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Floraen i Slrdalen i Lyngen
THE I.'LORA OF SORDALEN VALLEY IN LYNGEN.

NORTHERN NORWAY

Av
A. D. SCHILLING og D. F. W. POLLARD

Denne artikkel er en rapporr over en forel/pig underspkelse av
S/rdalen i Lyngen herred, Troms, urf/rr i juli og august 196l av
botanikk-studenter fra University College of Wales (Aberystwyth)
Exploration Society. Det unders/kte omridet (fig. l) omfatter en
h/ydestigning pi 1400 meter fra omkring 130 m o. h. (69" 14' N.,
20" 5' Q) til l54t m o. h. (Markusfjellet, 69' 9' 30u N., 20" 9' @.)

Omridet ble delt i 7 soner, som nedenfor er beskrevet hver for seg,
idet sonene innbyrdes er vel avgrenset med hensyn til vegetasjon og
topografi. En artsliste som omfatter alle soner, fins i slutningen av
denne artikkel.

Sone 1.
Denne sone og de to f/lgende omfatter bj/rkeskog i varierende

former. Terrenget stiger {ra 120 til 250 m o. h. over en strekning av
1200 m. Antropogene faktorer gj/r seg sterkt gjeldende; beiting av
kyr, hester og geiter er betydelig i det lavestliggende omr6.de og
overalt foretas det en omfattende hugst av bj{rk (Betula tortuosa)
og furu (Pinus siluestris lapponica). Furu gir ikke opp over denne
sone, d.v.s. dens pverste vekstgrense er 250 m o. h. Den blir opp til
omkring 5 m hfy. De som vokser innerst i Lyngenfjord (i ca. 8 km
avstand), oppnir h/yder pi minst l0 m.

Denne sone viser et eksempel pi en ipen bj/rk- og furuskog med
store mengder av lyng. Der er tallrike bunnsjikttyper. AJnus incana
er meget hyppig pi fuktige steder.

Sone 2.
Terrenget er ikke si bratt som i sone l; det stiger ha 250 til 400

m o. h. over en strekning pi 2000 m. Furu mangler fullstendig, og
lyngmarken skifter hurtig til eng. Engen er karakterisert ved et rik-
holdig dekke av gras, h/ye urter og bregner. Det forekommer sump-
skog (Alnus incana) pi enkelte isolerte steder. I stedet for furu
finnes Sorbus aucupo,ia, Prunus padr.ts og luni,perus communis.
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kun

Fig. L Det unders/kte omride i S/rdalen, Lyngen herrcd.
Tallene l-7 sikter til de soner som er beskrevet i teksten.

The area inaestigated, in SQrdalen Valley, Lyngen.
Numbers 1-7 rcfer to the zones described in the text,
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Den frodige vegetasjon mi {or en del tilskrives det forhold at
denne sone etter sin beliggenhet er ganske godt beskyttet og derfor
har et langvarig sn@dekke. Men der er en tydelig reduksjon i bunn-
sjiktets utvikling.

Sone 3.
Terrenget stiger fra 400 til 460 m o. h. over en strekning av

1000 m. Enger og sumper med bjprkeskog blir mere ipne, skj/nt
Sorbus, Prunus og Juni,perus enni ses. Sa/ix-arter utbrer seg lokalt
blant fremherskende fanerofyter. Ogsi her mfl den meget rike bunn-
vegetasjon sikkert forklares ved det langvarige snpdekke; enni i juli
minecl fantes det spor av sn/.

Sone 4. Det nedre alpine belte.
Terrenget stiger fra 460 til 700 m o. h. over en strekning pi 1200 m.

Vegetasjonen har til i begynne med stor likhet med sone 3, men
endrer seg hurtig til mere ipne strekninger som beherskes av Dryas
octopetala og lyng-arter. En unntakelse fra denne tendens finnes pi
clen vestlige skrflning av Miskogaisi i ca. 700 meters h/yde. Her tiar
en overveldende vegetasjon utbredt seg i et lavbunnet, uttprret elve-
far; bregner er serdeles rikt representert med en pifallende rikdom
av Polystichu,m lonchitis. Her sees ogsi Cystopteris fragili,s, Aspleni,-
um airide, Botrychium lunaria, Selaginella selaginoides, Parnassia
palustris, Solidago uirgaurea, Geranium siluaticum og Saussurea
alpina.

