
B LYTTIA
NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSSKRIFT

:-
l:
ll-tt:il_-
:._
:
:

1967 - NR. I

UNIVER S ITETSFORLAGET
osl.o, 1967



Blyttia
RedaktQr: F/rsteamanuensis dr. philos. Svein Manum, adresse: Institutt for
geologr, postboks 1047, Blindern, Oslo 3. Manuskript sendes til redakt/ren.

Rcdalujonskoraitl.. Rektor Gunnar A. Be1g, dirponent Halvor
Durban-Hansen, professor Geolg Hygen, f/rstebibliotekar Peter Kleppa-

ABONNEMENT
Medlemmer av Norsl, Botanisl Forening flr tilsendt tidsctriftet"

Abonnementspris for ikke-medlemmer tr. E0,- pr. er. Enkelthefter
og eldre komplette lrganger kan bare slaffes i den utstrekning de er
pl lager nlr ordre innkommer. Priser, som kan endrer uten forut-

giende varrel, oppgir pl forlangende.
Abonnement 41.6 lrp€odc ril oppdgdrc alicr, hvi! ittc opphpndao ctr uttryllcllt
FarurtS I bcrttllingcn. - Vcd edrtrccforudriog vcarllgrt hurl I oppgt janmel drtrrct

Allc hcnvcadclser ont abonncncnt og rmonscr scndcr

UNIIIERSITETSFORLAGET, postbokr t07, Blindern, Oslo t.
Annual substiption US $5.-. Singlc issucs and complctc uolumcs
can only be obtained, accmding to stoch in hand when tha orfur is
recciacd,. Priccs, which arc nbject to change without notice, arc avail-
ablc upon rcqucst. Conesponilcncc concerning atbsuiption onil

advertising should bc aildrcsscd to:
UNMRSITETSFORLAGET, P.O. Box t07, Blindern, Oslo t, Notrvay

Norsk Botanisk Forening
Styre: Professor Rolf Y. Berg (formann; f/rsteamanuensis Svein Manum

(viseformann); cand. real. Sverre L/kken (sekreta); cand. mag. Anders Lan-
gangen (kasserer); arkitekt Elin Conradit grav{r Haltdan Rui.

Nye medlemmer tegner seg hos sekretaren, adresse Botanisk Museum,
Trondheimsvn. 23 B, Oslo 5; for Tr/ndelag.s vedkommende kan en henvende
seg til Botanisk Avdeling, Vitenskapselskapets IVluseum, Trondheim; for
Vestlandets vedkornmende til Universitetets Botaniske Museum, postbks
2637, Bergen; for Rogalands vedkommende til provisor Fredrik H. Fhdmark,
Leif Dietrichsons gt. 16, Stavanger; og for S/rlandets vedkommende til larer
Ingvald Haraldstad, Ole Bulls gt. 17, Kristiansand S. All korrespondanse om
gedlemstap sendes sekretaren eller lokalforeningene. - Kontingenten er
kr. 15,00 pr. ir; for husstandsmedlemmer og studenter kr. 5,00 disse fAr
ikke tidsskriftet.

, Medlemskontingent sendes til hovedforeningens kasserer eller til lokal-
foreningen.

_ Hovedloreningens kasserer: cand. mag. Anders Langangen, Botanisk
laboratorium, Universitetet i Oslo, Blindern, Oslo 3. Innbetalinger bes
sendt over foreningens postgirokonto nr. I El 28.



Norsk Botanisk Forening

Hovedforeningens irsmelding 1966
Foreningen hadde ved irsskiftet 1966/67 i alt 784 medlemmer;

av disse hadde hovedforeningen 410.
Hovedforeningen hadde 67 livsvarige, 38 husstands- eller student-

medlemmer. I lopet av iret er 3 av foreningens medlemmer dode:
lektor Anne Margrethe Gronlie, distriktslege Aage Johansen og
kontorsjef Thorvald Kierulf. 26 har meldt seg inn i foreningen, 13
har meldt seg ut og 5 er overfort til lokalforeningene.

Styret har hatt folgende sammensetning: Professor Rolf Y. Berg
(formann), forsteamanuensis Svein Manum (viseformann), konser-
vator Jon Kaasa (sekretar), stud. real. Anders Langangen (kas-
serer), arkitekt Elin Conradi og gravor Halfdan Rui. Styret har
avholdt 3 moter. Pi to av motene har naturvernet vrert diskutert,
og styret har besluttet at foreningen skal engasjere seg sterkere i
naturvernsaken.

Amanuensis Per Sunding redigerte alle fire heftene av <Blyttia>
fordi redaktaren, forsteamanuensis Svein Manum, var i utlandet.
Det fierde heftet ble utgitt som festskrift for forstekonservator
Johannes Lid.

Det ble arrangert B dagsekskursjoner og sommerekskursjon til
Mandal. Ekskursjonsnemnda har bestitt av konservatorJon Kaasa,
amanuensis Per Sunding og cand. mag. Finn Wischmann.

Det har vert holdt 7 medlemsmoter.
2. februar: Kflseri av sivilingenisr Leif Ryvarden: <Glimt fra

Finnmarks flora>> med fargelysbilder.
9. mars: Arsmote. ArsbEreining og regnskap ble lest opp og god-

kjent. Formannen professor Eilif Dahl og kassereren Per Sunding
gikk ut av styret etter i ha fungert i henholdsvis seks og fire ir. Til
ny formann ble valgt professor Rolf Y. Berg og til ny kasserer stud.
real. Anders Langangen. Gravsr Halfdan Rui ble gjenvalgt, og det
ble ogsi revisorene universitetslektor Birger Grenager og cand. mag.
Finn Wischmann. Det ble vedtatt en forandring av lovene slik at



institusjoner kan bli *.at.*-.rlDen nye ordlyden av $ 6 og til-
foyelsen til $ 7:

$ 6. Folgende kan bli medlemmer av foreningen. a) Nordmenn
og utlendinger. b) Norske og utenlandske institusjoner.

S 7. d) Institusjoner som betaler det l0-dobbelte av irskontin-
genten.

Cand. mag. Finn Wischmann orienterte om ekskursjonsplanene.
Professor Rolf Nordhagen og forstekonservator Johannes Lid ble
valgt til aresmedlemmer. Foredrag av professor Eilif Dahl: <<Bota-
nikk, akologi, naturvern og friluftsliu.

20. april: Kiseri av forstekonservator Per Stormer: <<Fra en
reise til Frankrike> med fargelysbilder.

16. september: Foredrag av dr. E. A. Schelpe, konservator ved
Bolus Herbarium, University of Cape Town: <South African
Orchids> med fargelysbilder.

12. oktober: Foredrag av professor Knut Fagri: <Vegetasjons-
problemer i nordvestlige U.S.A.> med fargelysbilder.

9. november: Foredrag av professor Trygve Braarud: <<Noen
trekk av Hardangerfiordens naturhistorie>> med lysbilder.

7. desember: Foredrag av professor Georg Hygen: <<Overvin-
tringsproblemer for bartrrer i barskt klima>. Cand. mag. Finn
Wischmann viste fargelysbilder fra siste irs ekskursjoner. Etterpi
ble det servert ost, kjeks og rodvin.

Dr. E. A. Schelpe holdt sitt foredrag i botanisk auditorium 333
pi Blindern, de andre motene ble arrangert i kantinen i Historisk-
filosofisk fakultets hoybygg.

Pi motene har det'var-i-S0-70 personer tilstede.

Regnskap for 1966

N, B. F,: Tap* og uinningskonto
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Blindern, 14. januar 1967
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Revidert os funnet i orden den 17. ianuar 1967.

Fi.nn Wischmann
(Sig".)

Hovedforeningens ekskursjoner 1966

22. mai. Til Kalvoya i Brrum. l9 deltagere. Etter I ha ankom-
met til Sandvika med tog, buss, eller pi annet vis, mottes ekskur-
sjonsdeltagerne ved broen ut til den idylliske Kalvaya. Turen gikk
forst sydostover, opp til noen grunne knauser og rabber, hvor endel
av de tidligste viLrplantene, som Draba uerna, Arabidopsis thaliana,
Veronica aerna og Saxifraga tridactllites fremdeles sto i blomst. Imellom
slipetorn-kratt og enkeltsteende trrr av hagtorn, Crataegus mono-
glna,brer det seg her ut en frodig Geranium sanguineum - Origanum
aulgare-vegetasjon som ble behorig beundret, med rikelig av arter
solm Filipendula aulgaris og Fragaia airidis, og her ogsi meget Arrhena-
therum pratense. Vi fulgte si stien mot ost, opp pe et hoydedrag gjen-
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nom en rik lovskog, med Lathyus uernus) Vicia siluatica og -Viola
collina i skogbunnen og Saxtfraga osloensis pi frem*iklende berg-
knauser. Veci bukten p"i sydostslden av oyi vokste Carex caespitosai
store tuer langs bekkei, og Artemisi-a absinthium og-$tmphlttum fficinale
var meget ,rinlig. i engen innenfor stranden' Pi nordvendte, litt
fu kti ser"e ra bb e r 

*ble 
G yitnade ni a c ono p s e a, P o 12 g al a amar e I I a, A s p I enium

ruta-inuraria, Woodsia iluensis, Potentilla crant<ii og Carex car2ophltllea

notert. Til ilutt kom vi over pi sydsiden av aya som vi fulgte vest-
over, for vi dreiet tilbake til utgangspunktet. Derved kom vi igjen-
nom noen av de fineste omridei med varmekjrr flora og vegetasjon
i Oslo-trakten. Det vil fore for langt i gi i detalj med hensyn til alt
det interessante som ble sett, - som noen fi eksempler kan nevnes

Arabis hirsuta var. glaberrima, Pne alpina, Veronica spicata, Car,lina uul-

garis, Seseli libanotii og Viola ruputris. Pi litt $yp"t" jord, kratt av
Totuieaster melanocarpu-s og Ribis alpinum, med ovrige innslag som

Br ac lytp o dium pinnatim og A s tr aga lus'gl2 c2 p hltllus.
Per Sunding

5. juni. Ca.20 deltagere. Vi msttes ved Eternjttveien (Royken)
og b"otaniserte utoverlil Bjerkishgl-Ten. Grivrer som gikk over
tiT reen medforte at vi avbrbt turen tidligere enn beregnet. Forsom-
merfl"ora p6L varme kambro-silurbakker: tsragaria uiridis, Saxifraga tri-
dactylites os Daucus; Lathraea i et kratt; Viola rupestrzs og hybriden
*rd, V. riiiniana. I krartet innenfor Bjerkisholmen Vicia pisiformis-

Finn Wischmann

12. juni. Til}Jilaya i Frogn. l9 deltagere. Vi tok buss til Sretre i
Huruir og bit over'til Tajebukta pi vest-siden ?y ola.-Vi botani-
serte forst"omkring bukta ei lite styk-ke nordover. Herfra kan nevnes:
Arabis hirsuta, Campanula trachelium, Dentaria bulbifera, Draba uerna,

Fitipenduta uui garis,' Humulus lupulus, Lqth2nls niger og 
^Ranunculus 

p o 12 -

antiemos. Gik[ sn i.r.tt orret aya til feriekolonien (Hioya gird). hvor
pollen niL var nesten fvlt helf igien. Her fant vi bl.a.: Antlytllis aul-

heraria, M alus silaestris' og Spergila uernalis. Floraen pi_strandengene
ble ogsa undersskt. Meis vi rastet benyttet noen av deltagj:rne an-
ledniilgen til et avkjolende bad i den sterke heten.- Vi fulgte s5

veien iordover mot bragsund. I sterk skygge under lovtrek_ronene
sto Dentaria butbifera i bloirst og sammen meii den forekom: Lath2.rus

t)ernus, Listera orito og Vici situdtica. Like ved veien^vokste Epilobium
adenoiaulon som tidlig-ere ikke er kjent fraHhaya. C.arex remota fantes
like ved Dragsund. Vegetasjonen-i og ved tjernet like nordenfor var
temmelig fatiig; Carex"elon{ata og C.luicaria var de eneste litt mere
krevendJ utt.i.. Fra tjer-net git t "i videre nordover og ned til



stranda. Fra Iia ned mot sjoen
Lonicera periclymenum, Sanicula
arenarius og Euphorbia palustris.
for Dragsund.
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kan nevnes : Bracfutpodium siluaticum,
europaea, og fra stranda: Elmus

Tilbaketuren ble lagt over isen syd

Jon Kaasa

19. juni. Til Kjorstadelva i Sandsvar. 9 deltagere. Op,p_lalgs
elva ved Hvila. Alt her siies fragmenter av subalpin flora: Woodsia
alpina, Aconitum septentrionale, Saissurea alpina. Elleis ble det demon-
stiert en stor bestand av Lathraea squamaria i skogen, og en velutvik-
let Rhamnus c athartica,

Ved Bratterud ned i elveklofta. Oppover til nedenfor Skarrebekk
fuktige klippevegger av kalkrik hornfels, m.ed Asplenium uiride, Wood-
sia alpina,-Dryopteris robertiana, Saxifraga aizoides og en Taraxacutn av
Spectabilia-type.- I skogen mellom hoyde 427 m og <Gamlebrua>, et felt med kalk-
ma.*oi, og en rik orkiddflora : Dict2torchis fuchsii, Gltmnadenia conop'
sea, Coeloglossum airide, Platanthera bifolia, Epipactis atroruberu og Listera
ouata; videre Carex ericetorum, Po-ltgala imarella, P2rola rotundifolia
s. str., P. media.

Etter rast ved <<Gamlebrua>> dro vi opp til Dr2as-feltet I en 40 m
hoy kalkskrent pi ostsida av elva, i niviet 290-330 m o.h., lyste
dei flekkvis hviit av blomstrende reinrose, mange steder pi util-
gjengelige avsatser. Ved foten av stupet li enni litt sno, og tysbasten
blomstret der. Ellers fantes Carex rupestris rikelig i tette polstere pi
litt torrere berghyller. Av andre nordlige arter i denne merkelige
reliktenklaven sfl vi Woodsia alpina, Carex capillaris, Saxifraga aizoides,
Euphrasia frigida og Saussurea alpina. Vis a vis Drytas-feltet stir_ hard
kaikfattig hdrnfels"i sorlig ekqposisjon, med mengder av Woodsia
ilaensis og Geranium sanguiieum.-Drltas sies ogsfl spredt nordover fra
hovedforekomsten, pi bergknauser i den brattlendte skogen ned
mot elva.

Videre oppover langs elva, som piL en strekning av 1.3 km errted-
skiret i hard hornfelsifantes Wooisia alpinafler{steder. Fsrst I km
nedenfor store Lauervatn kommer et nytt kalknivi, som serlig i
ncrheten av den ovre brua gir et markert omslag i floraen. Pi karst-
eroderte marmorberg sies-Poa alpina, Carex eiicetorum og PoQgala
amarella; pi steder med vass-sig Selaginella selaginoides, Tofeldia
pusilla, Eriophorum latifolium. Her ble det ogsi funnet to nye,, meget
iike forekomster av Carex rupestris pi marmorknauser 10 m fra elva,
pi sorsida.
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Ved det lille dernet (Aslakstjern) nar kjerreveien tilbake mot
nordost, ca. 350 m o.h., eutrofe myrer med Carex dioica, Eriophorum
I atifi lium, D ac Q I o r c his fuc lu ii, S ali x I ap p onum o g S aus s ur e a alpina.

