yde med @verland ble
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det funnet en del Polygonatum verticillaturn, kranskonvall og Cam'
panula trachelium, nesleklokke, og i den fine hassel-lind-krattskogen
nedenfor veien vokste bl. a. Actaea spi,cata rikelig. Etter hvert som vi
gikk neclover gjennom de geologiske avsetninger, kom vi fra den
ielativt fattige sensiluriske (downtonske) sandstenen over i mer eller
mindre rene kalkstener med en rikere flora. Pi loddrette bergvegger
ble funnet Asplenium ruta-muraria, og pA' noen sydvendte-, t/rre
enger var det fragmenter av en vegetasjon som minnet som den lys-

og*varmeelskendi vegetasjon man .finner mer utpreget. P1 Oyene
yit.rrt i Asker og Barum, med Origanum aulgare, Arabis -hirsuta,
Allium oleraceum, Agrimonia eupatoria, Hypericum perforatum,
Satureia vulgaris og Thymus pulegioides' 9"9q matPausen, som ble
tatt lite ves-t for Faga-gird,- fani 6n av deltakerne kystbj/rnkjeks'
Heracleum sphondylium-voksende i en tilsynelatende naturlig vege-

tasjon i skogkanten.
i et fukti[ drag /stenfor Haga vokste Veronica scu,tellata., Stellario,

alsine, Myoiotis baltica og Polygonum hyilropiper. Foruten- mer av

Polygonaiurn aerticillatum ble ogsi et-par andre arter med hoved-

sakel'ig subalpin utbredelse noteit herfia: Aconitum septentrionale
og Campanula latifolia."De siite delene av turen, som foregikk i mer bebyggete omrflder,
kom til i beskjeftige seg vesentlig med ugress -og .\ulturplanter' I
grlften langs v6ien,- hvoi naringsrikt -vann fra de tilst/tende jorder
;trpmmet sikte avstecl, sto ameri[.amj/lke, Ep ilob ium a den o cau-lon,og

springfr/, Impatiens noli-tangere rikelig, og-pi en brakkliggende iker
fikk vi anledning til fl se det meste av vanlige ugress og en del mer
uvanlige, bl. a. Vicia satiaa og Lathyrus odoratus-

Like"f/r Nordby forlot vi Ankerveien og skridde over til Eiksmarka
hvor ekskursjonen oppl/stes. Pi det siste stykket bl,e en rik forekomst
av halvparaiitten iliirrpdtopp, Odontites rubra behQrig-beundret.

Per Sunding

5. september Til Svarttjern i Lommedalen. Buss til Jons-
rud. Lings veien inn til Langebru ble det anledning til 5 demonstrere
vanlige skogsplanter. Fra denne strekningen kan nevnes Poa remota
ved viien ig-Jrrtut compressus og Veronica beccabunga ved-Lange-
bru. Fra Lingebru gikk vi opp langs vestsiden av Svarttjern til
myrene nordeifor. Pidisse myrene sa vi Ut. a. Bti.za med,ia, Eriopho'
rum latifolium og Carex buxbaumii. Gikk si sydover langs vestsiden
av Barlindlsen og /stover s/nnenfor toPPen. Herfra kan 

- 
nevnes:

Ulmus glabra, Fiaxinus, Polystichum lonchitis, Milium, Anemone
hepatici, Lathyrus uernTts, Vi'ola mirabilis, Viburnum og.Lonicera
xyiosteum. Etter i ha kommet ned lia, fulgte vi veien ned til Guriby.
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. 9aJ regnet omtrent ikke under turen, men pf grunn av flere dagers
kraftig regn, var myrer og bekker oversv/mmet.

Jon Kaasa

. l2 september. Til H a g a n i,Nittedal. Foreningens lavekskursjon
hadde samlet en liten, men utvalgt flokk pi 8 deliagere, og gikk ira
Hagan. b-u_ssholdeplass langs Berfensveierl Rpverkollen o'g 

"ned til
Grorud. veiel gpnover fra l{3s"tr til skytta gircl (nedrad) upa pa
clen eneste lokalitet med Peltigera vi s6" pi turen. Der vir ogsi bn
B.]-nskg god bestand.av asp, med dens kirakterlav - messin[laven
(xanthoria parietina) som lyser lang vei. Her fant vi det ro*"pleiet
e^f4lgg dgr - noen brune parrnilia-aner, div. physcia, Euiernia,
Candelaria, m. m. Ved Skytta var der er ganske rikholdig gammelt
stengjerde, med Stereocaulon tyroliense (c. up.; ,o- dagens 6eite frrnn.
Den vokste meget sky^ggefullt under noen 'grantrari 

videre langs
Bergensveien_vokser pi ivaberg mldt i veien"stereocaulon pileatum
(som. jeg ,i{jggT. har funner fertil der), og pa de ipne fuiumoene
dominerte cladinae-samfunnet, rikelig ispren-gt med he r4d,e clad.o-
nia-artene. Vi fant her den st/rste- o-g ilottelt. C. Floerheana jeg
noen gang har sett. Dertil ganske rikelie p6. furustammene parmilii
Bitteri.ana og Parmeliopsis aleurites. No-ksa typisk for disse er det at

11n 
{i11er dem pi sydiiden av stammene, i m^otsetning til mange av

d.e vanlrge trelavene, som forerrekker skyggesiden. Den nordvJndte
lien oppover R@verkollen ga ikke ttort, rnEi desto bedre var bronse-
alder-stenr/ysene p3" toppen. Disse er jo i seg selv litt av en opplevelse,
Mmtrdrg som de er rike pi lav. Her fant vi parmelia intesiinifortnis
den-n_9 kaltes f6r .P. t. (Vill.) Ach. var. encausta (Sm.) Vain. Hvor det
er blitt av 

-den h/y_alpine <hovedarten), som 'ogsi skilles fra var.
encausta ved f,. vrre P--.-, skulle jeg gjerne visst.) videre fant vi parme-
Iia stygia, Cetraria commixta ""{ C. t epatizoh, samt "ie UiU;t;_
caria-arter, - laver som ni._r_ sin.optimali utvikling pi sidanne ipne,
lyftigS _st_ed9r, Derr beste, Umbititaria polynhiza,"fint vi pi en stor
lryrllrlf i. den sydvendte Aker-sicten'av'R/verlollen. fit"gelig e,
oer at Arectorra-artene er totalt borte fra R/verkollen. Det var ikkesi blist for dem i 1980-irene. Det mi ,*r" d"., tiltagende bebyggelse
og industri pi Grorud som har knekket dem. Det" bre ialt 'fi'r,r,.,
76 arter.