Vegetasjonen i denne sone og i sonene 5-7 er ganske sterkt avhen-
gig av det underliggende faste fjell. For stj4rstedelen er dette glim-
merskifer, leilighetsvis med blotninger av omvandlet kalkstein.
Atskillige voksesteder for Rhododendron lapponicum ble funnet i
clenne sone, alle i forbindelse med kalksteinsforekomster. Jordens pH
pi disse lokalitetene var ca. 8.5.

Skj/nt denne sone i artslisten til slutt er blitt orclnet tabellarisk
som en enhet, finnes det dog en del forskjellige plantesamfunn som
mfl tilskrives mindre variasjoner i topografien:

a) Lyngmarh-samfunn,.
Disse samfunn vokser i alminnelighet pi sparsomr dekket fast

fjell eller morenemateriale. De har ni.dd en ganske sterk grad av
stabilitet. Lyngarter er isar fremherskende.
Arts-liste:
Empetrum nigrum
Empetrum hermaplnoditum
Arctostaphylos alpina
Diapensia lapponica

Cassiope tetragona
Loiseleuria procumb ens
Vaccinium aitis-idaea
Vaccinium uliginosum
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Carex bigelowii
laver (Cladonia b Cetrarda sPP.)

Betula nana
Pedicularis lapponica
Juncus trifiilus

Pi mindre utsatte steder blir lyngmarken noe modifisert ved fore-

Dryas octopetala
Deschampsia flexuosa
Antennaria porsildii

I overganpsoner mellom disse to lyngmarkstyPer- var de.t lett I
observerJjoidprofilet. Fig. 2 illustrerer et ganske typisk profil.

komsten av f/lgende:

Ph^tllodoce coerulea
Vaici,ni.um mlrtillus
Silene acauli

3cm

3cmpH4

2cm

4 cm pH 5.0

4cm pH 5.8

Ptantedekke

Rlhumus

Smu ldret glimmerskifer

Bteikjord

Rustholdig sond

Aurhelle

Fig.2. Podsolprofil
soit prolile showing podsolisatlon Plantedekke .- tege.tation R-fihrrmus =
,or'*o, humus. S"mirldret glimmerskifer = m.ica schist silt-.Bleikjord -
subsoil leached. Rustholdig iand - ferric sand. Aurhelle = iron hardpan.

b) Surnpsamfunn.'Disse forekommer i svake forsenkninger i dalen og langs bekker
som rinner ned til denne. De er soligene.

Floraen pl disse steder er meget lik floraen i det sumpige bj/rke-
belte.

c) Grassamfunn.'Disse samfunn er de vanligste i dette omride og forekommer pi
sur jord.
Arts-liste:
Deschampsia flexuosa ' Gnaphalium noraegicum
Anthoxahthum odoratum alpinum Carex bigelowii
Nardus stricta - Sibbaldia procumbens
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Bunndekket er temmelig rikt pi moser.
Det forekommer ogsi temmelig n/ytrale grasstrekninger med Poa

alpina og Poa alpina vivipara sammen med Deschampsi'a og Anthox'
anthum. Dryas octopetala, Phyllodoce coerulea og, Silene acaulis
forekommer i disse samfunn. F/lgende arter bemerkedes ogs6:

Disse grassamfunn forekommer hvor sn/en ligger sent hen pi
viren, d.v.s. i forholdsvis jevnt lende.

d) SnQleie-samfunn.
Disse samfunn forekommer pi steder hvor sn/en smelter meget

sent pi. sesongen.
F/lgende former av sn/leie-samfunn ble funnet pL baseri'k bunn:

(l) Forbigdende fuhtig grunn:
Salix reti,culata Poa alpina aivipara
Ranunculus acris Antennaria carpathica
Ranunculus pygmaeus Erigeron uniflorum
Saxifraga aizoides Cerasti,um cerastoides
Saxi.fraga cernua Moser, rikelig

Carex bigelowii
Thalictrum alpinurn
Bartsia alpi,na
Tofieldi,a pusilla
Lycopodi,um claaaturn
Coeloglossum viride
Festuca viui.para

Pi sur jordbunn ble det
(l) Forbigdende fuhtig:
Salix herbacea
Carex bigelowii
C ardamine bellidif olia
Ranunculus glacialis