Torstein Engelskjon

3.-10. juli. Sommerekskursjon til Mandal. Deltagere: Lillemor
og Olaf Bang, Elin Conradi, Ivar Jorstad, Margit og Johannes
Krogsrud, Ingrid Lima, Kire Lye, Bergljot Mauritz, Aslaug
Weydahl, Finn Wischmann.

3. juli. Om formiddagen til Malmo og Kleven. Ph Malma Mer-
curialis annua og Euphorbia peplus pi fortaukanter og i forhaver. Pi
vestbredden av Kvisla fant vi hovst uventet en stor bestand av
Calamagrostis neglecta, hvis nrrmest; kjente voksested er Dypvig i
Aust-Agder. Ved broen over Kvisla sto noen eksemplarer av Leo-
nurus, ikke kjent mellom Flosta og Stord. I isen ost for Malmo
vokser Melica uniflora og llex, langs veien ned til Kleven Linaria
repens sammen med noen eksemplarer av hybriden med Z. aulgaris.

- Om eftermiddagen til Furulunden og Sjosanden. Vi oppsokte
forst den gamle lokalitet for Poa chaixii som fantes ganske rikelig,
spredt over et temmelig stort omride. Sammen med denne, pi et
mindre felt, fant vi dagens annen overraskelse: Lulula lululoides,
ikke kjent mellem Kristiansand og Stavanger, og Calamagrostis
arundinacea, narmeste kjente finnested Royken (ogJylland). Pn Sja-
sanden kunne vi bare konstatere at Cor2nephorus og C2tisus (Sarotham-
nus) scoparius fremdeles finnes.

4. juli. Til Stjernoya. Vi fant vesentlig mer eller mindre trivielle
kystplanter; arter som er verd iL nevne: Teucrium, Hltdrocotl,le, Sali-
cornia og Centunculus ; Sedum rosea i klippesprekker ut mot ipne havet.

5. juli. <<Punktbotanisering>> i retning av Kristiansand, med stopp
ved de viktigste severdigheter underveis. I : tjern ved riksveien like
vest for grensen til Sogne, med Scirpus multicaulis.2: tjern vest for
Try, med Cladium; Llsimachia netnlrum i skogen like ved. 3: Try-
bekken med Osmunda. 4: ved Sogne lette vi forgjeves efter Juncus
acutiforus. 5: Fidjekilen i Randesund, med Sonchus palustris; her
dumpet vi uforvarende over Carex punctata. 6: I Gilsvannet lette vi
forgjeves efter Najas, til gjengjeld fant Lye et skudd av Potamogeton
crispus flytende i vannet (ikke kjent mellom Vestfold og Stavanger).

Om eftermiddagen rekognoseringstur til Arekjar og Nyvold
(grensen Halse-Holum) i hip om i gjenfinne Celhalanthera longi-
folia; resultatet ble Bromus benekenii som ikke tidligere er funnet si
langt mot sydvest.

6. juli reiste vi vestover til Sor-Audnedal. Ved Snig fant vi Tees-
dalea og Aira i en ipen furuskog, forovrig en temmelig triviell flora.
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Det samme var tilfelle i Arvigen (i Spangereid). Vi returnerte til
Valle og fortsatte syd til Kvifiord, hvor det fantes en stor bestand
Fumaria muralis ved stranden, dessuten luktet vi oss frem til noen ek-
semplarer av Phallus impudicus i en skogkant. Ved Tjaum beundret
vi en praktfull hekk av Kolkwitzia i fineste blomstring.

7. j;h. Til Lista. Ved Asen fulgte vi bekken ut til stranden. Her
er store sanddyner med rik vegetasjon: Luzula campestris som av en
eller annen merkelig grunn ikke var kjent pi strekningen mellem
Mandal og Egersund, videre Thalictrum minus, Lath2rus maritimus og
Geranium sanguineum. Narmere sjaen El2trigia (Agropyron) juncea og
Merteruia. I bekken vokste bl.a. Sparganiurn ramosum og Ranunculus
peltatus. Ved Lundevigen rastet vi og besi de store bestander av
Glyceria maxima og Festica arundinacea. Vi kjorte til Loshavn hvor det
vokser Stellaria holostea i skog nar veien. Ved vannet mellem Los-
havn og Lundevigen fant vi Hammarbla, dessuten adskillig Carex
diandra,ikke kjent mellem Tromoy og Ogna. Til slutt dro vi vestover
til Lista fyr for i lete opp en gammel bestand av Dact2lorchis incarnata,
som fremdeles eksisterer, selv om den frister en kummerlig tilverelse
trengt mellgm slAttemarker pi den ene siden og dreneringsgrofter
pi den annen. Forovrig fant vi trer Sanguisorba, og ved sjoen Scirpus
paruulus.

B. juli. Til Lindesnes. Randi og Anders Haukebo fra Rogalands-
avdelingen var med. Ved fyret ganske mager flora, Carex lampro-
physa i en vik. Derefter dro vi til Nakkestad i Austad. Her ligger ut
mot Gronsfiorden en lovskog, vesentlig Ulmus, Tilia og Fraxinus,
med en rik bunnvegetasjon. Pi et lite omride tellet vi ca. 40 eks.
Neottia. Ellers er store omrider, antagelig flere dekar, dekket av
nesten rene bestander av Allium ursinum; det samme gjelder, i
mindre milestokk, Galium odoratum. Videre kan nevnes Carex remota,
Actaea, Anemone hepatica, Ranunculus fcaria, Circaea lutetiana og Sanicula.
I narheten av veikrysset ved Nyland en liten bestand av Dentaria.

9. juli hadde vi folge med Einar Brunvatne og Torleif Andersen
fra Sorlandsavdelingen. Vi kjorte forst til Undal i Holum. Floraen
var ikke serlig rik, derimot kunne vi glede oss over ferske beverspor.
Pi bredden av Nomevatn i Oyslebs fant vi blomstrende Subularia,
Isoetes echinospora og Litorella, begunstiget av lav vannstand. Ved
Ramsland si vi pi en lokalitet for Dact2lorchis traunsteineri. Yed
veien mellem Brunnvatn og Ramsland vokser Lltcopodiutn complana-
tum' 

Finn wischmann
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21. august. Til Leangbukten i Asker. 14 deltagere. Dagen opp-
rant med sol og varme, og det fine vrret varte hele dagen. Vi bota-
niserte forst omkring bussholdeplassen. I veiskriningene vokste bl. a.
Daucus carota og Artemisia campestris og nede pi stranda fant vi noen
av de alminneligste artene som hsrer trjemme der. Langs stien inn-
over mot dammen ble det anledning til i demonstrere vanlige skogs-
og ugressplanter. I lia pi sydostsiden av dammen forekom i stor
mengde Drlopteris robertiana og Calamagrostis arundinacea og litt z4s-
plenium airide. I selve dammen fantes bl.a. Hippuris aulgaris, M2rio-
pfullum spicatum, Rumex aquaticus, Scirpus lacustris, Sparganium ramlsum
og T2pha sp. (steril) Fra skogen innenfor dammen kan nevnes:
Aconitum s eptentionale, Anemone hep atic a, C amp anul a latifolia, D 11 opteris
spinulosa, Epipactis helleborine, Equisetum hiemale og Viola miribilis.
Oppe pi isen var det relativt Apent og tort og der fant vi: Brachltpo-
dium silaaticum,Brila media, Carex siluatica, Epipactis atrorubens, Linum
catharticum, Monotropa futpophegea og Primula ueris. Yi gikk over mot
Tveiten og si pi den store forekomsten av Asarum eurzpaeum som pi
sine steder helt dekket marken langs veien. Nye planter for dagen
var ellers Prunus spinosa og Viola collina. Vi kom ned til.hovedveien
ved Leangen.

Jon Kaasa

4. september. Omvisning i Botanisk Hage, Toyen. Fra frem-
motestedet, plassen foran Botanisk Museum, gikk veien til <Syste-
met>>, den systematiske avdelingen nord for museet. Ca. lB00 arter
hayere planter er her ordnet familievis og slektsvis. Oppbygningen
av den systematiske avdelingen ble forklart i grove trekk, og noen fi
av de mer interessante artene ble fremvist. Herfra gikk turen til den
utenlandske fiellhagen som rommer en samling {jellplanter fra
andre strok enn Skandinavia, sarlig fra Alpene, Nord-Amerika og
Asia. Tidspunktet pfl iret var ikke det gunstigste for fremvisning av
severdighetene her, men i alle fall restene av enkelte interessante
ting ble vist frem, f. eks. frilandsorkidCene Cypripedium uentricosum og
Qtpripedium reginae, den merkelige syd-amerikanske puteplanten
Azorella trifurcata (Umbelliferae) og gesneriacden Ramonda m)clni. I
det norske fiellpartiet like ved fikk man se store Dryas octopetala-
matter, og ellers bl.a. Rubus arcticus, Artemisia noraegica og Pulsatilla
aernalis. Forbi de sorgelige rester av den store, 140 hr gamle Moe's
pil (Salix alba var. aitellina) gikk veien til det nyanlagte nyttevekst-
stykket, hvor ca. 300 arter medisinplanter, krydderplanter, tekstil-
planter, gronnsaker og andre nytteplanter blir dyrket.

Det <<levende fossib>, bartreet Metasequoia gl2ptostroboides fra China
ble fremvist, med en kort orientering om dets oppdagelseshistorie,
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likesi det store Ginkgo biloba-tre nedenfor nedre veksthus. Ved siden
av Ginkgo-tteet var satt ut en agaveplante (Agaue americana) som det
ikke lenger var plass til inne i veksthuset etter at den begynte i
blomstre, - en sjelden begivenhet i Botanisk Hage.

Pi grunn av det sene tidspunkt pi iret ble forholdsvis megen
vekt lagt pi omvisningen i hagens veksthus. I det nedre (tropiske)
veksthus samlet interessen seg selvfolgelig serlig om bassenget med
Victoria cru<ianl^ Denne imponerende vannplanten med mer enn
to meter brede blad kunne man si sammenligne med Woffia arrhip
(Lemnaceae) som pistis i skulle vare <<verdens minste vannplante>
(0,5-1 mm i diameter). Ellers ble her forevist en rekke tropiske
nytteplanter, som kakao (med modne frukter for forste gang i
Botanisk Hage pi 28 ir), ananas (med moden frukt), kanel, inge-
frer, bomull, ris, kokospalme, sukkerrar) m. fl. Pi sukkerror-planten
vokste en merkverdig og morsom rotparasitt, Aeginetia indica (Oro-
banchaceae). Den store papyrus-planten C2perus papltrus, som det
for noen ir siden ble laget papyrus av etter <<gammel oppskrift>, ble
ogsi vist frem. I <Orkidd-huset>> ble de blomstrende orkidder og en
del bromeliacder og bregner demonstrert. I den tredje flayen av det
tropiske veksthuset fikk man se kannebrerer (Nepenthes distillatoria),
<Den folsomme mimose>> (Mimosa pudica) og kokainplanten (Er1t-
throrytlon coca), dessuten den merkelige Myrmecodia plat2Qrea (Rubia-
ceae) som i sitt trjemland Ny Guinea er en slags <<levende maurtue>.

I en sidefloy til det tropiske veksthuset var det arrangert en
spesialutstilling av planter fra Kanarisyene, srrlig sukkulente cras-
sulac6er av slektene Aeonium, Aichr2son og Monanthas, dessuten en del
av de underlige sukkulente endemiske Euphorbia-artene, og endelig
flere eksempler pi endemiske buskaktige representanter av slekter
som i andre strok pi kloden bare har urter (Sonchus, Echium, m.fl.).

Det tempererte veksthuset ble gitt forholdsvis raskt igjennom. I
<<Palmehuset> fikk man se veksthusenes eldste plante, en 8,5 mhay
Phoenix canariensis som er vokst opp fra fra sendt hjem fra Kanari-
ayene av Christen Smith i 1815. Den store bananplanten og en B m
hoy Cereus peruuianus ble demonstrert, og stor interesse vakte ogsi
kaffebusken (Cofto arabica) som sto med modne frukter.

Antall deltagere ved omvisningen varierte fra ca. 20 i begynnelsen
til ca. 40 ved avslutningen.

Per Sunding

11. september. Lavekskursjon til traktene omkring Krokkleiva.
B deltagere. Dirlig var til A begynne med, men dog ikke sfl ille at
lavene ble gronne og ukjennelige, som de ofte gjor i regnver. Vel
ute av bussen hadde vi med en gang den rike Plqtscia-Xanthoria-
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vegetasjonen pe trerne ved Sundvollen. Det var store mengder av
den lille morsomme Xanthoriafallax.Nedre del av Krokklefua bod
pi mange Peltigeraceer, hvoriblant den p& vire kanter sjeldne
Peltigera uenlsq foruten mange av de mer ordinare Cladonia-aftene,
Lenger oppe, i bergveggene, vokser Rarnalina pollinaria og R. thrausta,
Alectoria bicolor og fremfor altStictafuliginosa, sorr, vi gikk omhyggelig
utenom. Jeg demonstrerte den senere med gammelt materiale.
Klevstuen bod ikke pi meget nytt. Vi fant et par smdL eks. av Lobaria
pulmonaria. Turen bortover til Kongens utsikt bod heller ikke pi
meget. Det var forst ner stupet mot Tyrifiorden at det ble rikelig
med skjegglav. Her fant vi Alectoria altaica og dertil A. sarmentosa.
Det morsomste ved selve utsikten var Goodlera. repens i blomst. Sig-
mund Sivertsen fant pfl denne strekningen et par interessante
sopper, Clauaria purpurea og H2grophorus unguinosu.r. Det ble demon-
strert 94 lavarter.

Halfdan Rui

lB. september. Til Orfiske i Nittedal, sol, ca. 15 deltagere. Vi
gikk fra Nittedal st. over Sorli, langs Orfiskebekken til Fredrikstad,
retur over Laskerud og Svingbakken. Det geologiske underlag er
kambro-silur, sterkt metamorfosert, men ikke mer enn at floraen
har et tydelig kalkpreg; artsantallet - vi noterte ca. 270 arter -er ogsi et bevis pi en bra bunn. Langs Orfiskebekken Lactuca alpina,
Alchemilla alpina, Daphne og Lathlrus aernus; dessuten Carex siluatica
som ikke var kjent pfl ostsiden av Oslo. Narmere Orfiske Selaginella,
Dactylorchis fucluii, Gymnadenia, Epipactis atrorubens, Carex capillaris,
Linum catharticum og i bekken Utricularia intermedia med fine hiber-
nakler. Ved demningen i sydenden av sjoen Gentianella amarella og
G. campestris. Ved veikanten litt syd for Fredrikstad Juncus compressus.
Ved Laskerud vokser adskillig Epilobium adenocaulon ved stien.

Finn Wischmann

Trlndelagsavdelingen, irsmelding 1966
Pr. 31. desember 1966 hadde foreninsen 128 medlemmer. av

disse er 2 livsvarige, 98 A-medlemmer ogt-28 husstandsmedlemmer.
Pi irsmotet den lB. mars ble dette styret valgt: Professor N.'A.

Sorensen, formann, stud. real. Asbjorn Moen, nestformann, hage-
arkitekt Edith Weydahl Vik, kasserer, og forsteamanuensis Olaf I.
Ronning, sekretrr. Revisor er postfullmektig Astrid Barlindhaug.
Som ekskursjonskomite ble valgt N. A. Sorensen, Olaf I. Ronning
og forskningsassistent Eldar Gaare.