Halfdan Rui

. 19. 
-sept-ember Mose-ekskursjon til Blankvannsbrfltent Nordmarka ved Oslo. En entusiastisk gruppe pi fire studenter

!lq:: .*"d T"g pa. moserur, fra S/rkedaien^Jikoti opp det trange
bekke-juv ved saterkollen frem til studenthytta pi svirtor. Nede"i
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juvet var det mange arter e finne pi bergveggene, pi kampesteinene
bg pi marken mellom dem, bl. a. ble Bazzania tricrenata, Sphagnum
qiinquefariurn og Eurhynchium zetterstedfii dernonstrert. Etter en
ttyggetig rast i Studenthytta dro vi ned_ pi myra ved sydvestenden
un-El"tikvann, hvor vi fikk se en rekke kravfulle myrmoser i frodig
utvikling. Derfra dro vi tilbake til Svartor og fulgte veien ned til
Sdrkedalen skole. Per StQrmer

Trlndelagsavdelingen, irsmelding I 965

Pr. 31. desember 1965 hadde foreningen 126 medlemmer, av disse

er 2 livsvarige, 96 irsbetalende og 28 husstandsmedlemmer.
Pi irsm/iet den 5. mars ble dette styret valgt: Professor N' A'

S/rensen (formann), lrrer Lars Uglem (nestformanl), trag^earkitekt
Edith Weydahl Vik (kasserer) og f/rsteamanuensis dr. Olaf I. R/n-
ning (sekretrer). Revisor er postfullmektig Astrid Barlindh-aug. E^kskur-

sjon"snemncl ei^ X. ,C. S/rdnsen, gartner Martin Opland og Olaf I'
R/nning.

I l/pet av iret har det vert arrangert I ekskursjon og 6- P/t.t'
Alle niotene har vart holdt i foredragssalen pi Vitenskapsselskapets
Museum. Det gjennomsnittlige oppm/te har vrert 33. Etter foredra-
gene har det soim vanlig vart hyggelig samver med servering av kaffe,
im/rbr@ og kaker. F/lgende m/ter har vart arrangert:

i. f.b..r"t'' Viltkonsulent Arne Belsfls: Inntrykk fra bes/k i Nord-
Amerikas naturparker hpsten 1964. Knseriet var ledsaget av farge-

lysbilder.' 5. mars: Professor dr' Olav Gjrrevoll: Fra Libanons ceder til
Abrahams oase. Foredrag med tallrike lysbilder.

23. april: Fprsteamanulnsis dr. Olaf I.Rpnnin-g: Litt-om de arktiske
planteis dkologi. - Pi samme m/te viste fru Johanna Krogstad farge-

iysbilder fra tulipanblomstringen i Holland.' 
27. oktober: Hpgskolelektor-I. P. Bj/rnseth: Om plant-enes klokke

og kalender. - Pe iumme m/te ble visi fargelyslilder med h@stfarger'
"25. 

november: Fdrsteamanuensis dr' Olaf I' Rpnning: Befolknings-

/kningen og verdens matproblemer.' 
9. d"esem6er: Forskninisstipendiat Arnfinn Skogen: "Ut i vflr

hage. .. .>. Vegetasjonsbilder-fra Gotland. Foredraget var ledsaget
av en rekke fargelysbilder.

Trlndelagsavdelingen, ekskursjoner 1965

Ekskursjonsaktiviteten har i lppet av iret dessverre v€rt liten. Den
planlagte hovedekskursjon til Sulitjelma mitte avlyses pi grunn av

manglende deltagelse.
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Det har slledes bare vart avholdt en ekskursjon:
13. juni:'Iil Skarval i Nord-Tr/ndelag. Enkelte sprvendte lier

og berg ved Bremset, Auran og Fiskvik ble bes/kt.
Av arter kan nevnexi: Erophila z)erna, Geranium pratense, Hippo-

p hiie rhamn oides, H umulus lupulus, PoIy gonatum odoraturn, Satiiei a
!9!!ot, Saxifraga cotyledon, S. tridactylites, Rhamnus franguia,
Viburnum opulus, Woodsia alpina og W. iluensis.

Ekskursjonen hadde 20 deltagere og var begunstiget av vakkert ver.

Vestlandsavdelingen, irsmelding lg65

- Vestlandsavdelingen hadde ved irsskiftet 1965/66 lOb hovedmed-
lemmer og_28 husstands- og studentmedlemmer. siyret i meldingsrret
har vart: Folkeh/gskulelarar Jakob Naustdal (formann), amaniensis
Torbj/rn Aasheim (sekretrer), dosent dr. Torb Ouren' (kasserer) og
skattein-spekt/r Aasmund Kvamme. Eksk'rsjonsnemd.en Lesto av'lekl
tor Carl Alm, frk. Miranda B/dtker, konsCrvator Anders Danielsen
og professor Knut Fegri. Avdelingens revisor var dosent dr. Ulf
Hafsten.

hatt to ekskursjoner i 1965 og har dessuten vart
pt en ekskursjon arrangert un* Norges Naturvern-

Avdelingen har
innbudt til i delta
forbund.

Det ble holdt 4 medlemsmdter:
16. februar: Arsm@te. Foredrag av dosent dr. Jostein Gokspyr:

Binding _av fritt nitrogen vetl symbiose mellom frpyere og lavere
planter. Lysbilder. Oppmdte 33. 

'

^ 
7. april:. Landskapsarkitekt I\INHL Sveinung Skjold ki.serte om:

Det naturlige milj@et og vflr. tids hage. Lysbilclei. Ofpm/te 82.

.27. september: Amanuensis Finn-Egil iickblad: S<i1ip og soppforsk-
nilg p.a @stlandet. Lysbilder. Oppm/te 40.

15. desember:-l) Dosent Tore-6uren: Fra h/stjakten etter anthro-
p99hoJqt. Lysbilder. 2) Folkehpgskulelrrar ;atrib Nausrd.al: Bota_
niske bilete fri Vestlandet. Lysbilder. Oppm/te 19.

Alle m/tene ble holdt pi Botanisk li6oratorium, universitetet i
Bergen. Hvert m/te ble avsluttet med en enkel servering.

Vestlandsavdelingen, ekskursjoner lg65

, 15.. mai: Pi innAydelse av Norges Naturvernforbunds landsm/te
deltok noen av avdelingens medlemmer i en utfercl med M/s Halsn-
/y_til Austevoll-skjarglrden og med busser til Lyseklosrer'og Fana-
tjell. Professor Knut Fagri redegjorde underveis for prantegeofrafiske
og andre botaniske forhold. oei ble ogsi gitt faglige orieiteiinger i
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geologi, geogra{i, ornitologi, arkeologi og kulturhistorie. A/S Hansa
Bryggeri ga en lunch ombord.