Polygonum viuiparum
Armeria maritima ssp. labradorica
l/i.scaria alpina
Astragalus alpinus
Pyrola rotundi,folia
Alchemilla murbeckiana
Vi.ola bi,flora

Poa alpi.na
Ranunculus niaalis

(2) Permanent fuktig:
Ranunculus acri.s
Saxifraga oppositif olia
Oxyria digyna

(3) Ehstreme snQlei,e-samfunn. Disse er omriLder hvor snpen smelter
meget sent pi sesongen og hvor det ikke forekommer hsyere planter,
bare moser.

funnet f/lgende sn/leie-samfunn:

Polygonum aixiparum
Luzula confusa
Cassiope hypnoides
Gnaphalium supi.num



(2) Permanent fuhtig:
Oxyria digyna
Cerastium cerastoi,des
Sibbaldia procumbens
Gnaphalium supi,num
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Saxifraga stellaris
Epilob ium anagallidif olium
Veronica alpina

Salix herbacea og Cassiope hypnoides finnes vanligvis ikke i de
permanent fuktige sn/leier.

Det forekommer ofte overgangstyper mellom disse to slags sn/leie-
samfunn.

Sone 5. Det nedre midt-alpine belte.
Terrenget stiger fra 700 til 800 m o. h. over en strekning pi

2400 m. Det danner her et plati, og sonen utgj/r dets vestlige del.
Det er sterkt eksponert og flpent for vind fra alle kanter. De eneste
beskyttede steder finnes i fordypninger eller i le av steinblokker og
fjellknatter.

Bide pi nordvest-, nord/st- og s/rsiden av plat6.et er der fjell som
hever seg h/yere opp, men de gir liten eller ingen beskyttelse.

@kologisk kan beltet inndeles i tre hovedavdelinger.
a) Lyngmarh-samfunn. Denne lyngmark avviker en del fra den

tilsvarende i det nedre alpine belte. Et av lyngmarkens mest bemer-
kelsesverdige karaktertrekk i det midterste alpine belte er at Vacci-
nium- og Empetrum-artene gradvis forsvinner og at de blir fullsten-
dig erstattet av Cassiope hypnoides, Phyllodoce coerulea, Loiseleuria
procumbens, Diapensia lapponica, Cassiope tetragona, Pedicularis
hirsuta og P. lapponica.

I visse tilfelle fantes Cassiope tetragona og C. hypnoide.r som
dominerencle arter. Dette er mest alminnelig pi eksponerte steder
pi baserik fjellgrunn.

De fleste av de h/yere Salix-arter og st/rsteparten av h/ye fleririge
urter mangler ogsi.

b) SnQleie-samfunn. Som f@lge av topografien har dette belte i
utpreget grad langvarig sn/dekke.

Saxifraga-slekten er den mest alminnelige av hemikryptofytene her.
F/lgende arter ble notert:
Saxifraga oppositifolia, riaularis, cernua, foliolosa, groenlandica

(caespitosa), niualis, stellaris.
Av andre arter som er vanlige i disse sn/leie-omrider, kan nevnes:

Draba alpina
Luzula arcuata
Arabis alpina
Ranunculus niualis
XIinuartia biflora

Cardamine b ellidilolia
Ranunculus pygmaeus
Ranunculus glacialis
Sibbaldia procumbens
Tallrike moser
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Arter som Ranunculus glaci'alis og R. niaalis ipnet sine blomster
meget raskt nir de f@rst var kommet fri av sn/dekket. Planter like i
sn/lanten hadde helt lukket, fast knopp, mens planter som vokste
1,25 m lengere borte i smeltevann var fullt utsprunget'

c) Gras-sarnfunn.
Overalt pi mindre eksponerte omrider hvor sn/en ikke smelter

for sent, er det en mengde av grassamfunn. Disse samfunn er almin-
nelige langs fjellbekker og pn mer stabil grunn.

F@lgende arter ble funnet:
Festuca oaina luncus trifidus
Festuca viaipara Erigeron uniflorum
Carex bigelowii Polygonum vi'uiparum
Silene acaulis Antennaria porsildii
Oxyria d,igyna CamPanula uniflora
Hi.erochloe alpina

I mange tilfelle fantes et overgangssamfunn mellom grasmark og
lyngmarli. Pi en slik lokalitet ble en forekomst av Antennaria carpa'
thiia fwnet Nedenstiende artsliste ble notert for i illtrstrere kom-
binasjonen av planter fra lyngmarken og grasmarken.