I lopet av iret har det vart arrangert 2 ekskursjoner og 6 moter,
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alle i Foredragssalen pi Vitenskapsselskapets Museum. Det gjen-
nomsnittlige oppmote har vrrt 34. Etter foredragene har det som
vanlig vart hyggelig samvar med servering av kaffe og hjemmebakte
rundstykker. Folgende mater har vart arrangert:

18. februar: Stud. real. Oystein Michelsen holdt et sjarmerende
kiseri om en botaniseringsferd i Lodingens grensefiell. Kiseriet var
ledsaget av vakre fargelysbilder. C. W. Gotaas redegjorde for <<Nea-
saken>> og det ble et raskt ordskifte. Ved kaffen leste Ronning en
orientering om Gunnerus' Flora Norvegica som utkom i 1766 med
forste del.

lB. mars: Professor N. A. Sorensen: Nye og gamle planters stilling
i relasjon til den farmasoytiske industris rivende utvikling. Med
fargelysbilder.

12. mai: Forsteamanuensis dr. Olaf I. Ronning: Sminytt fra
Svalbard (Isens land) sommeren 1965. Med fargelysbilder. Fru
Agnes Rian viste fargelysbilder fra Rhodos (Solens oy) tatt som-
meren 1965.

20. oktober: Foredrag av cand. mag. Carl Baadsvik om luft-
forurensninger. Cand. mag. Tor Beisvig viste vakre fargelysbilder
av blomster og natur.

24. november: Foredrag av forsteamanuensis dr. Svein Manum:
Spitsbergen idag og for 60 millioner ir siden. Foredraget var led-
saget av vakre fargelysbilder. En fargefilm fra Svalbard ble ogsi
vrst.

15. desember: Naturverninspektor Kristen Krogh: Nasjonal-
parker og andre fredningsobjekter. Foredraget var ledsaget av
vakre fargelysbilder.

Trlndelagsavdelingens ekskursjoner
Sondag 22. mai: Tur med Fosenferga til Vanvika, hvor man

undersokte de sorvendte liene langs nordsiden av Trondheims-
fiorden. 25 deltakere.

Sondag 12. juni: Ekskursjon til Steggan i Klebu. 20 deltakere.
Hovedekskursjonen som var planlagt i dagene 20.-21. august

til Rindal, mitte avlyses p.g.a. manglende deltakelse.

Olaf I. Ronning
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Vestlandsavdelingen, irsmelding 1966
Lokalstyret i meldingsiret har vart: Folkehogskulelarar Jakob

Naustdal (formann), amanuensis Torbjorn Aasheim (sekreter),
dosent Tore Ouren (kasserer), skatteinspektor Aasmund Kvamme.
Ekskursjonsnemnden besto av lektor Carl Alm, frk. Miranda
Bodtker, konservator Anders Danielsen og professor Knut Fagri.
Avdelingens revisor har vart dosent (ni professor) Ulf Hafsten.

Vestlandsavdelingen hadde pr. 31.12.1966 92 A-medlemmer, 23
B-medlemmer, 10 livsvarige, tilsammen 125 medlemmer.

Avdelingen har hatt to ekskursjoner, 12. juni og 4. september.
Det ble holdt 4 medlemsmoter i 1966:
23. februar: Arsmote. Foredrag med fargelysbilder ved stud. real.

Per Magnus Jorgensen. En studentekskursjon til Aurland. Opp-
mote : 31.

6. mai: Foredrag med fargelysbilder ved cand. phil. nat. Klaus
Ammann (Sveits): En botanisk ekskursjon til sorostre Sveits
(Puschlav). Oppmote: 29.

27. september: Botanisk Museums (Universitetet i Bergen) per-
sonale og studenter fortalte fra sommerens ekskursjoner og viste
fargelysbilder. Gjettekonkurranse som ble vunnet av Asmund
Bjornstad. Oppmote : 33.

6. desember: Prof. dr. Ulf Hafsten: Storak (Cladium mariscus L.),
en relikt i Norges flora. Foredrag med fargelysbilder. Oppmote: 20.

Alle motene ble holdt pi Botanisk laboratorium, IJniversitetet i
Bergen, og motene ble som vanlig avsluttet med en enkel servering.

Torbjorn Aasheim

Vestlandsavdelingen, ekskursjonar 1966
12. juni: I vakkert ver tok vi i veg i bilar fri Bergen og Fana over

Nesttun og Vallaheiane til Osoyri og derifri opp gjennom Hegg-
Iandsdalen til garden Rod. Milarmeister Annanias Rod viste oss
vegen fram til dei bratte Rodsliene inst i Hegglandsdalen heilt ned
til Samnangerfjorden eit stykke sor for Loyningsdal i Os herad. Vi
fylgde for det meiste ein skiferteig i von om i finna den sjeldne kvit
skogfrue (Cephalanthera longifilia), som iret far var funnen i bratte og
vanskeleg tilgjengelege skiferbergbrot pi garden Lii, ikkje si langt
fri Rod - men dessverre med negativt resultat denne gongen.

Vi fann hinnebregne (Hymenoph2llum peltatum) pi ein litt fuktig
nordvend fyllittbergvegg. Regelen er, med visse unnatak, at denne
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planten veks pi harde og kalkfattige berg. I dette tilfellet stod fylitt-
veggen svart bratt og sig ut til i vere noko utvaska - og var for-
resten i nar kontakt med ein parallell teig av hard trondheimitt. -I tett lauvskog og i berg voks rikeleg av andre bregneplantar, som
M atteuc ci a struthiopteris, B lechnum s pic ant, As plenium trichomane s, Ath2 -
riumflix-femina, Clstopteris.fragilis, Drltopteris phegopteris, D.linnaeana,
D. borreri, D.filix-mas, D. dilatata, Polystichum braunii, P. lobatum (falk-
bregne) og Pol2podium uulgare.

Sume bregnearter har av og til overvintrande blad, sarleg ragg-
telg, junkerblegne og falkbregne. Svert interessant var det i finne
eit sto av vir vakraste bregneart, falkbregne, med heile fire flrgangar
av blad i tolleg bra stand (1963 -64 - 65 - 66). Det vart teke
beleggeksemplar. Era for funnet tilkjem Anders Danielsen.

Pi vit grunn langs ein bekk i skogen sig vi dei to maigullartene
Chrysosplenium oppositfolium og alternifolium. Andre stader stod Allium
ursinum, Luzula siluatica, grasartene Festuca gigantea, og Brachitpodium
siluaticum, storrartene Carex remota og C. siluatica. Yi noterte ogsi
Actaea spicata, Orchis mascula, Orytria dig2na, Dentaria bulbifera, Vicia
siluatica, Campanula latiftlia, Conopodium majus, Digitalis purpurea o. fl.
Av varmekjare lauvtre voks der hassel, lind og alm.

Vflre vener fri Sveits, cand. phil. nat. Klaus Ammann og frue
studerte og fotograferte sarleg mosevegetasjonen. - Seint om etter-
middagen reiste l6 deltakarar heimover i bilar.

4. september: Det var kuling og regn di 26 deltakarar la ut fri
Bergen-og neraste omland, og i privatbilar og buss kom vi oss snogt
over Fanafiellet og ned til Sorstraumen i Os herad. Ved Buene
venta oppsynsmann Knut Eidsvik pi oss, og med motorbiLten sin
sette han oss over sundet til Ole Bulls oy, Lysay. Vi botaniserte fyrst
pi austsida av aya, og etter kvart gjekk vi lenger opp i fureskogen
og kom fram til utsiktstiLrnet pi toppen av aya,72 meter over havet.
Trass i vind og regn hadde vi bra utsyn mot vest over oyar og
skjergard ut mot Marsteinen fyr.

Fri tirnet gjekk vi nordover til eit lite vatn (utan namn), der vi
slo oss ned for ei stund. Derifri fylgde vi ein stig i nordvestleg lei -og si den same vegen tilbake til vatnet - og deretter til kaien pi
austsida av 6ya. I to puljer kom vi oss over til fastlandet. Det hadde
vore ein vit, men interessant dag.

Lysoy er bygd opp av granitt av same slaget som er i Fanafiellet
og i Krossneset, og ein skal difor ikkje venta i finne siL overlag rik
flora der. Over heile aya er ganske pen fureskog. I si tid bygde Ole
Bull forutan villaen ogsi mange vegar og stigar som i lengre tid og
fram til no har vore grusa med skjelsand. Kalkinnhaldet i den driv-
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kvite sanden er nok irsak til at nokre kravfulle arter veks b6de pi
vegane og i lyngmarka tett attmed.

Som vanleg sette vi opp liste over dei karplantane vi sig. Dei
fleste er mykje vanlege pi desse kantar av Vestlandet, slike som
Hollcus mollis, Juncus conglomeratus, J. ejusus, Lulula silaatica, Alnus
glutinosa, Sedum anglicum, Epilobium adenocaulon, Digitalis purpurea,
Erica tetralix, Lonicera pericfitmenum, Succisa pratensis, Centaurea nigra,
Hlpochoeris radicatao. fl. Det giftige ugraset landoyda (Senecio jacobaea)
hadde ogsi greitt spranget over til aya.

Fril far visste vi at vaniljerot veks pi Lysoy. Det lukkast oss i
finne denne gule planten pi og ved skjelsandvegen. Vi bestemte den
til snau vaniljerot (Monotropa h2pophegea). Eit par orkidear hadde
ogsi slege seg ned her, stortveblad (Listera ouata) og breiflangre
(Epipactis helleborine), den siste i stor mengd og storre og grovare enn
vanleg. Det storste eksemplaret var heile I l0 cm hogt, som truleg
er litt av ein rekord pi desse kantar. Rundskolm (Antfuillis uulneraria)
sig ogsi ut til i like seg godt pi vegkantane, og tett attmed fann vi
nokre fi eksemplar av olavstake (Moneses unifora).

Pa litt vit grasmark pi austsida av det vesle vatnet voks den
sjeldsynte fortiriltunge (Lotus uliginosur), som er ny for Os herad,
men fri for mellom anna kjend fri grannebygda Fana.

Det lukkast oss ii finne att den sjeldne grasarta snerproyrkvein
(Calamagrostis arundinarea), som underskrivne tok i nrrleiken av
villaen i august 1963. Arta er ny for Vestlandet sor for Romsdal.
Ifolgje Hultdn (1950) hoyrer denne planten til austeuropeiske
vokstrar med tilknytning til Skandinavia over Baltikum.

Jakob Naustdal

Rogalandsavdelingen, irsmelding 1966

Arets forste rrrote var ved redaktor Gulliksen som fortalte om
forskjellige lovtrrer og viste lysbilder.

Neste mote, som ble holdt 10. mai, var irsmote. Skogforvalter
Moen fortalte om fremmede treslag i Hoylandskomplekset i for-
bindelse med irets forste ekskursjon. Lektor Peter Skjaveland ble
valgt til ny formann etter lektor Arne Haraldstad, som onsket i 96.
av. Fredrik Fladmark ble gjenvalgt som sekretar og fru Haukebo
fortsatte som kasserer. Til ekskursjonskomite ble valgt O. G. Lima
som formann, frk. Reimers og herr Nygird.
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^ Onsdag l9.-oktober var vir trofaste gjest Tore Ouren tilstede og
fortalte levende og interessant om ballaitplanter fra seilskutetiden]
_ Arets siste mote, som varjulemote, ble holdt torsdag 15. desember.
En interessert skare lyttet til Mikal Sandes morsomme k6.seri om
forskjellige plantefunn'han hadde gjort over en lang irrekke. Og
hans muntre opplesning senere pi kvelden vakte storjubel.

Det har i irets lop vart holdf 2 styremoter.
Avdelingen har v-ed irsskiftet 73 medlemmer.

Rogalandsavdelingerl ekskursjoner 1966
19. mai. Til Holandskomplekset. Skogforvalter Moen orien-

terte om de forskjellige treslag og viste oss desiuten en del forskjellige
mosearter. 35 medlemmer deltok.
. 12. juni. Til Bru- i Ryfylke. Veret var usedvanlig vakkert, og

dette har nok medvirket til at mange hadde dratt aniet steds henl
Bare 4 medlemmer deltok. Der vai et rikt blomsterflor pil oyen,
men det meste var meget vanlige planter. Av funn som bdr nevnes

9y: Aila praeclx) Erica cinerea, Scleranthus annuus, Vicia angustifolia og
V. orob.us og dessuten Asplenium adiantum-nigrum, A. septintrionale o-g
A. trichomanes.

^ ZO. jy4. Til Sa_ndholmen ved Histein. Milet var forsr og
fremst i fi se Crambe maritima i blomst, noe som ogsfl lykkedes. Foi
de^n ovrige wegetasjon pil oygn viste det seg i vaie lift tidlig. Det
blAste kraftig gppr 99 de l3 deltakere fikk en ordentlig huskeiur for
de kom seg i land henimot midnatt.

25.-26. juni gikk turen til Vanvik i Hylsfiorden. Stedet viste
seg i v_are et eldorado for varmeelskende planter. Av funn som vi
mener har interesse nevnes: Agrimonia eupatorum, Asplenium septentrio-
nale x trichomanes, Botr2chium bireale, Epiliactis he[lebohne, Festica altis-
sima, Neottia nidus-auis, Origanum uulgiri, Platanthera chlorantha, Poll-
stichum.lonchitis., Satureja uulgaris og Siellaria nemurum som forovrig ik[.e
er s@rlrg vanllg pA dlsse kanter.

7. august. Med bit til Finnoy i Ryfylke. 9 deltakere. Varet var
svart skiftende: snart sol, snart regnbyger. Forekomsten av Erica
cinerea pA Finnoy var nylig blitt aktualiselt pA grunn av en artikkel
i -en a.v Stavalgel-avisene. Vi som ikke liadde sett planten for,
hipet jo at^vi-skulle .fi et glimt av den. Det gjorde vi da ogsi; idei
vi fant en fjellskrining-full av de vakreste iu-er. Men vi fint ogsi
mange andre ting av interesse. Asplenium adiantum-nigrum, Bromus
ram9sus, Centaurea pseudophrytgia, og dtssuten C. pseudopirygia x nigra,
Epipactis hellebo.rini, Galiim-oldoratuln, Gnaphalium'silaaticuki Hyperiium
montanum, J asione montana ) Lycopus europ aeus, O rc his mascul a r- S aturej a
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uulgaris, Scleranthus &nntil6, Scutellaria galericulata, Stellaria holostea,

Torilis japonica, Verbascum nigrum og Viscaria uulgaris.
28. lugust. Til Orre. 20 deltakere. Vi gikk forst langs Orre-

vannets vestre bredd og i den tilstotende skog. Her fant vi bl. a.

Gentiana amarella, Hippuris aulgaris, Monotropa @popitls og Ranunculus
sceleratus. Siden var vi nede pi Orre-sanden, og der fant vi Coelo-

glossum uiride og Lath2rus maritimus.- Sommerens siste ekskursjon var den irlige sopptur som i ir gikk
til Njiskog med stor deltakelse og godt utbytte.