Ulf Hafsten

13. juni: Til Frekhaug i Meland pi Holsn@ya. 16 deltakarer.
I eit fuktig dals/kk like attmed Frekhaug bryggje siLg vi ein god del
Impatiens glandulifera, som trivst godt der etter fr ha kome ut or ein
lrage for mange ir sidan. Mest uhyggeleg mykje Epilobium adenocau-
/orz veks ogsi i denne clalen og elles pi Frekhaug. Ein koloni med
Cirsium xraense ved clet nye Holsn/y Nleieri har vore der frfr. f@r siste
verdskrig utan e ha spreitt seg til andre stader p3, ilya.Vi gjekk vidare
til Langelandsmyr-tj/nna, der selsnepe (Cicuta, uirosa) var funnen
som ny for Holsn/ya nokre dagar f/r, di turen vart planlagt. Vi fann
ei mengd med selsneper i blautmyra ut mot det opne vatnet i tj6nna.
Mange var store og; kraftige, o€i planten ser ut til i ha vakse der i
Iang tid. Av andre vokstrar i og vecl denne tj/nna kan nemnast
I{ymphaea alb a, Myriophyllum alternif lorum, Ly simachia thyrsif lora,
Menyanthes trif oliata, Caltha palustris, Comarum palttstre, Oxycoccus
quadripetalus, I\llyrica gale, Andromeda polifolia. Ph myra sto elles
ein btrsk Salix lapponum, og i den opne skogen i nrerleiken Dryop'
teris borreri og Luzula congesta. Turen gjekk si til Vikane ved osen
av iV{jitveitelva (oFreka,) medan floraen pe vegkantar og enger, skog
og havsrand vart studert. Vi gjekk oppetter langs elva, der vide flak
av ein Callitricha var eit vakkert syn. L)en hadde enni ikkje byrja i
blpme i den djupe skugp;en under lalrvtrea. Veret var nok litt kjdleC,
men elles sers bra. Turen tok litt over 5 timar, mellom bitar fri
og til Bergen. Pi heimvegen fann leiaren, som bur pi Holsn/ya, ein
fin koloni mecl Corallorhiza trif itla pi Fosse.

Georg Arhus

5. september: Til str/ket mellorn H a u s og Vikno pi Oster/ya.
23 deltakere. Iltter busstur til Garnes og ferje til Haus botaniserte vi
f/rst langs den fredelige lancleveien til Vikno. Fra urene der kan
nevnes Festuca gigantea, tr/icia silaatica, Verbascum thapsus, Chrysan-
themum aulp1are , Linaria uulgaris. Pl Vikno si vi en pen forekomst
av CampantLla latifolia i frukt. Vi gikk cleretter over fjellet til Mjel-
clalen og ut til Haus. Pi prestegirdens grunn ved utl/pet av Haus-
vatnet si vi pi noen godbiter som en del av oss kjente fra ekskursjon-
en 416 1961, nemlig Acorus cnlamus, Hedera helix var. hibernica og
Clematis vitalba. Det var deilig h/stvrr de 5 timene i terrenget fi4r
ferje og buss tok oss hjem igjen.

Miranda BQdther
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Rogalandsavdelingen, irsmelding 1965

Avdelingen hadde ved fusskiftet 74 medlemmer. Det har i irets
l1fp vart arrangert 4 m{ter og I ekskursjon.

Arets fprste m/te ble holdt 23. februar i Nletodistkirken i Sandnes,
hvor O. G. Lima og Bj. Valvik viste farvelysbilder, bl. a. en del som
var tatt pi vire ekskursjoner.

Arsm@te hadde vi 20. mai hvor O. Ekrheim ga oss interessante
glimt fra en reise til Midt-@sten. Det sittende styre ble gjenvalgt.
Det ble bestemt at ekskursjonskomiteens formann skal vare medlem
av s_tyret. Til ekskursjonskomite ble valgt: Else Eik, Peter Skjrvelan<l
og Jonas Nygird. l8 medlemmer var til stede.

Mandag 20. september var konservator Kaasa hos oss og berettet
om sine inntrykk av @lands eiendommelige og srrpregede Tlora.

28. oktober hadde vi mdte i de nyinnredete lokaler til Sandnes
Bibliotek, hvor det i dagens anledning var lagt frem til gjennomsyn
en del av bibliotekets rikholclige botaniske litteratur. Kvildens foie-
dragsholder var blitt forhindret fra i m/te, og i stedet ble forenin-
gens videre arbeid diskutert. l3 medlemmer var m/tt frem.

Arets siste m/te ble holdt i Stavanger 16. desember, hvor frk. Rei-
mers tok oss, med pi en reise til California og ga oss et godr inntrykk
1y det eiendommelige landskapet, og ellers ga oss et inieressant inn-
blikk i forholdene i en mindre, amerikansk by.

Rogalandsavdelingen, ekskursjoner l96b
Vire ekskursjoner har i flr dessverre innskrenket seg til en sopprur

som fant sted 19. september oggikk til Vagleskogen. Vreret var
bra, og utbyrtet var vi goclt forn/yd med. 26 medlemmer deltok.

Vi hiper i fi tatt igjen det forsldmte i 1966.

Slrlandsavdelingen, irsmelding l96b

- S_/rlan_dsavdelingen av Norsk Botanisk Forening hadde ved flrs-
skiftet 1965/66 50 medlemmer, hvorav 14 var student- og husstands-
medlemmer.

Pi irsm/tet 8. mars ble disse valgt til foreningens styre: lektor
H€kon.Damsgird (formann), larer Ingn-ald Haraldstad'(sekretar),
lektor Arne Buvig (kasserer).

_ Til _ekskursionsnemnd ble valgt: gartner Johs. Johannessen og
larer John Nuland.

I l/pet av fl.ret er det holdt tr€ mdter og arrangert tre ekskursjoner.
8. mars: Etter at flrsm/tesakene var behandlet, gav lrerer 

-John

Nuland en historisk oversikt over botanisk virksomheii Kristiansinds-
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omredet. Gjennom hans bide hum/rfylte og n/yaktige framstilling
fikk vi et godt inntrykk av at botanisk virksomhet har store tradi-
sjoner i bygge videre pi her syd. - Deretter viste lektor Hikon
Damsgird egne fargelysbilder av planter tatt siste er, og utbredelses-
kart av en del sjeldnere planter funnet pi. foreningens ekskursjoner,
disse ledsaget av kommentarer over utbredelsestyper. Ved hjelp av
Agderherbariet og medlemmenes private herbarier ble til slutt disse
plantene ogsi demonstrert. Oppmtlte 33.

23. april: Foredrag av professor Olav Gjrrevoll: Norges fjell-
flora. Gjarevoll la hovedvekten pi vire sjeldne fjellplanter som
han presenterte ved egne fargelysbilder. Med disse som grunnlag ble
overvintringsteorien lagt fram, og vi fikk ogsi Gjarevolls egne erfa-
ringer og konklusjoner. Oppm/te 63.

29. nov.: Foredrag av konservator Anders Danielsen: Giftplanter i
S/rlandets flora. Til foredraget ble det vist lysbilder, og vi fikk en
fullstendig oversikt over vflre giftplanter (sopp ikke medregnet). For-
uten at deres giftighetsgrad og forgiftningssymtomer ble omtalt, fikk
vi kulturhistoriske og rent botaniske opplysninger om dem. Opp-
m|te 53.

S/rlandsavdelingen, ekskursjoner 1965

16. mai: Virekskursjon i omridet fra Eg sykehus og nordover langs
Otra. Like ved m/testedet, Egssaga, fant vi Equisetum hiemale, og
6n av deltakerne viste Asplenium ruta-murari,a funnet samme dag
ved Bergvannene litt vestenfor. I narheten av oKolonienu s6. vi pi en
Matteuccia struthiopteris-forekomst. Langs Otra stanset vi ved noen
meget store oretrrr med Alnus incana-bladform. Senere pi veg langs
elven fant vi Paris quadrifolia, Actaea spicata, Lysimachia nunlm,u-
laria og Asplenium airide, men den interessanteste floraen fikk vi i
og omkring Blokkedalen som ligger ved Otra ca. to km nord for Eg.
Stedet, som er en gammel husmannsplass, har antakelig sitt navn etter
Petasites albus som her vokser i store mengder (blokker : blader).
Planten var pi det nrrmeste avblornstret, men lyste enda opp i land-
skapet, og bladverket som senere blir si kraftig, var bare si vidt
kommet fram. Samme sted fant vi ogs6. blomstrende Gagea lutea og
Chrysosplenium alternifolium.I den bratte uren ovenfor Blokkedalen
fant vi for annen gang Asplenium airide, foruten Lathyrus uernlts,
P oly gonahmt. u erticillatum og P oly stichum b raunii.

Til tross for det sure v&ret m@tte l7 stk.

20. juni: Ekskursjon til Tr orr'{y a ved Arendal. Transporten
ble ordnet ved hjelp av deltakernes privatbiler, og turen foregikk i
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nrrmest sommerlig var. Vi begynte botaniseringen ved et vegkryss
nrr bunnen av Bosfjorden, og arter som Astragalus glyqphyllus,
Lathyrus niger og Melica uniflora gav oss med en gang inntrykk av

frodighet. PB en avstikker ned mot nordsiden av Bosfjorden fant vi
Carei elongata, C. disticha, C. distan's, C. hirta, Plantago media og
Sedurn rupbstre. Etter en matPause ved Trom/y kirke, fortsatte vi
botaniseringen der. Fineste funnet pi denne lokaliteten var Carex
diaulsa. Dagens h/ydepunkt ble botaniseringen ved det frodige lille
tjernet nedenfor kirken. Carex acutiformis, C. paniculata, C. pse.udo'

qperus, T'halictrum flauum, Dryopteris thelypteris og D. cristata
var mye fint I finne pfl en gang. Dagen ble.avsluttet med en avstikker
til Bosfjorden, denne gangen pi sydsiden. Pi vegen dit kom v-i forbi
en hugitflate helt tilvokst med Mi,Iium effusum. Nrrmere fjorden
fant vi Neottia nidus-auis, Ophioglossurn au'lgatum, Polygonatum
multiflorum og Dactylorchis fuchsii. 29 deltakere.

5. ,september: H/stekskursjon til Gillskoggn (Urdalen-
Burisen). I deilig ettersommerver m/ttes vi ved Gillshytta' Her viste
m/llemester Simbnsen oss Silybum marianum tatt med fra Kristian-
sand M/lle. I narheten av m@testedet fant vi Juncus tenuis, og ved

@vre Gill var vi borte ved Circaea lutetiana-lokaliteten og fulgte si
bekken oppover mot @ygardstjernet. Pi myren nord for tjernet fant
vi Scheuiizeria palustrii og alle te Drosera-artene. Deretter tok vi
mot vest opp Urdalen. Pi et forholdsvis lite omride fant vi her
Dryopteris borreri, D. oreopteris, Polystichum braunii, P. lobatum,
Equisetum hiemale, Festuca altissima og Carex silaatica' Vi dreide
si-av mot nord og fulgte et frodig dals/kk nedover mot Butjern. Nord
for tjernet, i vesthellet av Burisen, fant vi Lathyrus uernus, 1,. nig.er,
Dentaria bulbifera, Polygonatum uerticillatum og Carex siluatica.
Pi hjemvegen kom vi forbi en avfallshaug ved @we Gill der en
praktfull Impatiens glandulifera stod i blomst. Videre fant vi Cheno-
podium polyspermum samme sted. Dagen ble avsluttet med en stopp
nar trtl/pet av Gillsvannet. Her ble Naias marina forgjeves etters/kt
pl steder der den er funnet tidligere. 19 deltakere.

lohs. Johannessen John Nuland Hdkon Damsgdrd



Smistykker

Norsk Soppforening i 1965

Foreningen hadde pr. 3l/10 - 1965 261 ordinare medlemmer og
6 livsvarige medlemmer.

Generalforsamling ble holdt ll. november 1964 under ledelse av
formannen W. O. Thoresen. Arsmelding og regnskap ble behandlet
og vedtatt. Med et par endringer ble forslaget til statutter for Norsk
Soppforenings Opplysningsfond vedtatt.

Vltget hadde som resultat at Finn-Egil Eckblad ble valgt til for-
mann. Kjell Kvavik ble gjenvalgt som styremedlern, og- som nye
styremedl-emmer ble valgt Odd Rpseng og Grete Silness. Som supp-
leanter til styret ble valgt Ingolf Listerud og Sverre G. Sundbye.
Peter Wassum ble gjenvalgt som revisor.

Styret har bestntt av Finn-Egil Eckblad (formann), I iv Eftest/l
(viseformann), Odd R/seng (styremedlem), Grete Silness (kasserer) og
Kjell Kvavik (sekretrer).-Foreningens 

eresmedlem Arne Bratsberg avgikk ved d/den den

25. juni 1965. Under bisettelsen var formannen Finn-Egil Eckblad
til stede pi vegne av foreningen.

Foreningen har holdt to medlemsm/ter i virhalviret' Den 10.

februar kiierte forskningsstipendiat Sigmund Sivertsen om viLrsopper,
og den 7. mars fortalte fru Inger Anne Lysebraate om bruk av sopp
i andre land.

I 1965 er arrangert 7 soppturer. I tidsrommet 16'-19' sePtember
ble dessuten avholdt sopputstilling. Det vises til turreferater og refe-
rat om utstillingen i Vire Nyttevekster.

Doktordisputaser i 1965

Vecl Universitetet i Oslo forsvarte amanuensis Eystein Paasche
13. februar sin avhandling uA tracen study of the inorganic carbon
uptake during coccolith formation and photosynthesis in the cocco-
liihophorid Coccolithus huxleyiu. Opponenter var professor dr.
E. Stieman Nielsen, K/benhavn (1. opponent) og dosent dr' Jostein
Goks/yr, Bergen (2. opponent).

5. juni forsvarte f/rsieamanuensis Olaf I. R/nning sin avhandling
uStudies in vegetation and flora of Svalbard". Opponenter var pro-
fessor dr. Eilif Dahl, As (1. opponent) og professor dr. Hugo Sjprs,
Uppsala (2. opponent).
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Universitetseksamener i botanikk lg65

Uniaersitetet i OsIo

Hovedfag, v6.r: 2 kandidater. Aagot Myren S/rensen: Om irring-
variasjon pfl furu i Ryfylke. - Solveig Skaug: Transpirasjon og vann
tilf/rsel til nilene hos Picea abies om vinteren.

Hovedfag, hpst: 2 kandiclater. Ingebj/rg Kvalbein: En unders/kelse
av fytoplankton i Lenefjorden og Gr/nsfjorden. - Kire A. Lye:
Studies in Plant Geography and Sociology of Bryophytes in South
\A/est Norway.

B- 3,_vir (utsatt pr/ve): Om utviklingen (den onrogenetiske) av frp
og frukt. Gi til slutt en korrfarter oversikr over frukltyper.