Tredrik H. Fladmark

Slrlandsavdelingen, arsmelding 1966

Sorlandsavdelingen av Norsk Botanisk Forening hadde ved ut-
gangen av 1966 52 medlemmer hvorav 11 var student- og husstands-
medlemmer

PA irsmotet 15. april ble det sittende styre gjenvalgt -(lektor
Haakon Damsgaard, formann; lrrer Ingvald Haraldstad, sekretrr;
lektor Arne Buvig, kasserer), likesi ekskursjonsnemnda (gartner

Johs. Johannessen, larer John Nuland)." I lopet av ilret er det holdt to moter og arrangert to ekskrrrsjoner.
15. ipril: Vi hadde igjen gleden av i fA profesjor- Olav Gjrerevoll

pi besok, denne gangen -med foredraget <Villmarkseventyret
Alaska>. i et humoifyli foredrag ledsagei av vakre og instruktive
bilder gjorde han Alaika levende for oss. Folutel i omtalj spesielle
botaniike forhold og vise representanter for landets flora, fikk
Gjrrevoll og tid til i komme ihn pi Alaskas egenartede geologi og
geografi. Oppmote ca. 60.- lldesember: Lektor Haakon Damsgaard kiserte og viste fqge-
lysbilder av planter fotografert pi foreningens o-g egne botaniserings-
turer de to--tre siste irene. Kiieriet var hovedsakelig botaniske og
kulturhistoriske opplysninger i tilknytning til de viste pJantene, og
utbredelsen for db'sj'eldneie arters vedkommende ble demonstrert
med utbredelseskart. Etterpfl ble det lagt ut planter fra Agderher-
bariet der storsteparten vai tilfetdig forekommende-planter funnet
i narheten av gamle hager, mollei, kaier og avfallsplasser. Opp-
mote ca. 30.
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Slrlandsavdelingen, ekskursjoner 1966
19. juni. Vi begynte dagen med omvisning pi Randesund Plante-

skole med gartner Bragdo. Etterpi botaniserte vi en stund pi stedet
og fant Veronica hedeffilia som ugress i selve planteskolen. I en gress-
bakke ved vegen inn til planteskolen fant gartner Johannessen
Clnosurus echinatus. Dette er si vidt vites forste funn av denne plante
i Norge. I lauvskog like ved fant vi Hypericum pulchrum og Melica
uniflora. Deretter drog vi til Dolsvig (ogsi i Randesund) der vi fort-
satte botaniseringen i omridet mellom Dolsvann og Dolsvigkilen.
I lauvskogli her fant vi Festuca altissima med sine karakteristiske
friske gronne tuer. Videre noterte vi oss Dentaria bulbifera, Hltpochoeris
maculata, Orchis rnascula og Primula uulgaris pi veg ned mot Dolsvig-
kilen, og helt nede ved stranden fant viSagina subulata. Da deltakerne
hadde lyst pi mer botanisering i det fine forsommervaret, ble vi
enige om 6. dra til Eidjord (ved bunnen av Kvisefiorden) i Lille-
sand (for Hovig), Aust-Agder, for i se pi den Petasites albus-lokali-
teten som gymnasiast Kire Syvertsen hadde oppdaget viren 1965.
Planten vokser langs et jorde like nord for Eidjord-gArden. Pi
vegen opp til jordet fant vi Lathyrus niger og Trifolium medium. Peta-
sites albus vokste i store mengder pi to adskilte felter med etpar
hundre meters avstand, det vestligste felt var ca. 100 m langt, det
ostligste ca. 30 m langt, si planten er tydelig gammel pi stedet. Ved
fortsatt botanisering i omridet fant vi ogsi her Dentaria bulbifera og
Melica uniflora. os videre Milium effusum.Vicia hirsuta. Galium odoratumMelica uniflora, og videre Milium efusum, , 9w,q 

'.o,oqv9o)

og Primula ueris. Ph hjemvegen ble til slutt noen med for i se pi den
Carex acuta-lokaliteten som Evmnasiast Stein Bakke hadde funnerUarex acuta-lokalrteten som gymnastast Stern Sakke hadd
sommeren 1965 ved Gimle gird i Oddernes. 24 deltakere.

28. auzust. Til Sydost-Lista. I et ver som var som I

iast Stein Bakke hadde funnet

28. august. Til Sydost-Lista. I et ver som var som bestilt for
Lista-ekskursjon- dr_og vi fra Kristiansand i privatbilel Ved <Sloy-
fen> i Holum gjorde vi en kort stopp for i se pfl en Carex siluatica-
lokalitet som svmnasiast Knut Halvorsen hadde funnet i lspet avlokalitet som gymnasiast Knut Halvorsen hadile t i lopet av
sommeren. Lokaliteten var ikke stor og ser ut til i komme i fare nflr
riksvegen skal legges om her. Pi Lista stoppet vi forst ved bunnen
av Lundevigen. Her fant vi Gl2ceria maxima i beste velgiende, men
denne interessante lokaliteten vil antagelig komme i faresonen nirr
aluminiumsverket skal bygges ut like i nerheten. I strandkanten
fant vi ganske mye Festuca arundinacea, og videre Carex paleacea og
C. recta. Innenfor strandsonen vokste San.guisorba offcinalis, og like
ved fant vi Lotus uliginosus. Vi drog si vestdver og riopp.t uld nr.rr-
bekken som vi fulgte fra Hanangervannet til sjoen. De interessante-
ste plantene vi fant her, var Potamogeton praelongus og H2drocotyle
aulgaris. Pi stranden ved utlopet vokste Latfutrus rnaritimus sammen
med Ammophila arenaria. Pil neset vestenfor Asenbekkens utlop fant
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vi Erlngium maitimium.Innenfor flygesandbeltet fant vr Corlneplwrus
eawiccns, Jwuus balticus, Sagina nodosa, Lhwm catlwrticam og Radiola
lhnitlts, dEn siste i store mengder. Vi avsluttet dagen med en rask
tur langs stranden mellom TiTrve og Nordhasre,l, Radiola lbnidq o-g

Coryncqlnrur cmwcens stod ogsl her i store mengder. I tillegg til de
fsifuirne fikk vi med oss bl.a. Tlulirtntm mirats, Carcx maitima, Elr
trigia jurcn, Mcrtatsia nuritima, Catabrosa aquatica og Ranwuulus scelc'
ratus. 20 delta&ere.

Jolu. Johanusscn Joln Nalod Haakon Damsgurd



Lov for Norsk Botanisk Forening

Foreningens formil er i fremme interessen for botanikk og
oke det alminnelige \jennskap til plantene.

$ r:

$ 2:

$ 3'

$ 4:

$ 5'

Dette sokes oppnidd ved 1) i holde moter, 2) arrangere
ekskursjoner og 3) utgi publikasjoner.
Der holdes 4 d 5 mater om iiret. Motene gir plass for foredrag,Der holdes 4 d 5 mater om iiret. Motene gir plass for foredrag,
mindre meddelelser. demonstrasioner os selskapelis samvar.mindre meddelelser, demonstrasjoner og apelig samvar.
Ekskursjonene arrangeres som kortere dagsturer og lengre
utferder som sokes gjort si allsidige som mulig.utferder som sokes gjort si allsidige som m
Foreningens publikasjoner inneholder storre og mindre med-
deJelser fra alle deler av faget.

Medlemsskap
6: Folgende kan bli medlemmer av foreningen:

a) Nordmenn og utlendinger.
b) Norske og utenlandske institusjoner.

7: Medlemmer av foreningen er:
a) Arsbetalende medleimer som betaler en kontingent hvis

storrelse fastsettes av S.rsmotet.
b) Livsvarige medlemmer som betaler det l5-dobbelte av

irskontingenten, dog minst kr. 150,-, dn gang for alle.
c) Husstandsmedlemmer som betaler en nedsatt Srskontin-

gent hvis storrelse fastsettes av styret. Studenter ved Uni-
versitetet og hogskolene samt elever ved lererskolene kan
opptas som medlemmer pir samme betingelser som hus-
standsmedlemmer. Styret kan i unntagelsestilfeller inn-
vilge fritt medlemsskap. Kontingenten for livsvarige med-
lemmer avsettes til et fond som forvaltes av styret. Fondets
kapital skal vare uangripelig.

d) Institusjoner som betaler det l0-dobbelte av irskontin-
genten.

B: .lEresmedlemmer kan innvoteres pi irsmotet efter enstemmig
innstilling fra styret. :Eresmedlemmer betaler ikke kontingent.
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I 9: Medlemmene har adgang til foreningens moter og ekskur-- 
sjoner og fir foreningens tidsskrift. De medlemmer som be-
ialer ned'satt kontinge-nt fir dog ikke tidsskriftet.

Administrasjon

$ i0: Foreningens styre bestflr av 6 medlemmer: formann, nestfor-
mann, sekretar, kasserer og 2 andre medlemmer. Formann
og kasserer velges serskilt for tre ir ad gangen. Formannen
kan gjenvelges en gang, kassereren flere ganger. De ovrige
styremedlemmer velges for 2 fu og kan gjenvelges_ ? ganger.
To av dem trer ut hvert ilr, forste gang etter loddtrekning.
Styret er beslutningsdyktig nir 3 medlemmer er til stede.
Ved stemmelikhet gjor formannens stemme utslaget.

$ I I : Styret representerer foreningen og arrangerer dens moter 
-og- 

ekikursjoner. Det varetar foreningens okonomi (ogsi nir det
gjelder dens publikasjoner).

$ 12: Styret forestSr utgivelsen av foreningens tidsskrift <Blyttia>." Tihsskriftet redige"res av en redaktor med bistand av en redak-
sjonskomitd pi 4 medlemmer. Redaktar og-redaksjonskomitd
velges av stylet for 2 Lr ad gangen, med adgang til gjenvalg.

$ 13: Styiet kan nir det finner det hensiktsmessig oppnevne lokale
tillitsmenn til fl vareta foreningens interesser.

$ 14: Foreningens regnskap reviderCs av 2 revisorer som velges for
I ir ad gangen.

$ l5: Arsmoteloliies omkring lste mars. Dagsordenen og eventuelle" forslag til lovendringer"bekjentgjores 14 dager i foiveien.
$ 16: Arsmdtet behandlei irsberetn-ing, regnskap og planer for

irets ekskursioner. Det foretas valg pi styre og revisorer.
$ l7: Arsmotet vef,tar eventuelle lovendringei. Foislag til lovend-" ringer mi vrere innsendt til styret inien lste februar. Lov-

end-ringer krever 2/3 flertall. Alle andre avgjorelser gkjer ved
simpeli flertall. I tilfelle stemmelikhet foretas loddtrekning.

Lokalforeninger
$ lB: Lokalforeninger kan opprettes med godtjenning av styret.

Styret bestemmer vir[eomridet for lokalforeningen.- Alle
medlemmer i vedkommende omride horer inn under lokal-
foreningen. De har samme rettigheter som andre medlemmer.

$ 19: Lokalforeningen velger et styre bestflende av formann, sekre-
tar og kasserer. Dessuten velges en revisor. Styret arrangerer
matel og ekskursjoner og vaietar lokalforeningens okonomi.

$ 20: Valg av tillitsmenn foregir pi lokalforeningens irsmote, som
holdes omkring lste februar.
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I 21: Lokalforeningen betaler innen lste februar til hovedforen-- 
ingen en visidel av forrige irs kontingent for sine drrsbeta-
lende, ordinare medlemmer. Lokalforeningens andel fast-
settes i hvert enkelt tilfelle efter overenskomst mellom lokal- og
hovedforeningens styrer. Kontingenten for livsvarige med-
lemmer disponeres i sin helhet av hovedforeningens styre i
henhold tif $ 7. Lokalforeningen er selv ansvarlig for sin
okonomi.

$ 22: Beretning om lokalforeningens virksomhet innsendes hvert 6rr

som bidrag til N. B. F.'s irsberetning.
$ 23: En lokalforening kan opploses: l) Ved beslutning av lokal-

foreningen selv. Forslag om opplosning kan fremsettes av styret
eller innsendes skriftlig til styret av andre medlemmer. Det
behandles derefter pi forste irsmote, men mi vare bekjent-
gjort for medlemmCne minst 14 dager i forveien. Til i vedta
firslaget kreves minst 2/3 flertall; stemmesedler kan inn-
sendei skriftlig. 2) Ved beslutning av hovedforeningens styre,
hvis kontingent og lrsberetning uteblir, eller hvis lokalforen-
ingens medlemstall to ir i trekk har vert under B. Hvis en
lokalforening opploses tilfaller alle dens eiendeler hovedforen-
ingen, dog siledes at arkivsaker kan kreves tilbake hvis ny
lokalforening opprettes pi stedet.

Loven ble i sin opprinnelige form ($ l-17) vedtatt 2.12. 1935. Tillegget om
lokalforeningene ($ lB-23) ble vedtatt 16.3. 1939. Folgende paragrafer er revi-
dert: g O: SIS. tg66; S 7: 11.3.1937, 30.3.1943, 1.3.196U os 9.3.t950; $ 9: 30.3.
1943 ; $ l0: 25.3.1947 ; $ 12 : 30.3.1943 ; $ 15: 30.3.1943 ; $ 16: 26.3.1942.

LovCn er tidligere trykt i Meddelelser for 1936 (Nytt Mag. Naturvidensk.
bd.77) og i Blyttia for 1947 (bd. 5).



Smistvkker

Nordisk bryologisk forening
Stiftet lB. august 1966

Pi et konstituerende mote i Nora i Vistmanland i Sverige 18. au-
gust 1966, ble en gruppe nordiske bryologer enige om i stifte en Nor-
disk bryologisk forening. Formilei mea foreningen skal vere i
fremme alle grener av bryologisk forskning. Et mTte med ekskur-
sjoner skal om mulig holdes hiert ir, alterierende mellom de nor-
diske land.

Som styre for foreningen ble valgt: Forstekonservator Per Stor-
m,er, Oslo, formann; lektor Edvard von Krusenstjerna, Djursholm,
sekreter og midlertidig kasserer; fru Elsa Nyholm, Stbckholm;
amanuensis Kjeld Holmen, Kobenhavn; cand. real. Bergthor
Johannsson, R6ykjavik og piofessor Antero Vaarama, Abo.
_ Styret vedtok, at irsmotet med ekskursjoner i 1967 holdes pi
Stord, Hordaland, under ledelse av formannen. Motet vil finne
sted i dagene 14.-19. august. Deltagerne vil antakelig bli innkvar-
tert pi Stord offentlege lararskole i Rommetveit.

Enhver som har interesse for foreningens virksomhet kan bli med-
lem. 4rskontingenten er forelopig satt"til 10 svenske kroner.

I Norge kan de som onsker i bli medlemmer henvende seg til
undertegnede, adr. IJniversitetets Botaniske Museum, Trondheims-
veien 23 B, Oslo 5.

Oslo, den 2. januar 1967 Per Stsrmer
Forstekonservator

Formann i Nordisk bryologisk forening

Botanisk Selskap for Tlnsberg og omegn
Selskapet har i 1966 hatt skolestyrer K. Lie Mathisen som for-

mann,, lektor Frithjof Aschjem som nestformann og undertegnede
som sekretrer. Lektor Knut Tjonneland har vart turleder.

-Laget har, som tidligere, sokt i stimulere interessen for planter og
vekstliv. De vanlige vintermoter er holdt, og sommereni utfluktei
ble lagt til Slagen. Et nytt funn ble gjort av Abutilon theophrasti.

Sigurd Kaasa
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Norsk SoPPforening i 1966

Foreningen hadde pr. 31. oktober 1966 2+7 ordinrre medlemmer
samt 6 livwarige medlemmer og I reresmedlem.

Generalforsamling ble holdt 26. november 1965 i Oslo Sjomanns-
forening. Formannefr, Finn-Egil Eckblad, ledet motet og holdt en
minnetile over foreningens avdode aresmedlem Arne Bratsberg.
Arsmelding, regnskap o[ styrets forslag til budsjett for 1966 bfe der-
etter fremligt d! vedlatL Valget haddi som resultat at Gro Gulden
ble ny form"annl og styremedlemmene Liv Eftesol og-O^dd Roseng
ble eienvalgt. Som-supple anter til styret valgtes Tove Hafnor Ander-
r.tt 6-,e Sverle G. Sunil6ye . Peter Wassum ble gjenvalgt som revisor.

Stv:ret har i 1966 bestitt av: Gro Gulden (formann), Liv Eftestol
(viseiormann), Odd Roseng (styremedlem), Grete Silness (kasserer),
Klell Kvavik (sekretar)."Foreningen'har holdt to medlemsmater i virhalviret. Den ll.
februar vai der foredrag av fru Inger Anne Lysebraate om Berser-
kene og den rode fluesoppen, og den 18. mars{ortalte fru Inger Ege-
land Jm soppfloraen pf dyreekskrementer. Pi det siste motet ble
der ogsi demonstrert mikroskopiske preparater.

Styiet har gjennom Kirke- og undervisningsdepartementet i host
rettel en heni6ndelse til samtlfue Irererskolei i landet i forbindelse
med en opplysningskampanje om <Sopp i skolen>>.

Medleririni:ne i iurkomitd6n har vert lLiv Eftestol,formann, Tove
Hafnor Andersen, Kjell Kvavik, Odd Roseng, Oliver Smith, Sverre
G. Sundbye. ttosien"t966 er dei arrangert Tioppturer. Det vises til
turreferater i <Vire Nytteveksten>.

Doktordisputas i 1966

14. juni disputerte Robert W. Holmes, L_aJol@, California.fo-r den
filosofiske dolitorgrad ved Universitetet i Oslo. Holmes har tidllgere
studert hos profeisor Braarud ved Institutt for marin- biologi i-Oslo.
Doktoravhahdlingens tittel: A contribution to the physicl!, cbemi-
cal, and biological oceanography of the northeastern Pacific. Ordi-
nare opponenier var (l) piofess6r dr. J. Krey,-Kiel og (?) professor
dr. E. Fiyn, Oslo; professor O. Salen var medlem av bedommelses-
komiteen.

Universitetseksamener i botanikk 1966

Liniuersitetet i Oslo
Hovedfag, virsemestret: 9 kandidater. - Bjorg Aaberge: En-cy-

totaksonomisk undersokelse av Anthoxanthum odoratum L. i Sor-
Norge. - Bjarn Christensen: Amylolytisk aktivitet hos Aspergillus
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l1ya! med fire f_orskjellige karbohydrater i dyrkningsmediene. -Jan Ru-mmelhoff:-Okofogiq\e studier i lavfloraen pitrerne rundt
Bogstad hovedgird. - Leif RandulffRyvarden: Kirplantefloraen i
Rastigeisse-9mr,a{et, - Berit R. Heimdal: Planteplanktonet i en
nord-norsk fiord, Ullsfiord i Troms, fra november 1962 til desember
1963. --Th9r EgjI lenjaminsen: Studier over Sporobolomyces roseus
med henblikk pi forekomst og naringskrav. - Per Ness: En under-
sokelse over fotoperiodens virkning pi kambievekstavslutning og
v_intermodning hos tre proveniensei iv norsk gran LPicea abies"(Li)
KaTt.l. - L;if Malme : Om vegetasjon og fllora pa nordvestiidi
av fjellgt Talstadhesten i Frana, Mare og Romsdal. - Gunnar
Oscar Gurholt: Epifytiske makrolav i relasj-on til luftforurensninger
fra industrisentra-i Brevik, Porsgrunn og Skien. I. Omridebesfri-
velse, metodikk og biologiske resultater.

- H-ove-dfag, hostsemesffet: 7 kandidater. - Knut Siegel: Lysets
innflytelse Fi nitrogeninnhold og pa sammensetning a'i nitrogen-
fraksjonen 1 Linum usitatissimum.--- Torun Friis Knlutzen: BJtyd-
litg.l av mang-an hos tre sopparter dyrket pi forskjellige uorgan-
iske nitrogenkiller. - Karl HenrikJuel: Om den marine algeflo-
raen pi Ytre Nordmare. - Ida Kristin Hegna: Noen forsohmed
spirende reddikfrs av varierende storrelse. - Jutt Rueness: Alge-
vegetasjonen i Hovig, Aust-Agder. - Maria Rueness: Livscyklus
og kjernefaseveksling hos Antithamnion tenuissimum (Hauck) Schiffner.

- Oddvar Moller: I. Utbredelse, ytre morfologi og cytologi hos
Gentiana lurpurea L., Carnpanula barbata L. og Phyieumi sjicatum L. i
Norge. II. Forarbeid til en cytologisk undersokelse av-norske Bo-
trltchiurn-arter.

83,_ virsemestret: En sammenligning under fylogenetisk og syste-
matisk synsvinkel mellom klassene Lycopodiinae og Equisetinae. -Oppmeldt 29, bestitt 16 kandidater.
- 83, hostsemestret: Om makrosporofyllet og makrosporofyllstan-

der hos de nakenfroete. Hvilke hovedtyper av stoweier hnnei hos de
dekkfroete, og hvordan mener man at iie er oppstitt ? - Oppmeldt
52, bestitt 30 kandidater.

H-ove{agia"r^tr,.u,u(ii{,!ilJJ{!r'"ru,'f{t",tMoberg:virkningen
av_ 2,4-dinitrofenol, kloramfenicol, actiomycin D, puromycin og
Dl-p-fluorfenylalanin pi vekst og celledeling hos syirkrontdelende
Chlorella pyenoidosa.

Hovedfag i mikrobiologi, virsemestret: Finn Langvad: Fysiolo-
giske og biokjemiske undeiiokelser over virkningen a'ioveropiimale
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temperaturer pe Merulius lacrymans (Ju.q.) Fr. - Jean Louis
Marandon : Undersskelser av animale S taphltloc occus aureus -stammer.

- Rolf Tor Nygaard: Undersakelser av glykose og endogen meta-
bolisme i S anharomyces cereuisiae.

Emnegruppeeksamener i biologi, virsemestret: Alm. bot.: I.
Strekningsveksten og dens regulering. IL Hva er relativ transpi-
rasion. Gior kort rede for hvordan det kan fremkomme variasioner

regulering. IL Hva er relativ transpi-
rasjon. Gjor kort rede for hvordan det kan fremkomme variasjoner
i storrelsen av den relative transpirasjon. - Syst. bot.: Om fore-
komsten av heterospori i planteriket med sarlig henblikk pi hete.
rosporiens opptreden i de enkelte systematiske hovedgrupper.

Emnegruppeeksamen i biologi, hostsemestret: Syst. bot. : Be-
fruktningsmekanismen hos fanerogamene sammenlignet med for-
holdene hos lavere planter.

Norges Larerhogskole
20 punkts gruppe i botanikk.
Virsemestret: Alm. bot.: Om plantenes opptak og omsetning av

nitrogen og dannelsen av de viktigste nitrogenholdige plantestoffer.

- Syst. bot.: Gjor rede for utviklingen fra makrosporofyll til frukt-
blad. Beskriv de hovedtyper av fruktbladets utforming en finner
innen ordenen Polycarpicae.

Hostsemestret: Alm. bot.: Om forholdet mellom bygning (mor-
fologisk og anatomisk) og funksjon hos bladet. - Syst. bot.: Gi en
oversikt over karsporeplantenes (Pteridophyta) systematiske inn-
deling. Beskriv generasjonsvekslingen hos en isospor og en hetero-
spor karsporeplante. Med utgangspunkt i dette gjor greie for hvor-
ledes makrosporen og makrogametofyten endrer seg fra karspore-
plantene til de dekkfroete planter (Angiospermae).

Norges landbruks hogskole
Forstkandidat Majda Zumer er tildelt lisensiatgraden ved NLH

pi et arbeid utfort ved Det Norske Skogforsoksvesen: Astungsver-
suche an Fdhre, Fichte, Birke, Aspe, Esche und Eiche.

Personalia 1966
Ansettelser, permisjoner etc.

Institutt for generell mikrobiologi ble hosten 1966 opprettet ved
Universitetet i Bergen, med professorJostein Goksoyr som bestyrer.

Dosent Ulf Hafsten ble utnevnt til professor i botanikk ved
Norges larerhogskole l. august (tiltredelse l. januar 1967).

Herr John G. Ormerod Ph. D. ble utnevnt til dosent i plante-
fysiologi ved Universitetet i Oslo l. august (tiltredelse l. oktober).
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Professor Trygve Braarud hadde forskningstermin i virsemestret
og oppholdt seg for en stor del ved Biologisk stasjon, Universitetet i
Bergen.

Professor Ove Arbo Hoeg hadde forskningstermin i virsemestret
og oppholdt seg i Sor-Frankrike en del av tiden.

Forsteamanuensis Eystein Paasche ved Institutt for marin biologi
avd. B hadde permisjon i 1966, og mag. scient. Jahn Throndsen
fungerte som vikar i stillingen. I sistnevntes vitenskapelige assistent-
stilling vikarierte cand. real. Berit Riddervold Heimdal.

Mag. scient. Frans-Emil Wielgolaski ble ansatt som amanuensis
ved Botanisk hage i Bergen fra 1. januar.

Cand. real. sivilingenior Leif Ryvarden ble ansatt som vitenskape-
lig assistent ved Botanisk laboratorium i Oslo, fra l. jaluar.

-Cand. mag. Arild Sletten har vart vikar som vitenskapelig assi-
stent samme sted fra l. januar, fra l. august ansatt.

Vitenskapelig assistent Anne-Marie Sunding ved Botanisk hage i
Oslo hadde permisjon fra l. oktober, med cand. mag. Torstein
Engelskjon som vikar i stillingen.

eand-. mag. Rolf Arnt Olsen ble ansatt som vitenskapelig assi-
stent ved Mikrobiologisk institutt, Norges landbrukshogskole fra
15. januar for en undersokelse over rotdreperen Ophiobolus graminis
for midler fra Norges landbruksvitenskapelige forskningsrid.

Hagebrukskandidat Ola M. Heide ble ansatt som amanuensis ved
Botanisk klimalaboratorium, Norges landbrukshogskole fra 1. au-
gust. Heide var i universitetsiret 1965/66 i U.S.A. med Kellogg-
stipendium. Han arbeidet der med veksthormonundersokelser hos
professor F. Skoog ved University of Wisconsin.- 

Cand. mag. Eva Mehre har vart museumsstipendiat i botanikk
(Norske naturhistoriske museers landsforbund) med arbeidssted
Botanisk avdeling, Videnskapsselskapets museum, Trondlre!1.

Forsoksleder d-r. Kr. Oland reiste sommeren 1966 til Uganda
hvor han er ansatt p6. en 2-irs kontrakt som professor i Agricultural
Biology ved Makeiere lJniversity College i Kampala, under sam-
arbeidsavtalen mellom University of East Africa og Norsk Utvik-
lingshjelp.

Universitetslektor dr. ErikJaasund er pi samme vilkir ansatt ved
Botanical Institute, University College i Dar-es-Salam, Tanzania.

Prisbelonning
Universitetslektor Grethe Rytter Hasle mottok i 1966 prisbe-

lonning av A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fonds gave til Universi-
tetet i Oslo for sine avhandlinger innenfor marin botanikk.
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Gjester
Dr. Walter Adey fra The Smithsonian Institution, Washington

DC og hans assistent, Philip Lebednik, har siden september opp-
holdt seg ved Botanisk avdeling, Videnskapsselskapets museum,
Trondheim, hvor de gjennomgir Fosslie's Lithothamnioz-samlinger
og ellers driver undersokelser langs kysten om kalkalgenes okologi.

Dr. Ronald Whitehouse fra Canada har arbeidet et irs tid ved
Botanisk laboratorium i Bergen, med kanadisk stipendium. Han
har studert biosyntesen av visse plantevekststoffer.

Statsstipendiat Dorothy Guy fra University of Glasgow har
arbeidet ved Botanisk museum i Bergen med en undersokelse av
Lindehaugen pi Milde i Fana.

Statsstipendiatene Brigitta og Klaus Ammann fra Bern har i vir-
semestret drevet med pollenstudier ved Botanisk museum i Bergen.

U tenlandsr eis er, s tudieopp ho I d
Professor Poul Larsen gjesteforeleste i april ved Freie Universitit

Berlin.
Professor Olav Gjarevoll har besokt Riksmuseet, Stockholm for

i studere Alaska-olanter.
Forsteamannettiit Olaf I. Ronning foretok i november en studie-

reise til botaniske museer i Edinburgh, Leicester og London for i
studere samlinger av arktiske planter.

Forskningsstipendiat Arnfinn Skogen har hatt studieopphold i
Uppsala og Stockholm i forbindelse med undersokelsene over Hav-
myrene pi Hitra.

Universitetslektor Knut Pedersen har hatt et studieopphold i
Goteborg i forbindelse med kromosomundersokelser hos Allium-
arter.

Forsteamanuensis Eystein Paasche har hatt ett irs permisjon for
il utfare fysiologiske undersokelser av marine planktonalger ved
Institute of Marine Resources, Scripps Institution of Oceano-
graphy, La Jolla, California.

Forsteam-anuensis Svein Manum hadde perrriisjon ett ir til l. au-
gust for i arbeide med fossile planter ved University of Reading,
England.

Forskningsstipendiat Sigmund Sivertsen arbeidet fra januar til
juni ved Institut for Sporeplanter, Kobenhavns Universitet, og der-
etter tre uker ved Botanisk Museum, Kobenhavn, hvor han utforte
registreringsarbeider for Flora-atlas for Norge.

Amanuensis Endre Berner jr. arbeidet i perioden mars-juni hos
professor E. W. Yemm ved Bristol Univeriity, hvor han studerte
nitratassimilasjonen i unge byggblad.
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Kongresser, moter
Royal Meteorological Society's kongress over postglacial klima-

historie i London 18.-19. april: U. Hafsten.
Symposium over <<Wirkungsmechanismen von Fungiziden und

Antibiotika> i Thiiringen i mai:J. Goksoyr ogJ. Raa.
2. International Oceanographic Congress i Moskva 30. mai-9.

juni: T. Braarud, som ogsfl var medlem av programkomiteen for
kongressen og i den anledning var i Moskva i februar. - Professor
Braarud deltok dessuten i Scientific Committee on Oceanic Re-
search's General meeting i Rom 22.-28. mai og var convener for
den biologiske del av Symposium on Variability in the Ocean som
ble holdt i tilknytning til motet. 3.-8. oktober deltok han som eks-
pert i irsmotet av Det internasjonale rid for havforskning i Koben-
havn.

l+. Internasjonale plantegeografiske ekskursjon i de franske
Alper +.-29.juli: R. Y. Berg og O. I. Ronning.

9. Internasjonale kongress for mikrobiologi i Moskva 24.-30.
juli: G. Lindeberg og T. A. Pedersen.

Nordisk Bryologisk Forenings konstituerende mote og ekskursjo-
ner i Nora i Vdstermanland 15.-19. august: Per Stsrmer og frue.

2. Internasjonale palynologikonferanse i Utrecht 29. august-3.
september: K. Fegri, U. Hafsten, S. Manum.

Internasjonalt mate over <<Wachstumsregulatoren bei Pflanzen>>
i Rostock 11.-15. oktober: P. Larsen, R. Rajagopal, T. Aasheim.

4. Europeiske mykologikongress i Polen 31. august-7. september:
F.-E. Eckblad og Gro Gulden.

Symposium over <<Comparative nutrition in wild animals>> i
London i november: E. Gaare.