B 3, vi.r: Gi en oversikt over de grupper innen Monocotyledoneae
som har uanselige blomster og som er representert i norsk flora.
(9ppg"u.t begrenses for/vrig slik at grupper innen ordnene Helo-
biae, Spadiciflorae og Pandanales ikke tal med i besvarelsen.)

B 3, h/st: Om gruppen Sympetalae innen klassen Dicotyledoneae.

Uniuersitetet i Bergen
Hovedfag, vir: I kandidat. Arne R/svik: E-"n komparativ morfologisk-
anatomisk underspkelse av slektskapsforholdet millom D ode cathi on,
Primula og Cyclamen.

Norges LererhQgshole

!_0^ R""tm gruppe botanikk eller 30 pkt. biologi.
Vir: Alm. bot.: l. Hvordan kan eri med forsipk vise forskjellige

eksempler pi frlets bygning, oppla6;snrring i frf, kimplantens Ltuit-
ling og omsetninger i frl under spiringeni2. Gi en fgcligere omtale
av de reaksjoner som foregir nar utitelyper av opplagsniring mobi-
liseres. svst. bot.: l. Gi en oversikr over de enfrdbliilet& (Mon6cotyle-

fo39ae) morfologi, o_g gjlr rede for den mulige avleclning fra de'to-
frlbladete (Dicotyledoneae). 2. om liljeordenens (Liliifl6rae) blom-
sterbygnin-g og inndeling. Begrunn dens systematiste stilling.

H/st: Alm. bot.: Gi en oversikt over cellens organeller (smilegemer)
og beskriv deres bygning. Gj/r greie for hvordin organeller .ii.t er i
Iotosy-ntesen 

-og ved syntesen av proteiner. Syst. bot.: l. Gjlr rede
for blomsterbygningen hos de fdrskjellige fimilier innen 'ordenen
Synandrae. 2. De1 kj/nnete forplantning hos de hgyere ascomyceter
(Euascomycetes). Gi eksempler pi fruktlegemenes bygning hos'disse
soPPer.
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Personalia 1965

Professor Rolf Y. Berg fratriclte 30. juni sin stilling som Associate
Professor ved University of California og bestyrer for University
Arboretum, Davis, California. l. juli ble han ansatt som professor
i systematisk botanikk og plantegeografi ved tlniversitetet i Oslo og
bestyrer av Botanisk l\fuseum og Botanisk Hage.

F/rsteamanuensis Per Wenclelbo frari.dte l. juli sin stilling ved
Botanisk Hage, Universitetet i Bergen og tiltredte som professor og
bestyrer av Giiteborgs Botaniska Triiclgird.

Cand. real. Jon Kaasa ble l. oktober ansatt som konservator ved
Botanisk Museum, i den stillingen han har vikariert siden august
1962.

Cand. real. Birger Grenager ble ansatt som universitetslektor i
systematisk botanikk ved Botanisk laboratorium fra l. august.

Cand. real. Eystein Paasche ble ansatt som f/rsteamanuensis vecl
Institutt for marin biologi, avd. B, fra l. januar.

l. januar ble Harald S. H/ydahl ansatt som fors@ksleder ved Bota-
nisk laboratorium.

Mag, scient. Frans-Emil Wielgolaski ble universitetsstipendiat ved
Universitetet i Oslo fra l. januar.

Cand. real. Jorun Os Vigran ble ansatt som vitenskapelig assistent
vecl Botanisk laboratorium fra l. januar.

For kortere eller lengre tid i 1965 har cancl. mag. Sven Erik Rognes,
cand. mag. Knut Siegel og cand. mag. Arild Sletten vikariert som
vitenskapeli6;e assistenter ved Botanisk laboratorium, Universitetet
i Oslo.

Cand. mag. Finn Langvad vikarierte som vitenskapelig assistent
vecl Botanisk laboratorium ved Universitetet i Bergen fra 16. februar
og ut eret.

Stud. real. Skjalg Slettjord har vart museumsstipendiat i botanikk
i 1965, med lpnn fra Norske Naturhistoriske Museers Landsforbund
og med Botanisk Museum i Oslo som arbeidsplass.

Professor Ove Arbo H/eg hackle forskningstermin f/rste halvdel
av 1965 og oppholdt seg det meste av tiden i S/r-Frankrike.

Professor Knut Fagri har i h/stsemesteret oppholdt seg ved Oregon
State University, U.S.A., mecl stipend fra National Science Founda-
tion.

Professor Trygve Braarud cleltok i egenskap av visepresident i
Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR) i to mdter av dens
txecutive Committee, i Roma 10.-12. juni og i N{arseille 27.-30.
oktober. Som norsk ekspert deltok han i irsm/tet i International
Council for the Exploration of the Sea i Roma 4.-18. oktober og var
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norsk delegert ved den fjerde sesjon av Intergovernmental Ocean-
ographic Commission i Paris 3.-12. november. I h/stsemesteret had(le
han pernisjon (forskningsir).

Professor Poul Larsen deltok etter innbydelse i kongress arrangerr
av europeiske planteforedleres organisasjon, Eucarpia, i Lund 14.-
17. juli. Han deltok videre i et symposium: Control of Cellular
Growth in the Adult Organism, arrangert av Sigrid .fuselius Stiftelse,
Helsingfors, 4.-6. oktober.

Dosent Jostein Goks/yr var i Danmalk 20.-26. juni i egenskap
av medlem av kontaktutvalget for populrrvitenskapelig virksomhet.
Reisens formil var en internasjonal konferanse om universitetenes
rolle i voksenopplrringen. Dosent Goks/yr og f/rsteamanuensis
Aasa Omvik deltok pi et kurs i Trondheim 19.-26. mai, arrangerr
av Institutt for teknisk biokjemi mecl st/tte fra Norsk forening for
mikrobiologi og Svenska Fdreningen fdr IVlikrobiologi. Kurser var
et laboratoriekurs i mikrobiologi.

Internationale Pflanzensoziologische Vereinigung arrangerte i ticls-
rommet 5.-ll. juli en ekskursjon i det sydr/stlige Norge. Norske
ledere for ekskursjonen, som haclde cleltakere fra l0 land, var profes-
sor Eilif Dahl o,g h/gskolestipendiat Johan Kielland-Luncl. @vrige
norske deltakere ved eksktrrsjonen var konsulent Sigmund Huse,
amanuensis Per Strnding, r'itenskal>elig assistent Anne-Marie Sunding,
vitenskapelig assistent Kire Lye, cancl. real. Erik Mortenson, cand.
mag. Leif Malme, cand. mag. Elmar Nlarker, stucl. real. Eva Mahre og
fru .forunn Kolbj/rnsrud. En kort beretning om ekskursjonen vil bli
gitt i ett av cle f/lgende hefter av Blyttia.

En norclvest-europeisk komite under IUCN for behandling av
sp@rsmil om utdannelse og unclervisning i naturvern haclde mglte i
Stockholm med etterfplgende eksktrrsjon til Syd-Sverige i september.
Der mtttte professor Ove Arbo FI/eg, konsulent Sigmuncl Huse, uni-
versitetslektor Arne W, Martinsen og cand. mag. Anne Gullowsen.