Feltarbeider
Etter oppdrag fra Oslo Lysverker ledet professorene K. Fagri og

U. Hafsten en botanisk undersokelse av omrider i Aurlandsdalen
som blir berort av en forestiende vassdragsregulering. I alt deltok
l5 personer (hovedf;agsstudenter og stipendiater) i undersokelsen.

ForstekonservatorJ. Lid gjorde plantegeografiske studier pA Gran
Canaria og Tenerife 3.-24. januar. I august botaniserte han pi
Hardangervidda.

Amanuensis Per Sunding og vitenskapelig assistent Anne-Marie
Sunding gjorde feltbotaniske studier pi Gran Canaria ll. mars-
B. april.

Professor R. Nordhagen drev feltarbeid i fiellstrokene i Sunnmore,
vesentlig i Sykkylven herred, ijuli og forste del av august.
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Lund i Rogaland.

29

Danielsen har drevet floristisk feltarbeid i

feltarbeid i Kvanangen -Indre15. juli-15. september.
Stipendiat S. Sivertsen drev

Finnmark og i Salten-distriktet

Fredning av edellauvskog og myrtyper i Norge
Naturvernridet har gitt inn for fl utarbeide landsplaner for fred-

ning av edellauvskog og myrtyper i Norge. I denne forbindelse har
Norsk Botanisk Forening mottatt henvendelser fra Naturvernri,det
med anmodning om i fE forslag til fredningsomrider. Pi et styre-
mate i N.B.F. ble man enig om il gjore saken kjent blant medlem-
mene gjennom Blyttia. Styret vil oppfordre medlemmene til e
sende forslag og opplysninger av interesse for saken til Naturvern-
ridet (Postboks Bl l2, Oslo-Dep. Oslo l), med kopi til styret i N.B.F.

For begge landsplanene foieligger det notat fra professor Olav
Gjarevoll som gjengis nedenfor.

Landsp I an for m2rr e s er a ater
Myrene utgjor overalt en viktig del av det norske landskap-. 1tt4y.-

vegeiasjonens sammensetning varierer atskillig alt etter hoyde over
hai'et, 

"geografisk beliggenhet og geologisk un-derlag. En landsplan
for myrreservater mi derfor ta sikte pi i fange inn si mange myr-
typer som mulig over det hele land. Gjennom landsplanen for
nasjonalparker vil ogsfl en hel del myrer bli vernet.

Myrenes vitenskapelige verdi ligger forst og fremst pA det bota-
niske omride. Studiet av myrvegetasjonen og selve myrdannelsen
har vrrt og vil utvilsomt komme til i vere en betydelig del av den
botaniske vitenskap i Norge. Ved siden av grunne sjoer er myrene
virt viktigste kildemateriale for studiet av vAr vegetasjonshistorie
etter istiden (pollenanalysen). Pollenanalysen spiller en stadig
storre rolle ogsi for studiet av vir eldre kulturhistorie.

En rekke fugler er bundet til myrer og grunne sjoer. Det arbeides
for tiden med en internasjonal plan (the MAR project) for i bevare
myrer og grunne sjoer som fuglereservater. Flere fuglearter stir i
fare for 6 lorsvinne hvis ikke en slik plan blir satt ut i livet. For
Norges vedkommende er flere myrer vitale rugeomrider. I sam-
band med the MAR project er di:t utarbeidd en liste over norske
lokaliteter som bor inngi i denne plan. Bn landsplan for myrreserva-
ter vil derfor i atskillig utstrekning berore denne internasjonale plan.

Flere myrtyper er sterkt i faresonen. Det gjelder liglandsmyrer i
de omrider hvor vi har den storste konsentrasjon av mennesker,
ved Oslo-fiorden, pi Jrren og ved Trondheimsfiorden, dvs. i be-
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tydelig utstrekning pi kambrosilurisk grunn i noen av vire klimatisk
sett,mest gunstige omrider. Mange sjeldne planter, bl. a. orkideer,
holder til pn slilie naringsrike mfer."

Det samme kan sies om skogmyrer pi kalkrik jord overalt ellers i
landet. Ved grofting gir disse en utmerket skogbunn. Hvis ikke
flere sjeldne aiter skil 

*forsvinne 
fra vii.r flora, mi"en del kalkmyrer

reddes snarest. Disse myrer bor gis prioritet ved utarbeidelsen av en
landsplan.

Ved en landsplan mi en ta sikte ph il fil med en del store myr-
komplekser med en variert sammensetning, gjerne myromrider
med sjoer, dammer, vierkratt og skogholt. Det mi imidlertid ogsi
bli sporsmil om en rekke smi myrer i alle deler av landet.

Ouersikt oaer norske m1rtyper, - Denne oversikt er et forsok pi i fi
med de viktigste myriypir som virt land byr pi. Det mi under-
strekes at mange av typene vil vise et forskjellig bilde i de forskjellige
deler av landei. Ovei'iikten skal i forste r"ekke"tjene som veile-dniig
for dem som skal delta i det forberedende arbeid for i skaffe tilveie
et underlag for en landsplan.
f. Torvmyrer.

a. Oseaniske, hvelvede torvmyrer.
b. Splzagnum-myrer i alle delei av landet.
c. Skogmyrer med spredte lawokste furutrar.
d. Palsmyrer (tundramyrer) i Finnmark.
e. Finnmarkspors- (Ledum palustre-)myrer bide i sor og nord.
f. Pors- (Myrica gale-)myrer.
g. Poselyng- (Erica tetralix-)myrer.

II. Starrmvrer.
A. Fattigmyier (sure myrer pi silikatjord)

a. Flaskestarr- (Carex rostrata-\mvrer.
b. Tridstarr- (C. lasiocarpa-)riyrer.
c. Strengstarr- (C. chordorrhi3a-)myrer.
d. Dvstarr- (C. limosa-\mvrcr.
e. Smistarr) 1C. Tuva!1myrer.f. Bjonnskj egg- (Scirpus caespitosus-)myrer.
g. Rome- (Narthecium ossifragum-)myrer.

B. Rikmvrer (basiske mvrer)
a. Bunkestj rr- (Carex'elati-)mwer.
b. Gulstarr - (C.' flaua-)myt.r.
c. Sotstarr- (C. atrofusca-)myrer.
d. Blankstarr- ( C. saxatilis-\mwer.
e. Storak- ( Ctabium marisculs-\invrer.
f. Brunskjen e- (S c ho enus ferrigiieus-) myr er.
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g. Myrtust- (Kobruia simplisiuscula-) myrer.
h. Orkidemyrer.
i. Myrtevier- (Salix mltrsinites-)myrer.
k. Myrer i tilknytning til nrringsrike sjoer. En hel del sjeldnere

arter er bundet til overgangssonen mellom myr og vann.

Landsplan for reseruater au edellauaskoger
Norges skoger er for en vesentlig del sammensatt av gran, furu og

bjork. Artsfattigdommen er et serpreg ved vire skoger. De lauv-
trar som setter sitt sterke preg pi Mellom-Europas skoger, spiller
en underordnet rolle som skogdannende arter i Norge. Plantegeo-
grafisk sett er imidlertid de edle lauvtrrr av stor interesse. Forekom-
stene hos oss er i de fleste tilfelle de nordligste som finnes. Det er
derfor av internasjonal vitenskapelig interesse i verne om fore-
komstene.

De edle lauvtrar danner spesielle vegetasjonstyper. De skoger
eller storre bestand som forekommer, er relativt sjeldne. I forste
rekke finner en dem i lflglandet pi Ostlandet, langs Sorlandskysten,
delvis langs Vestlandskysten og i Trondelag, med de aller nordligste
forekomster for noen arter i Nordland.

De fleste av artene er bundet til neringsrik jord og berggrunn.
Dette betyr at de forst og fremst er i finne i de omrider der en har
den sterkeste ekspansjon. De vegetasjonstyper som de edle lauvtrar
danner, mi derfor sies i vare blant dem som er aller mest i fare-
sonen. Derfor haster det ogsi med i fi satt i verk vernetiltak slik at
en kan fi et tilstrekkelig antall representative reservater av edel-
lauvskoger. Disse representerer for ovrig noen av de rikeste og mest
serpregede omrider med hensyn til planteliv.

Det ligger i sakens natur at det her vil dreie seg om smi omrflder,
men det bor bli sporsmil om ganske mange. Edellauvskogene viser
nemlig en betydelig variasjon alt etter geografisk beliggenhet. En
del omrider mi bevares av rent vitenskapelige grunner. Andre om-
rider bsr vernes av estetiske grunner. De edle lauvtrar danner det
vi har av parklandskap i virt land.

De trar det her er tale om, er folgende:

Sommereik
Vintereik
Lind
Lann
Ask

Alm
Liglandsbjork
Hassel
Svartor

Dessuten bar en ogsi ta med barlind som plantegeografisk horer
med i samme gruppe.
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Det kan bli tale om i finne fram bide til rene artsbestand og til
blandingstyper av edellauvskoger. Det siste er det vanligste. {ene
bokeskogcr finner en bare i Vestfold og pe de ostligere deler av
Sorlandskysten. Eikeskoger forekommer pB Sorlande-, almeskoger
si-langt nord som til Beiarn, hasselkratt iil Steigen. Lind, lonn og
ask kan neppe sies i danne rene skoger, men folekommer i storre
bestand og i blanding med andre lauvtrar. For lindens vedkom-
mende bor den isolerte forekomst phBrannay vies sarskilt oppmerk-
somhet.

Edellauvtrarne er stort sett meget varmekrevende. De forekom-
mer derfor ofte og mange steder bare i bratte sorvendte lier og sor-
berg. I samband ired ei landsplan vil det derfor vare viktig ihnne
fram til slike lokaliteter, ogsi fordi det sannsynligvis vil vaie lettest
i fi til reservater der terrenget er slik at det vanskelig lar seg ut-
nytte til andre formil og hvor topografien vanskeliggjor eller umu-
liggjor hugst.

Da slike sorvendte berg og lier ogsi er rike plantelokaliteter for
ovrig-, vil en pi denne mite oppni i fi vernet sarlig viktige deler av
vir flora.

Nir opplysninger skal skaffes tilveie om edellauvskoger, vil det
vare praktisk om man pi Sorlandet og i Ryfylke-Hordland ogsi
kunne fi skaffet tilveie opplysninger om kristtorn. Den represen-
terer hos oss den ytterste utpost for Middelhavslandenes vinter-
gronne lauvskoger. Da den tildels har vert utsatt for sterk awirk-
ning, vil vernetiltak vere pikrevet.
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On the identity of Parmelia substygia Riis.
By Hildur Krog

In 1935 Ris[nen distributed as no. 5l in Lichenes Fenniae Exsic-
cati Parmeli.a substygi,a R?is. sp. n. from Karelia ladogensis, with a
short latin diagnosis:

'Thallus Parmeliae stlgiae subirnilis, atrofrucus, eftuus, dense ladni.atus,
lacini,is nitidis, conaeiii, foueolatis, moi obscuie rnaculato-sorediatis,
KOH:, CaClrOr:, K(CI) :.'

In 1939 he gave several localities for this species from the northern
shore of Ladoga. The diagnosis was repeated with one change,
namely that the reaction with K(Cl) was altered to read T rube-
scens.

In 1966 Hale and Culberson adopted the name P. subsQgiaR:as.
for P. disiuntla Erichs. This development led the author to study the
specimeri of Lichenes Fenniae E'r'siccati no. 51 deposited iri the
lichen herbarium of the Botanical Museum of the- University of
Oslo. It was disclosed that one important character was missing in
Riishnen's diagnosis, namely the presence of pseudocyphellae. The
K(Cl) * reaction (really a Cl + ieaction intensified by K) proved
to be due to the presence of gyrophoric acid. Thus P. substlgi.a R:ds.
is not identical with P. disjurcta Erichs. but with P. saximontana
Anderson and Weber.

P. saximontaaa should therefore be reduced to a synonym of P.
substltgia, and southeast Finland should be added to the distribution
area published for that species by Krog (1966).
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Bokmeldinger

Curt Backeberg: Das Kaletcmlcxi*on - VEB Gustav
Fischer VerlagJena, 1966. 741 s. 468 fig., t. d. i farger; 18
utbredelseskarit.-Innb. MDN,t8.-.

Forfatteren utga pe samme forlag et stort verk: <<Die Cactaceae.
Handbuch der Kafteenkunde>> (Bd. l-6, 1958-1962). Foreligg-
ende bok gir en beskrivelse av slekter, arter og varieteter, alfabet-iJk
ordnet etter en innledning som samtidig skal-tjene som systematisk
oversikt, og en bestemmelsesnokkel.

Forfatteren_ gjennomforer konsekvent sitt prinsipp med meget
smi slekter. Om dette prinsipp kan det fores argumenter bide fbr
Qg imot. Mer tvilsomt forekommer det meg i vbre at han regner
den geografiske utbredelse av artene som en viktig karakter niidet
gjelder avgrensninger av slektene og storre systematiske enheter.
Pi mange andre steder i plantesystemet ville dette helt klart fsre til
absurde-resultater (tenk iri disjrinkte slekter som Platanus og Mag-
ryolla); det er ingen grunn til I tro at prinsippet er vesentl'ig mer
holdbart nir det-gjeliier Cactaceae.

Boken er illustrert med et stort antall fotografier, til dels i farger,
mqrgg meget gode og gjennomgiende bra reprodusert.

Forklaringen pi forkortelser fins delt pn s. 15 og 56, og forklaring
p5 noen tall som stir i parentes etter navnene, fins p-i s. 5, noe
tungvint for leseren.

Oue Arbo Hi)eg

G. W. Lawson: Plant ffi in West Africa. - Oxford Tropical
Handbooks. Oxford University Pr6ss, London 1966. 150 s.
Innb.22 s.6 d.

Plantelivet i Vest-Afrika er unektelig et emne langt borte fra den
vanlige horisont for oss medlemmer av N.B.F. Oglikevel: Denne
vesle boken, som etter min mening er et mesterstykke av populari-
sering, gjor dette fremmedartede stoffet levende for oss. Ledemotivet
er okologi, samspillet mellom ytre vilkir pi den ene siden og livs-



35

former og livsytringer pi den andre. Stoffet er av interesse i seg selv,
men ogsi fordi det stundom kaster sidelys inn over vire egne pro-
blemer. Visste De at den ytterst spesialiserte floraen i Sahara ogsi
omfatter ettirige arter som etter et regnskyll kan spire, blomstre og
sette fro pi rekordfart og greie det hele pi ned til B-10 dager ? Det
er enda bedre enn vir snosoleie, som Thekla Resvoll fant kan ha
modne frs 22 dager etter at snoen pi stedet er smeltet, og den
starter til og med ut fra flere irs oppsamlet nering, men si er jo
riktignok temperaturforholdene noe ulike.

Nettopp fordi okologi er et ledemotiv i boken, er konklusjonen:
vern om naturen. Resursene mi utnyttes, men derfor mi de ogsi
behandles varsomt, skal ikke ruin bli folgen, slik som det er skjedd
siL mange steder i tropene .

Oae Arbo Hdeg

K. Mengel: Erniihrung und Stofwechsel der Pfanze.2. iiber-
bearbeitete Auflage. 

- VEB Gustav Fischer Verlag Jena,
1965. 378 s. fnnbundet 34 MDN.

Den forste utgaven av boka kom i 1960, og redaksjonen av 2. ut-
gave var ferdig i 1963. Boka henvender seg i forste rekke til studen-
ter ved hogskoler for jordbruk og hagebruk, men jeg har vurdert
den fra en generell biokjemisk og botanisk synsvinkel.