F/rstekonservator Per Stglrrner foretok i iuni, med stt4tte av Nansen-
fondet, en reise til Syd-Frankrike, hvor lian og hans kone studerte
mediterrane moser i Garrl, Hdrault og Pyrdnees Orientales.

F/rsteamanuensis Svein Manum har fra sorrmeren 1965 oppholdt
seg ved University of Reading i England.

F/rsteamanuensis Eystein Paasche reiste i desember til Institute
of marine resources, La .|olla, California for i drive eksperimentelle
studier av planteplankton under ett ars pelmisjon.

F/rstekonservator Johannes Licl, fiu Dagny Tande Lid, amanuensis
Per Sunding og vitenskapelig assistent Anne-Marie Sunding oppholdt
seg i februar og mars tre uker pi Gran Canaria. Hensikten med opp-
holdet var i foreta studier av floraen og vegetasjonen.
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Universitetslektor Grethe Rytter Hasle oppholdt seg 5 clager i
juli ved Den zoologiske hage i Antwerpen for i studere Dr. H. van
Heurcks preparater av antarktiske diatornder' Reiseutgiftene ble
clelvis dekket av NAVF.

Forskningsstipendiat Hildur Krog oppholdt seg i tidsrommet
februar til august i Lexington, Kentucky, U.S.A. og foretok innsam-
linger av lav i statene Kentucky, Tennessee, North Carolina og
Georgia. En kortere tid arbeidet hun dessuten ved Duke University,
Durham. North Carolina. Reisen var finansiert av Nansenfondet.
Universitetslektor Gunvor Knaben, konservator Jon Kaasa og forsk-

ningsstipendiat Arnfinn Skogen deltok i juni i konstituerende m/ter
for Noidisk forening for taxonomisk botanikk med etterfgilgende
symposium i Lund. Skogen haclde desstrten et studieopphold i Upp-
sala i desember mined.

F/rsteamanuensis Olaf I. R/nning har i november forel.att en
studiereise til Uppsala og K/benhavn. I august var han fire uker
i Ny-Alesund pi Svalbard for studier av arktiske planters /kologi.

Konservatoi Ola Skifte deltok 15.-22. august i et mykologisk
symposium p& Kevo subarktiske forskninp;sstasjon.

Universitetslektor Bj/rn S. Gj/nnes og fors/kslecler Harald S.

H/ydahl deltok i Britisk-Hollandsk-Skandinavisk Biologm/cle i K/-
benhavn 26.-31. juli og bes/kte deretter ;\rhus Universitets lliolo-
giske Station i Mols.

Universitetsstipendiat Frans-Emil Wielgolaski var i titlen 15.-18.
juni pi studiereise pi Gotland, arrangert av Svenska Ftireningen
Oikos. I tiden 24.-30. juli deltok han i First International Symposium
on Ecosystems i Kglbenhavn og i tiden 31. juli - 3. aup;ust i seksjons-
mj4ter innen IBP (International tsiological Programrne) samme sted.

Vitenskapelig assistent Gro Gulclen hadcle permisjon fra sin stilling
ved Botanisk laboratorium fra mi<lten av februar til sltrtten av juni.
I denne tiden oppholdt hun seg vetl Universitv Karlovy i Praha,
Tsjekkoslovakia og foretok dessuten ekskursjoner rundt i Tsjekkoslo-
vakia. Hensikten me<.I oppholdet, som ble finansiert ved et tttveks-
lingsstipend fra den tsjekkiske stat, var studier av sopper, srrlig av
herbariemateriale av musseroner.

Vitenskapelig assistent Gro Gulden, cand. real. Inger Egeland og
cand. mag. Anna-Elise Torkelsen cleltok i september ved en tre
dagers soppekskursjon i Rold Skov pi Nord-Jylland.

Vitenskapelig assistent Jan Raa haclde fra 16. februar og ut aret
permisjon fra sin stilling vecl Botanisk laboratorium, Universitetet i
Bergen. Han oppholdt seg i Utrecht, Neclerlancl, for i. studere natur-
lige resistensmekanismer hos hgiyere planter mot mikroorganismer.
Han haclde stipend <lels fra NAVF, <lels fra Universitetet i Bergen.
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I l/pet av oppholilet i Nederland deltok han i The rnternarional
Symposium on Cell Differentiation i Wageningen 26.-2g. april. Dess
uten var lT p^e et genetikk*yrnposium i Amsierdam i juni i forbin-
delse med 100 lrs-jubildet for Mendel.
_ Stipendiat R. Rajagopal fra India, som for tiden arbeider ved
Botanisk laboratorium, U,niversitetet i Bergen, med stipend fra NAVF,
bespkte i februar-mars statens bakteriol6giska laboritorium, solna,
Stockholm, for I sette seg inn i spylekromitografi med henblikk pe
adskillelse og rensing av tnzymer. 

'



59

Bokmeldinger

P. H. Davis & J. Cullen: The identification of flowe-
ring plant fantilies. - Oliver & Boyd Ltd., Edinburgh,
1965. 122 s. Innb. 12 sh. 6 d.

Denne hendige lille boken, - i lommeformat og pi. bare 122 sider,
rommer mer enn man ved fprste /yekast ville tro. For den f/rste
finner man der en n/kkel til alle de familier av blomsterplanter man
kan regne med i m/te pi den nordlige halvkule. N/kkelen, som
srerlig bygger pfl blomst- og frukt-karakterer, er hele veien to-delt,
slik at man ved hvert skille har to alternativer 3" velge mellom.
I annen del av boken blir si de enkelte familiene, i alt 260 i tallet,
mer utfyllende omtalt og beskrevet. Under hver familie blir de
vesentligste morfologiske og anatomiske karakterer nevnt, ofte i sterkt
forkortet utgave, men likevel klart og treffende. Dessuten gis opplys-
ninger om de enkelte plantefamilienes totale utbredelse i verden.

Den endelige verdi og brukbarhet av en slik n/kkel kan man i
grunnen fprst uttale seg om etter praktisk anvendelse en tid. Tatt i
betraktning hvor vanskelig det ofte er fl gi en generell (kortfattet)
karakteristikk av en plantefamilie, ml man imidlertid innr@mme at
det er imponerende hvordan forfatterne her har lykkes i det i lede
leseren frem til riktig l/sning. Dette er bl. a. gjort ved i lede frem
langs flere linjer til de mer polymorfe familier.

Forfatterne tilegner boken sTo Our Students), og den vil ogsi for
norske botanikkstuderende kunne vere meget nyttig. Men ogsi andre
som er interessert i naturen vil kunne ha glede av den. Dens format
gjpr den til en hendig oppslagsbok for folk som reiser meget og liker
i vite hva de ser. De som mltte fple seg pl usikker grunn nir det
gjelder faguttrykk, vil finne en illustrert forklaring i innledningen
av de vanligst forekommende, samt et mer fullstendig register bak
i boken.

P. S.

Hans Molisch (f) und Karl Hiifler: Anatomie der
Pflanze. S. Aufl. 202 s. Fischer, .fena. Innb. 14.20 NIDN.