Den fsrste delen av boka behandler plantenes metabolisme i re-
lasjgqtil ernaring, og den andre delen-befatter seg med mineral-
stoffskiftet hos plantene. Etter mitt skjonn er den firste halvparten
av boka omfattende og kjedelig. Hovedirsaken til den lite-enga-
sjerende fremstillingen mir sokes i at forfatteren meget sjelden be-
s-kriver den eksperirientelle bakgrunn for de resultater"soni refereres.
Prinsippet for biosyntese og koding av nukleinsyrer og proteiner er
god_t_ beskrevet. Men det stir intet om hvordan Watson og Crick
skaffet seg eksperimentelle data for DNA-strukturen (fig. 70). Det
stir heller intet om hvordan aminoswesekvensen i ribonuklease-
molekylet (ng. 90) er bestemt. Det nevnes at aminosyrepilegningen
redigeres ved base-triplets, men leseren informeres ikke-om-de
klassiske eksperimentelle bevis (Nirenberg og Ochoa's arbeider fra
l96l med polynukleotider av 6n base). Forfalteren forteller elemen-
trert og fornuftig om enzymkinetikk, men vi horer intet om metodene
for enzymenes isolasjon.

Den andre delen av boka inneholder kapitlene om mineralom-
setninge,n (makro- og mikro-elementene). Denne delen er tydeligvis
skrevet langt mer con, amore og er folgelig fengslende pi en helt
annen mite. Annen halvdel er godt illustrert med plansjer og
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kurver og inneholder originaldata fra en rekke forsok. De fysio-
logiske og biokjemiske mekanismer bak mineralmangelsymptomene
er behandlet klart og instruktivt. Den siste halvdelen av boka er
siledes et utmerket informasjonsreservoir, og boka kan vare en
viktig kilde for konkretiserende data til undervisningen i plante-
fysiologi.

Bjarn Gjonnes

M.J. Purvis, D. C. Collier & D. Walls: Laboratorlt techni-
ques in botan2. Second Edition. - Butterworth & Co. Ltd.
London, 1966. 439 s. Innbundet 57 s.6d.

Hindboka er tydeligvis fsrst og fremst beregnet pi teknisk per-
sonale ved ulike botaniske institusjoner. Det er min oppfatning at
ogsi studenter, og ikke minst lrerere, ved hogre skoler og universi-
teter kan ha stort utbytte av den.

Som leder av hovedfagkurs i plantefysiologi ved lJniversitetet i
Oslo har jeg til fulle fitt merke en bedrovelig mangel pi teknisk
innsikt og ferdighet hos mange studenter. Jeg minnes ogsi fra min
egen skoletid biologilereres rudimentare ferdighet i laboratorie-
teknikk. Denne tilstand kan til dels skyldes manglende lereboker
pi dette feltet, og hindboka til Purvis og medarbeidere bor mottas
med takknemlighet.

Til tross for en del innvendinger som anfores nedenfor, mener
jeg boka er ganske god. Men konstruktiv kritikk fra brukerne og
velvillig innsats fra forfatterne mi kunne resultere i nye utgaver som
til"fulle kan avhjelpe et lenge folt savn.

Boka begynner med et omfattende kapittel om alminnelig labora-
torieteknikk. Anatomisk og cytologisk teknikk er beskrevet i fem
utmerkede kapitler. Dernest falger kapitler om herbariearbeid og
om dyrking av hayere planter. Der gis ganske detaljerte opplys-
ninger om mikrobiologisk arbeid. Generell plantefysiologi er dekket
med et fornuftig utvalg av relativt elementare, men gode, praktiske
ovelser. Tilslutt kommer fem kapitler som mer inngiende behandler
utvalgte emner innen plantefysiologisk metodikk (manometri, kro-
matografi, destillasjon, jordanalyser og enzymologi). Hvert av ka-
pitlene avsluttes med en ganske representativ litteraturliste. Bakerst
i boka finnes en oppgavesamling med praktiske og teoretiske ovel-
ser som er godt koordinert med teksten. Illustrasjonene er meget
gode.

Der finnes etter mitt skjonn vektige innvendinger mot boka i sin
ni.varende form. Den gir en direkte slett informasjon nir det gjelder
laboratoriesikkerhet. Et kort avsnitt om <(precautions in the laboratory>
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befinner seg inneklemt pi side 76. Det burde vrrt plassert pi side l.
Pi side BB er tegnet vakuumapparatur bestiende av uanlige flasker.
ppprutt.tt .er livsfarlig pi grunn av. <implosjonsfaren>>..Der mfl
igjen og igjen innprentes at vannstrilevakuum og hoyvakuum er
likefarlige i ukyndige hender. Pi side 91 er beskrevet fiksering med
osmiumdamper uten at den ekstreme giftighet er tilstrekkelig pn-
pekt. Pi tre steder i boka (s.55, s. 311 og s. 335) beskrives opera-
sjoner med kvikksolv uten at der gis opplysninger om dets giftighet
og om faren for kronisk kvikksolvforgiftning. Novisen uti kvikksslv-
arbeid advares heller ikke mot stoffets fysiske egenskaper. En vaske
med egenvekt pe 13,6 er ikke lett fl hindtere for nybegynnerel Alt
spill av kvikksolv skal vrre forbudt. Kvikksolv skal kontrollveies
far og etter bruk. Der anbefales pi side 38 i bruke oljebad ved opp-
varming av kolber o.l. Der gjores ikke oppmerksom pi at et oljebad
forurenset med vann er narmest eksplosivt nir temperaturen gir
over 100o. Dersom man bruker badvaske som er blandbar med
vann (glycerol eller glykol) elimineres denne risiko. Forfatterne
beskriver pi side 37 behandlingen av oljerotasjonspumper: <<Pi-
kjenning pi pumpemotoren kan forebygges ved fl rotere pumpe-
remmen i riktig retning og si starte motoren. Forsiktighet mi ut-
vises for i unngfl at fingrene blir hengende>(!) - Norske lesere,
larere og laboratorieledere gjores oppmerksom pi at arbeidervern-
loven ogsA gjelder for botaniske laboratorier.

Jeg har ogsiL andre innvendinger i gjore. Det sloses til dels med
godt papir i boka. En bruksanvisning for Cambridge ph-meteret
gjengis med nitiditet. De ulike typer av gassbrennere behandles
detaljert over 3 sider. Vannstrilepumpa har fitt mer enn en side.
Men der stir intet i boka om hvordan ph-meteret og oljerotasjons-
pumpa ser ut inni. Toluen-kvikksolv termoregulatoren, som stort
sett bare har antikvarisk verdi. er tildelt 3 sider. Kontakttermo-
meteret og bimetallkontaktoren-er ikke beskrevet.

Meget ville vare vunnet om de fysiske og kjemiske prinsipper bak
teknikken var mer utforlig behandlet. Videre ville det vare onskelig
med en strengere og mer systematisk redigering av stoffet i visse
kapitler. Det alfabetiske registeret er godt og omfattende og kom-
penserer for den noe lose disposisjon og redaksjon.

Det er beklagelig at jeg ikke kan behandle alle de positive sider
av boka like inngiende som mine innvendinger. Jeg vil imidlertid
be leserne om i repetere mine bemerkninger i bokmeldingens inn-
ledning. Jeg anbefaler boka, og det er min oppfatning at den vil
sette spor etter seg. Den vil fore til hoynet eksperimentell standard,
og til oket kompetanse i eksperimenteringens kunst, bide hos teknisk
og vitenskapelig personale. Bjorn Gjonnes
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Beitriige zur,Landupfege. Bd. 2, 1966. Verlag Eugen Ulmer,
Stuttgart. 160 s. DM 48,-.

_ Dette er en ny serie som botanikere bor vere oppmerksom pi.
Forste bind kom som festskrift til H. F. Wiepking, i 1963, men blir
ni fortsatt som tidsskrift, med 4 hefter hvert ir (Bd. 2 i 1966 bare
to hefter). Prisen vil da bli DM. 96,- per ir.

Tidsskriftet vil bringe avhandlinger om naturvern i videste for-
stand, om planlegging og landskapspleie, og tydeligvis med hoved-
vekt pi okologi. Foreliggende bind har man valgt ikonsentrere om
landskapspleie i utviklingsland, sarlig Afrika, med itte avhand-
linger om okologiske problemer og deres sammenheng med klima,
jordbruk og andre faktorer. Dessuten en avhandling om Ammophila
arenaria, spesielt dens okologi.

Det ser ut til at vi har fitt et tidsskrift pi et meget hoyt nivi. Alle
avhandlinger vil ha resymCer pfl engelsk og fransk. Papir, trykk og
illustrasjoner er forsteklasses. Oue Aibo Hdeg

W. Eschrich: Puluer-Atlas der Drogen des drutsclun Arzwi-
buches. - G. Fischer, Stuttgart, 1966. 216 s., derav 102 plan-
sjer. Ringheftet, DM. 29,-.

Farmakognosi er leren om drogene, dvs. ristoffer fra dyre- og
planteriket som brukes til fremstilling av legemidler. I vire dager
har farmasoytisk industri overtatt en stor del av legemiddelfrem-
stillingen, men fremdeles spiller drogene en viktig rolle som ristoff.
Det hsrer med til en apotekers utdannelse i kunne undersoke dro-
ger med hensyn pfl ekthet og renhet, ogsi med hjelp av mikroskop,
selv om kjemiske metoder til analyse og til pivisning og karakteri-
sering av de virksomme stoffer ni er blitt karakteristisk for moderne
farmakognosi.

I foreliggende bok er tegningene det vesentlige. Til dels er de
kolorerte. De viser utelukkende de mest karakteristiske deler av
drogen i pulverform, og teksten er innskrenket til et minimum. Ut-
valget av droger (104) er storre enn vir farmakopd nodvendiggjor.

Det vil vaie ytterit vanskelig i finne bedre'farmakogndJiske
illustras.joner enn disse, klare og vel gjennomtenkte, og usedvanlig
vakre. De er reprodusert i offset, pi en helt forsteklasses mite.

Ved de institutter hvor farmakognosiundervisningen legger vekt
pi mikroskopi, mi dette vare et ypperlig hjelpemiddel. For mangen
botaniker vil det sikkert vare en overraskelse i se den store variasjon
i karakteristiske anatomiske elementer, som er langt storre enn det
vanlige utvalg i kursusmateriale gir inntrykk av.

Oae Arbo Hiieg
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S. Blumer: Rost- md Brandpilze auf Kulturpflauen. Ein Be-
stirnmmgsbuchfiir diz in Mitteleuropa uorkornmenden Artzn. -YEBGustav Fischer VerlagJena, 1963. 379 s. 90 figurer.

Boken, som er dedikert ni avdode professor dr. Ernst Giumann,
omfatter rust- og sotsopper pi kulturplanter. Begrepet kulturplanter
er her tatt i videste betydning: planter innen jordbruk, skogbruk,
{rukt-, bar- og gronnsakdyrking og dessuten medisinske planter.
Boken er tenkt brukt forst og fremst av plantepatologer.

Foruten litteraturliste og registere over sopper og vertplanter
inneholder boken tre hovedavsnitt: A. Rustsopper (Uredinales),
B. Sotsopper (Ustilaginales), og C. Bestemmelse etter vertplanter.
For hver av de to soppgruppene er det forst en vanlig del hvor
gruppens biologi er behandlet, deretter en spesiell del hvor soppene
er behandlet familievis.

Den spesielle delen er ikke strengt knyttet til soppene pfl kultur-
plantene. For fullstendighets skyld er det gitt en kort omtale av
soppslekter og nevnt noen arter som ikke finnes pi nytteplanter.
Videre er det spesielt for rustsoppenes vedkommende nevnt en
rekke, ofte viltvoksende, sideverter. Dette gjor boken mer verdifull
og gir den interesse ogsi for andre enn plantepatologene.

IJtenom hovednokkelen er det innen hver av de to soppordnene
bestemmelsesnokler til slektene, og innenfor noen av sle[t-ene igjen
nskler til artene. Foruten beskrivelse av soppene er deres okono-
miske betydning vurdert, og i visse tilfelle er det ogsi angitt hvilke
kjemiske soppmidler som er aktuelle i bruke.

Som antydet i undertittelen, omfatter boken de rust- og sotsopper
som forekommer i Mellom-Europa. En del av de artene som er om-
talt, finnes ikke eller er ikke pi,vist her i landet, hvilket jo begrenser
vir anvendelse av boken. Dessuten er den nomenklaturen som er
brukt, fremmedartet for oss. Den folger Giumanns verk om rust-
soppene i Mellom-Europa (1959) og Savulescu's arbeider over rust-
og sotsoppene i Romania (1953, 1957). Mellomeuropeerne har i
mange tilfelle en annen artsoppfatning enn hva man har i Skandi-
navia, Storbritannia og Nord-Amerika, til dels ogsi i Sovjet. I de
sistnevnte omrider legges hovedvekten pi morfologiske forskjeller,
mens mellomeuropeerne i storre grad trekker inn vertplantene.
Forfatteren sier da ogsi at hvis man ikke kjenner vertplan-en, er en
bestemmelse allerede pi forhind hensiktslos! At en bestemmelse
ofte lettes nir man kjenner vertplanten, er sikkert nok, men i mange
tilfeller kan ogsi sop-pene brukes til i bestemme vertpiantene. Ettir
mellomeuropeisk artsoppfatning vil en gruppe av morfologisk like,
men smittemessig fors\jellige former bli iegnet som ulike arter,
mens vi oppf;atter dem som dn art. Heller ikke folger navnene alltid
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nomenklaturreglene, og en del av de navnene som nyttes fores bl. a.
i skandinavisk litteratur opp i synonymlistene. Dette er sarlig til-
felle innenfor ordenen rustsoppene.

Om bokens innhold pi mange mflter er verdifullt og illustra-
sjonene, bide tegninger og fotografier, stort sett er gode og foroker
bokens verdi, kan man pA grunn av innvendingene mot artsopp-
fatning og nomenklatur likevel ikke helhjertet anbefale boken. For
ikke-spesialister vil annen litteratur ofte vare nodvendig for i finne
ut hvilke arter de mellomeuropeiske artene etter nordeuropeisk-
amerikansk oppfatning tilsvarer.

Halaor B. Gjerum

Malcolm Wilson & D. M. Henderson: British Rust Fungi.

- Cambridge University Press, 1966. 402 s. Innb. 90 s.

Ifolge forordet, skrevet av Henderson, har denne boken hatt en
awekslende historie. Den forste <British Rust Fungil>, skrevet av
M, B. Grove, kom ut i 1913, og Grove planla et tillegg til denne
boken. Etter Grove's dod i l93B arbeidet Wilson videre med de
britiske rustsoppene, fsrst med tanke pi i revidere Grove's bok,
senere med tanke pi en helt ny bok. Da han dode i 1960 var to
tredjedeler av arbeidet gjort, og det ble Henderson som avsluttet
arbeidet. Det har altsi tatt mer enn 25 Fn hfullfore verket. men si er
det ogsi blitt et verk av meget hoy standard.

Etter en innforing i sporestadier og tekniske termini i forbindelse
med rustsoppene og en nokkel til slektene, i alt 26, kommer omtalen
av de enkelte rustartene. Artene er forst delt inn i de tre familiene
Coleosporiaceae, Melampsoraceae og Pucciniaceae. IJnder slektene
Puccinia og Uromyces er artene ordnet etter vertplanteflamiliene hvor
de igjen stort s6tt er ordnet alfabetisk. Det ei tatt med nokler til
Phragmidium-artene, til Puccinia-artene pfl compositter og pL Carex-
arter, og tll Uromlces- og Puccinia-artene pi gramineer. For gramine-
rustenes vedkommende er det ogsi nokkel for bestemmelse av materi-
ale hvor det bare finnes uredosporer, noe som svart ofte forekommer.