Nlolisch' velkjente lrrebok i planteanatomi er her kommet i 8de,
omarbeidede utgave.

Inndelingen av stoffet er stort sett som i de fleste lareb/ker i ana-
tomi, med egne kapitler for celle, vev, organer, og dertil et lite kapit-
tel om Ziele der Anatomie.

Cellelreren flr omtrent halvparten av bokens sider og behandles
altsl pl en relativt inngflende mite. Den er preget b&.de av hva man
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har oppnidcl ved moderne optiske hjelpemicller og a\r biokjemiens
resultater og problemstilling.

Vevstypene blir inndelt i Grundgewebe, Stranggewebe og das
mechanische Gervebesystem. I et eger lite avsnitt (som litt ulogisk
er anbrakt som en underavdeling under mekaniske vevsystemer og
med en annen overskrift enn i innholclsfortegnelsen) omtales Haber-
landts ufvsiologiske vevsystem) med en forklaring pfl hvortbr forf. i
foreliggende bok, mest av plasshensyn, ikke har holclt seg til denne
klassifikasjon. En skulle tro det ville ha vart en forclel om dene
hadde vrert gjort. Som det niL er, fir man f. eks. sekret- og ekskret-
beholdere, melker@r og aerenkym som deler av grunnvevet, som der-
vecl blir et svart heterogent begrep. Pi den andre siden kan man
spprre hvorfor stren€ivevet her skal omfatte bare ledningsvev; det en
kan kalle strengene i planten har jo ofte fremfor alt en funksjon og
bygning som gj/r clem til del av det mekaniske vevsystem.

Illustrasjonene er clels gamle og gode, og dels nye, alle velvalgte.
Boken er innholdsrik, men ikke overlesser. Den er helt ajourf/rt,
noe som bl. a. viser seg i omtalen av elektronmikroskoperingens resul-
tater og i det hensyn som blir tatt til sammenhengen mellom anatomi
og utviklingsfysiologi; orn dette siste ikke er blitt behandlet i noe
eget avsnitt, er det med dessto st@rre fordel blitt tatt med pi de
angjeldenrle ste(ler i cle enkelte kapitler. o. A. H.

Oleg Polunin & Anthonv Huxlcy: Flouers of the
Xlediterranean. Chatto & Windus Ltd., London 1965.
){II + 257 s. Innb. 42 sh.

Denne boken er ment som en fglrste veileder og hjelper i den over-
didig rike floraen som kjennetegner landene omkring Nliddelhavet.
Disse lanclene, fra Spania i vest til Israel i /st, blir mer og mer bes/kt
av turister, som ofte gjerne vil ha beskjed om hva som omgir clem av
strilende blomsterprakt pi alle kanter. La det vere sagt med dn ganp;,
noe nTcr enn en f/rste veiviser mi. man ikke vente i finne her. Alle-
rede antallet arter som er kornmet mecl, viser floraens begrensning:
700 arter blomsterplanter blir omtalt, av de kanskje 15.000 som finnes
i det omridet floraen tlekker (bare Hellas alene har noe slik som
6.000 arter blomsterplanter). Det mi ha vart et svrert vanskelig valg
i skulle foreta et representativt utvalg blant denne mengde av arter,
og lorfatterne har sikkert ofte vrert i et dilemma. Utvalget er stort sett
foretatt slik at planter med (pene) blornster, - slike som vil bli lagt
merke til av besdkende - blir foretrukket, likesi al'ter med en vicl
utbredelse fremfor arter som bare opptrer sporadisk. Ikke bare vilt-
voksende arter er tatt med, men ogsi et lite utvalg av cle vanlip;ste
prydplanter.
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Enkelte innvenclinger kunne man nok ha om utvalget. Av -de 
tall-

rike kurvblomstrete i" Micldelhavslandene er en litt for liten br/kdel
kommet med, til gjengjelcl har forfatterne lagt stor v€kt pi f' eks'

orkiddene, sarlig cl"i i billecldelen. Bare av slekten Oph-ry:-er det l8
arter avbil<let, iens hele Compositae rr';l n/ye seg med !! arter av-

bildet i farter. Nir det f' eks. gjelder gressene' b@r man ikke-v-ente i
komme noen vei med bestemmelse etter clenne floraen, bare 22 atter
er omtalt og noen fi av disse avbildet.

Av de rroE oue.700 arter som er tatt med i floraen, er 3ll avbildet
i farver og 128 i svart-hvitt strektegning€r, dessuten er ytterlig€re en

del svart-tvitt detaljtegninger sp.e-dt utover i teksten til hjelp ved

bestemmelsene. Farveblldene ef gjennomgflencle av meget god kva'

litet, enkelte er litt uklare.
I et innletlningskapitel gis en kort oversikt over forskjellige vege-

tasjonstyper i Ulaaejnavsdmridet, samt en illustrert gjennomgielse

au de boianiske faguttrykk som er brukt i boken' 
p. S.

H. Molisch: Bcttanische Versuche und Beobachtungen
ohne Abbarate. Eitt Experimentierbuch liir ieden Pflan'
zenlreuhrt. 4. opplag v-ed R' Biebl' - Gustav Fischer

Verlag, Stuttgarf iSO5. ZOg sider' Heftet i kartong' 18 DM'

Den f/rste urgaven kom ut i 1931, der forfatterens forord begynner

mecl mottoet: *-Je einfacher das Experiment, clesto schciner ist esu'

Boka slutter riect mottoet: .Der Naturforscher muss mit einem

Bohrer sdgen und mit einer Sdge bohren kdnnen'' Man kan med

rette si at"innholdet av boka, ,rgJi uu 4. utgave, n/ye innpasser seg i
sitatrammen.

Det er anmelclerens oppfatning at den form for biologisk pedago-

gikk som ligger bak profeisor NIolisch' bok altfor lenge har fiLtt anled-

iing til a""gle.tnomtrenge biologi-undervi-sningen i norske skoler'

Reiningens liresetninger kan fonnuleres slik:
l) H"ensikten me4 Et bio-logisk eksperiment er en deskriptiv cle-

monstrasjon av skjpnnhet og teleologi.
2) Den bioiogiske eksperimeniaror (lemonsrrerer sitt talent best

dersom hai a) er uten apParatur eller b) han er utstyrt med

uhensiktsmessig eller direkte utjenlig apParatur'. 
-

3) Innlrring uu 
"ko^plisert hindverksmessig ferdighet er unpd-

vendig og uakademisk.
Vi blar v"rre" klar over at moderne biologi ihke er en deskriptiv

disiplin, men en kausal vitenskap,-bas9r.1-p1 eksperimentelle data'

Hensikten med eksperimenter et- ihke billighet og skj/nnhet, men

utforskning og clembnstrasjon av kausalkjeder'
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Biologilrrerne har i dag altfor ofte f/lelsen av at cle har sverget
amat/r-eden: *Skj/nne fors/k er alltid billige. Jeg skal vare skjpnn-
hetens forkjemper og lover pi tro og ere aldii n gjpre et eksperi"ment
som koster mer enn to kroner og femti pre,! Jig frari.cler^ ukritisk
bruk av boka til professor Molisch. Min kritikk"er"ikke bare f/lelses-
begrunner, men er o-gsi basert pi konkrete innvendinger:

Pi side 95 sier forfatreren at-.gjaringer er biokjemisi. neclbygning
av organiske substanser ved mikro-organismer,. --Det er almin"neli[
anerkjent at anaerobe omsetnin-ger ofsi finner sted hos h/yere planl
ter. U nder k api.telet A 

-n-d 
f ng beskrivei f orf a t teren et eksperimen t- med

spirende erter i et lukket iom. De prosesser som foregir i det illu-
strerte fors/k er sterkt preget av anierob metabolisme]

Pi side 2 hevder forfatteren unir &ndingen representerer en for_
brenningsprosess, sfl mi vaqne frigj/res,. VaimeutriiHingsfenomlnene
som.beskrives i kapitelet Antting-er ikke representativJ for normalt
arDeldende organismer,- men de antyder at koblingseffektiviteten for
overf6ring av fri energi er nedsatt.

Endoq i en bok som denne bpr man pr/ve i sondre mellorn varme-
toning (irreversibelt energitap) og fri energi.

Forfatteren kromatograferer' riflorofyllet"ved i l/se det i kromato-
graferingsvesken. Ettei 1950 er det vanlig iL sette'ur, ,rrbrtunre., papapiret oaer kromatograferingsvasken. DEtte er detaljer som jeg er
uenig i. Verre er det at hele boka virker som et botani'sk ,urir"r'rtubi-nett. - -Kapitlet om planrefarvene er pn 35 sider, herav er <dengrlnne farven, tildelt l side. omrrenr like mye er tildelt fenomener
"E^n p-afallende knitring.ved opphetning av vis'se blad,, og f";"r"."",*Sipebobler marr kan 6tase airltcte av"plantesaftr.

Boka er siledes full av vakre og enkr'e eksperimenter. Anmelderenvil i likhet med forfatteren avslu"tte med et motto, som for/vrig erhentet fra den anmeldte boka:
olch bezweifle nicht, dass man bei weiterem Suchen noch weitere

Beispiele fiir useifenblasenpflanzen, finden wird.,.
Bi@rn Gi@nnes

Kai Curry-Lind.ahl: Europas natur. Forl. Natur och
Kultur, Stockholm lg6b. 4.,'302 s. Innb. n. kr. l7g._.

Forfatteren, som siden 1953 har vart intendent vecl Nordiska
Y:_*:, 11q.^:I.f" 

{". Skansens naturvirenskapelige avdeling, 
-., -q.rr,

ogsa r f 9.g. tbr sine b@ker og artikler om natur og naturvein imange deler av verden.
Et amerikansk forlag foreslo i 1962 forfatreren i. skrive om Europai en serie bpker om jordens kontinenter. Det er en nesten ufatterig
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prestasjon at han kunne levere manuskriptet med si kort frist at den
amerikanske og engelske utgave kunne komme ut i 1964 og den
svenske, litt awikende, i 1965. Nir det overhodet var mulig, skyldes
det forfatterens grundige erfaringer fra tallrike reiser og omfattende
studier gjennom 25 ir. Dette ga ham et sjelden godt utgangspunkt
da han si, spesielt for denne boken, gjorcle bl. a. en seks ukers reise
i Sovjetunionen som Videnskapsakademiets gjest, en tilsvarende reise
i Romania, og diverse andre reiser. Dertil kom at forlaget stilte
f/rsteklasses fagfolk til ridighet for uat mobilisera eliten av Europas
naturfotografer och att ordna det viildiga bildmaterialet,. Resursene
har tydeligvis vrrt ubegrensede. Den foreliggende bok er cla ogsi blitt
et resultat som star i forhold til disse forutsetninger.

For i ta illustrasjonene f/rst: Selv idag er det sjelden man ser en
kvalitet som denne. ffer er et utall av fargefotografier av toppklasse,
fortrinlig fotografert og reprodusert, vakre og alltid av interesse fra
naturvitenskapelig og naturverns-synspunkt. Fra norske fjell- og
fjordlandskaper gir billedrekken gjennom hele Europa til siL frem-
medartede egne at en knapt skulle tro de h/rte rned til vflr lille
verdensdel.

I teksten har forf. meget klokt valgt i dele stoffet i kapitler som
hvert behandler en region eller en karakteristisk landskapstype. Av-
grensningen er oversiktlig fremstilt pi et kart, Spania, Russlands
stepper, Atlanterhavskysten, det store barskogsbeltet, arktisk tundra,
for i nevne noen eksempler.

Opplegget er i h/y grad bide analytisk og syntetisk. Forfatteren
er n/yaktig m.h.t. facts og han utnytter spesialunders/kelser fra
litteraturen, men uten pedanteri. FIan ser lanclskapet som resultat av
en utvikling bide gjennom geologiens hundreder av millioner ir
og menneskehistoriens fi, men virkningsfulle irtusener. Han ser
vegetasjonstypene i lys av landskapets historie og de foreliggende
vekstvilkir, og faunaen tilsvarende i relasjon til alle ytre faktorer.
Det @kologiske synspunkt er hele tiden det viktigste i skildringer av
dyr og plantevekst, og det hele blir en omfartende naturgeografi.

Men det er en naturgeografi sorn ogs5. regner med mennesket som
en faktor, pi.godt og pi ondt, isar det siste. Overalt stiller forfatteren
opp motsetningen mellom hva landet har vert og hva det er idag,
nettopp i de trakter hvor naturen har vrrt mest gavmild. Det kom-
mer ogsi til uttrykk i noen kapiteloverskrifter, som (en blommande
ruinu om Middelhavsomri.det. Der var det en gang en naturlig rik-
dom som utgjorde den materielle forutsetning for oldtidens kultur-
blomstring. Hvor er idag skogene som vernet jorden med sine r/tter
og kroner? Vettl/s hugst, brending og overbeiting har /delagt dem.
Hvor er jorden, med kornikrer, vinmarker og beite? Den ligger pi
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Middelhavets bund, fjellsidene er nakne og bare og vil forbli slik i
flrtusener fremover, og det selv om menneskene fra idag av lot naturen
fa fred til i begyrtne I bygge opp igjen det jordlager -som 

mennesker
har 6delagt.

- Innvendinger mot denne boken? Jeg for min del syns ikke at for-
fatteren, nlr han faktisk bruker noe plass piBj4rn4yas og Spitsbergens
geologi, har- gjort det ut av stoffet som det kunne fortjene. Motset-
ningen mellom planreveksren pi Bjprn/ya idag og Archaeopteris-
floraen i overdevon, fossile pgler pi Spitsbergen, de utstrakte skbgene
i tidlig tertirrrid ti grader fra den nivrrende nordpol, - man sliulle
ha ventet at slikt stoff hadde fristet, si meget mer Jom utforskningen
ble grunnlagt av svenske vitenskapsmenn.

Men alt kan ikke komme med, selv i en bok som denne. Den er er
praktverk til glede for /ye og forstand og hjerte. Den viser hva vi har
i ta vare pi, og den vekker til vern.

Ove Arbo HQeg
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