Under hver art kommer det etter navn og synonymer en beskri-
velse av de forskjellige sporestadier med sporemil. Deretter folger de
britiske vertplantene, tildels under andre navn enn hva vi vanligvis
bruker. Forfatterne folger her nomenklaturen i <Flora of the British
Isles>> av Clapham, Tutin og Warburg. Etter artsbeskrivelsen folger
si et vell av litteraturhenvisninger.

I artsoppfatning og nomenklatur folger forfatterne stort sett
Jorstad og Cummins. Denne artsoppfatningen bygger mer pfl mor-
fologiske karakterer enn pi vertplantene slik mellomeuropeiske
uredinologer ofte gjor. De aller fleste navnene er derfor velkjente,
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noe som letter bruken av boken. Henderson legger dessuten stor
vekt pi forskjeller i uredosporene, noe som ofte blir lagt mindre
vekt pi.

I alt er nesten 250 rustarter behandlet. de fleste av dem med illu-
strasjoner av de forskjellige sporeformene, av og til ogsi av para-
Sr.l., Av disse 250 artene er nesten 70 hittil ikke funnet i Norge.
En del av dem er bare funnet tilfeldig pi importerte planter, mens
andre forekommer pfl planter som ikke finnes hos oss. Pi den annen
side er det i Norge kjent vel 30 arter som ikke er funnet pi de Bri-
tiske oyer. Dette skyldes nok ogsi delvis manglende vertplanter,
men forbausende er det imidlertid at eplerusten (G2mnosporangium
tremelloidu) -mangler. I Norge forekommer den overalt hvor eple
4f\.r, endog helt nord til Sigerfiord i Nordland. Vertplantene,
Malus-arter og Juniperus communis, er ikke alltid si langt fra hver-
andre der borte heller.

Enkelte arter som er vanlige her, er sjeldne pi de Britiske oyer,
f.eks. myrfiolrusten (Pacciniafergussoni). Andre arter synes i opptre
noe anderledes enn hos oss. Rognerusten (Glmnosporangium cornuium)
e-1 i fgJge forfatterne vanlig pi unge Juniperzs-greiner, men opptrer
tilfeldig pi nilene. Her i landet harman inntrylik av at det omvenate
er tilfelle. Der borte er begge rustsoppene plt Caltha, Puccinia calthae
og P. calthicola, forsynt med spermogoniei, noe P. calthae synes i
mangle her.

Det er naturligvis ikke til i unngi at det forekommer feil. En-
kelte tryk\Qil gom Jorsted (s. 70) og Urom2ces uicial-fabae (s. 323)
betyr lite. Kjedeligere er det at det i-nokkelen over Puccinia-artene
pi compositter (s. 190) stir P. erechthites mens det i teksten (s.213)
stir P. la_genophorae, uten at det forste navnet er tatt med i synonym-
listen. Under .P. poae-nemoralis er det nevnt (s. 272) at Hardison
beskrev amphisporer-pil Festuca pratensis. Det skal vr"re Poa pratensis.
PL Rumex acetosella finnes Puccinia acetosae og Uromlces poljgoni-aai-
culariae, derimot ikke t/. acetosae (s. 342).
. E^1 par angivelser,for Norge ei feil. Colesporium pil Lactuca muralis
(s. 2) er en gammel angivelse herfra. Verien er imidlertid Sonchus
olerace_us, nog lom forst ganske nylig er blitt publisert, og forfatteren
kan derfor ikke lastes. Pucciniastrum goeppertianum (s. all er feilaktig
llgitt bide for Norge og Danmark. Derimot er den ikke angitt foi
Finland hvor den er vanlig forekommende i den ostlige delen.

Disse innvendingene betyr lite mot alt det positivJboken gir. De
greie artsbeskrivelsene, illustrasjonene, og kahskje fremfor a1t, alle
litteraturhenvisning.ene,. gjor boken til et meget nyttig oppslagsverk
ogsi tbr dem som vil arbeide med norske uredineer.

Haluor B. Gjarum
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Ove Arbo Hoeg: Norges fossile flora. - U-bokene, Univer-
sitetsforlaget 1966. 95 s. Kr. 12,-.

Fossile planter er ikke nettopp hva en botanikkinteressert vil
stote pe til daglig her i virt land. Selv den som vil studere dem
noyere i marken, me vare meget vel lokalkjent om han skal finne
dem. Lokalitetene er fi og gjerne smi, noen oppdaget ved rene
tilfelle. Om vi ser bort fra de paleozoiske kalklagene, mi vi ogsi si
at vir fossile flora er ytterst sparsom, og oppbevaringen er heller
ikke serlig god. Emnet synes derfor ikke serlig egnet for behandling
i en bok som er tenkt i skulle ni langt utenfor de egentlig faginteres-
sertes snevre rekker.

Likevel har Hoeg greid i lage en interessant og hoyst leseverdig
liten bok om dette stoffet. Det skyldes sarlig to ting: For det forste
har han selv forstehinds kjennskap til det aller meste av det han
skriver om fra egne studier; for det annet er vir fossilflora bemer-
kelsesverdig representativ for hovedepokene i jordens florautvikling,
sin fattigdom til tross. Pi mindre enn 100 sider fir Hoeg sagt det
som er verd i si om det vi nA vet om fossile planter i virt land, og
han setter dette inn i en storre sammenheng si vi fir interessante
glimt av de plantegruppene og de geologiske floraepoker de horer
hjemme i.

Forst gjennomgfls algene, som har fitt en relativt bred plass i
boken. Det er rimelig, for det er innenfor denne plantegruppen at
vi finner vire vitenskapelig sett verdifulleste plantefossiler. Knapt
noe annet sted i verden finnes det et rikere utvalg ogbedrebevarte
kalkalger fra ordovicium-silur enn i visse kalklag i Oslo- og Trond-
heimsfeltene.

Dernest fir vi et interessant bilde av jordens tidlige landplante-
vegetasjon, tegnet med utgangspunkt i vire devonfloraer pi Vest-
landet, Trondelagskysten og Roragen.

Gjennom floraen fra undre perm i Asker fAr vi et glott inn i
karbontidens rike planteverden, med treformete karsporeplanter
som de dominerende, men ogsi froplanter, som cordaiter, foruten
bartrarne som fra slutten av karbon og til vire dager har spilt en
fremtredende rolle i jordens vegetasjon.

Endelig gir det vesle feltet med jura-kritt avsetninger pi Andoya
oss et lite, men representativt utvalg av de plantegruppene som
preget jorden i mesozoikum.

Boken har til slutt korte kapitler om noen lose funn av kull for-
skjellige steder langs kysten, om de problematiske stromatolittene,
og om falske fossiler. Bn nyttig liste over slekter og arter represen-
tert i Norge samt en meget uttommende litteraturliste horer ogsir
med.
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Boken er i beste forstand populer. Den er lettlest, og med instruk-
tive illustrasjoner sfl hvem som helst med interesse for planter vil ha
glgde av den, samtidig som den er si grundig og fyldig i sin stoff-
behandling at den er uunnverlig for botanikkl o{ g6ololistucienter.

S. M.

Leif Stormer: Jorderc og liuets historfu. Scandinavian Uni-
versity Books. Universitetsforlaget. I 966. 2 75 s. Innb. kr. 42. -.

. - 
Livets historie pi j-orden,e r i hay grad plantenes historie. Og det

i^\gyere grad 
-enn paleontologer ofte kan gi oss inntrykk av, i hvert

fall om vi skal domme etter den beskiedni plass plantene os deres
betydning fo_r livets utvikling pi jorden ofte;t far'i paleontoTogiske
lareboker. Ni kan en si at dette er ganske naturlig,^for si. vidt som
dyrefossile-ne er si mye vanligere og tallrikere erin plantefossilene
ogJrar spilt gn mye storre rolle-i den geologiske vitenikap.

Professor Stormer har ni. gitt oss den 6rste lrerebok i historisk
geologi pi et nordisk sprik.-Der blir plantene behandlet forst i
gjennomgielsen av_ hveit av de geologiike systemenes fossiler. Vi
fir en kort karakteristikk av plantelivet, med vekt pA hovedtrekkene
i de.forandring-e-r som skj_er.-En botaniker kunne nok onske seg en
bredere,behandling av plantene, og den som bare soker viten om
fossile.planter i,boken, vll 1gk pa la"gt nar tilfredsstilles. Nir jeg
likevel omtaler Stsrmers bok hei, er det fordi jeg har grunn til n ird
at den botanikk-interesserte som regel ogsi [ai en g-od del videre
naturhistorisk interesse enn bare plantene. Og for dJn som vil vite
noe om de skiftende bilder iorden oe livet pi. den har frembudt siden
lidenes morgen, vil Storniers bok-vare en rik kilde til kunnskap.
Selv om den er skrevet som universitetslerebok i historisk geologi,
er stoffet si oversiktlig og lettfattelig fremstilt at enhver med inter-
esse for emnet vil ha utbytte av i studere den..|eg mi serlig frem-
heve 

-de 
tallrike (over 500), enkle og meget instrilkiive illustrisjoner,

alle_Stormers egne tegninger, som i nd'y grad letter tilegnelJen av
stottet.

S. M.

.Johannes Lid: Blonsterboka. Illustrert skolefora. Med teg-
ninger av Dagny Tande Lid. Det Norske Samlaeet 1966.
200 s..+ 12 faigeplansjer. Innb. kr. 25.-. (Utgaveibide pi
bokmil og nynorsk).

For i kunne bruke en konvensjonell flora med utbytte skal det
a.Tkillig 

^til av. erfaring, kunnskaper og interesse, og ikke sjelden
rikelig tilmodighet. Hos barn pil de la-vere skoleirin-n kan eh ikke
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vente sarlig mye av noen av delene, og vel heller ikke hos det jevne
publikum.-Si oppnir da heller ikke floraer i bli- serlig popular
Iitteratur. Vi hai iett flere forsok pi i overkomme dette og i oppni
en sterkere appell ved i lage floraer med et mindre utvalg lv arter
og hovedvek[en lagt pi illustrasjoner. Men det i lage-en slik flora
ei ikke lett. Vanskelife aweininger bide av faglig og forlagsmessig
karakter vil sette preg pi resultatet.

Ni harJohannes og Dagny Tande Lid gitt seg ut pfl den vanske-
lige kunst? lage en sl"ik be"gynnerflora. De"t er sirlig'fru-Lids strek-
tegninger somlkiller den ut fra forgjengerne blant billedfloraer. De
fleite tegningene er laget nye for bolien, og som vanlig er de ba_re til
i glede ieg over. Av iilustrasjonene pi floraens permer kan en ledes
tif i tro det er en ny fargeflora, men den som er ute etter far-gqr,
blir nok skuffet. Riktignok er det en smakebit i form av seks dob-
belte fargeplansjer, men de virker faglig umotiverte. Det er ikke
henvisning6r tif dem i teksten, og de kan ikke sees i gjor.e n-oe fra
eller til foi dem som skal bruke boken. Utstyret er ellers tiltalende,
om enn det kvadratiske formatet virker uvant.

Strektegningene folges pl samme oppslag av_ Lids greie-beskriv-
elser. Det-er talt med et uivalg pi 350-hoyere planter. Det har ogsi
kommet med et lite utvalg pi-30 arter av moser, lav, sopp og alger.
Tanken bak dette tilleeeet-er meget god. Det er et udekket behov
for hjelpemidler til e b'[ fortrolig mda thallofytene. Men utvalget
her e-r sa lite at jeg undres om det kan vere til noen nytte. Jeg vet
at folk som arbeider i 4H-bevegelsen mener noe annet. Det er imPg-
nerende hva svert mange helt unge mennesker gjennom 4H har til-
egnet seg av botanikk-kunnskaper, m9n det har skortet p6- egnete
hjelpemidler. Blomsterboka er 

-laget bl. a. med tanke pi i ko-mme
tr"o.ir uv denne bevegelsens behov"i mote, og man er der glad for at
et lite utvalg av tallofyter har kommet med.

Boken ha-r en noktel som forer til familiene, i noen tilfelle til
artene, videre en nyttig liste med forklaringer pi fagord, blomster-
typer, blomsterstander og bladformer er greit illustrert pi forsatsen.
nit 

"t 
ogsi et eget avsni"tt med gode rid-for pressing av planter.

En bof som d6nne skal brukes, og det er i bruk dens kvaliteter fir
bli veiet. Den har naturligvis sin-helt klare begrensning nir det
gjelder det undervisningsnivi deq \an brukes-pi.J"S synes det er
6itenkelig at den tar si[te pi bruk i si hoye skoleslag som. gymnas
og lerersfole. Det skal vere elevene vel unt i fi bruke en slik vakker
b6k, men det mi ikke skje til fortrengsel for en storre flora. Pi lavere
skoletrinn mi den, sa vidt jeg kan-domme, kunne bli et utmerket
lrjelpemiddel. 

S. M.
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NORGES FOSSILE FLORA

,,Da profesor Olaf Holtedahl med medarbeidere i l93l oppdaget at vi

i Oslo-feltet (Asker) hadde plantefossiler fra det yngste avsnitt av jor-

dens oldtid, nemlig fra permtida, stod Hoeg fullt rustet til A bearbeide

dette oppsiktsvekkende materiale.

I tidsskriftet Naturen (Bergen) skrev Hoeg den fsrste oversikt over

Norges fossile flora. Den nl foreliggende bok er en ajourfort 2. utgave,

rikt illustrert med fotografier og tegninger, og den viser at mye nytt er

kommet til i de forlopne 30 er.

Slik som hans hendige bok foreligger, gir den leseren en utmerket inn-

frtiog i et spennende kapittel i norsk naturforskning".

Rolf Nordhagen i Dagbladtt.

Rikt illustrert.

U-bok,94 sider.

Kr. 10,60

||nlu$r$llBl$ffffiffiffimffiwffi
UNIVERSITETSSENTRET %

BLINDERN
oslo 3

B crytt oedlagte b estillingskort



Bind 25 Hefte I

Innhold

Norsk Botaoisk Foreoing, hovedfor,eningens irsmelding, ekskur-
sjoner 1966
Trondelagsavdelingens arsmeldi"g og elskursjoner lg66
Vestlandsavdelingens irsmelding og ekskursjoner 1966
Rogalandsavdelingens 6$6sl.ting og ekskursjoner 1966
Sorlandsavdelingens Arsmeldi.g og ekskursjoner 1966

Lov for Nonk Botanisk Forening,
Smastykker:

Nordisk bryologisk forening 22
BotaniskSelskapforTonsbergogomegn ......,, 22
Norsk Soppforening i 1966 . 2Z
Doktordisputasilg66. 23
Universitetseksamener i lefanikk 1966 . 2g
Personalia 1966 .. 25
Fredning av edellauvskog og myrt)?er i Norge. 29
On tle identity of Panulia *bstlgio R?is. . 93

Bokmerdinger g4

I
l0
t2
t+
l6
l9

En separat
innholdsfortegnelse

for bind bz7 ftg+S-rg6g) av Blyuia
k an kj ap es fra Universitetsforlaget

Pris kr. 7,10

Leveres portofritt nir betalingen vedlegges isjekk
eller innbetales pi postgirokonto 15512

U N IYERSITETSFORLAGET
Bokr 3O7, Bllndern, Oslo 3