Dominerende: Salix herbacea, Cassiope hypnoides.
Overalt rikelige: Polygonum aiviparum, Juncus trifidus.
Stedvis rikelige: Luzula arcu,ata, Festuca ouina, Festuca aiaipara,

Silene acaulis.
Hyppige: Phyllodoce coerulea, Antennari'a carpathica, Antenna'

ria porsildii, Erigeron uniflorum, Carex bigelowi,i,, Ranunculus
nivalis, Sibbaldia procumbens, Polytrichum sp'

Sjeldne: Dryas octopetala, Potentilla crantzii (meget liten ikke-
blomstrende plante).

Sone 5. Det lvre midt-alpi,ne belte.
Terrenget stiger fra 878 til 1000 m o. h' over en strekning av

1300 m. Det .rtgpr den /stlige side av et temmelig trangt skar fra
hvis /verste del Markusfjellets topp reiser seg, l54l m h/y.

Stprsteclelen av skaret er dekket av et vann, Boikiharjojavri (878 m)'
som ikke ble fritt for sn/ og is f/r i siste halvdel av juli mined.

@stsiden av vannet avgrenses av meget steile ustabile sandbanker
og lpse bergarter; solifluksjon var meget i/ynefallende.
-Ved den pvre ende av vannet kommer det ned en liten bekk. Den

kommer fra en bre i den Overste del av skaret. Mellom breen og
den /vre ende av vannet er et lite utvasket basseng som er nesten helt
omgitt av side- og midtmorener.
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Vest for det utvaskede bassenget ligger en stor morene, 250 m h|y,
som hviler pi fast fjell.

Vegetasjonen i hele dette omride har pi gnlnn av terrenget en
meget ipen karakter. Dette gjelder isrr /stsiden av vannet.

Morenene ved brefronten er ikke like stabile.
En egentlig lyngmark, grasmark eller sn/leiemark ble ikke bemer-

ket i dette belte, hvilket skyldes at solifluksjonen ikke tillater noe
som helst plantesamfunn i etablere seg pi varig mite. Men arter som
er typiske for alle disse slags vegetasjon, ble funnet i betydelig
mengde.

Sone 7. Det hd^tere albine belte.
Terrenget stifer fra'1000 til l54l m o. h. over en strekning av

2000 m. Det omride som ble unders/kt, strakte seg fra morenene
foran breen og i SS@-retning opp til Nlarkusfjellets rygg. Fjell-
ryggen gir i vestlig retning og nir en stprste h/yde av l54l m.

Den lange sidemorene som f/lger den Ostre kant av breen, var
meget ustabil og med unntak av lav ble det ikke funnet noen ve€ie-
tasjon. Denne morene f/rer opp til en bratt fjellskrent som gir utsikt
over en liten isbre. Denne breen er skilt fra hovedbreen av de
nevnte store sidemorener.

Over fjellskrenten blir det litt sterkere stigning i terrenget og over
en strekning av ca. 150 m f/lger et terreng av store steinblokker.
Disse blokker har ingen annen plantevekst enn lav.

Ovenfor blokkmarken kommer igjen en fuktig fjellskrent (1250 m)
som er lik den nedenfor som allerede er beskrevet. men med en
mindre rik flora.

Arter som ble funnet:
Ranunculus glacialis
Snxifraga niaalis
Polygonum ufuiparum
Festuca aiaipara
Salix herbacea
Saxifraga caespitosa
Silene acaulis
Lycopodium selago

Poa alpina
Luatla arcuata
Oxyria digyna
Cerastium alpinum
Saxifraga oppositilolia
Laver
Moser

Bare de f/rste seks arter og tallofytene var rikelig representert.
Over denne fjellskrent jevner terrenget seg noe ut. En ulendt

rygg f/rer vestover og opp til toppen. Artsantallet avtar hurtig
i dette siste belte. De eneste noenlunde tallrike blomsterplanter var
Saxifraga caespitosa og Ranunculus glacialis. Moser og lav finnes
hyppig overalt hvor det ikke er permanent sn/.



6l

ARTSLISTE
Folgende forlortels€f, er benyttet:
VA overalt rikelige LF stedvis hlpprge

(ucry abrotdott) (locailyfrcqur,t)
A riLelige O leilighetsvis

(abwdarr) (occdttDru[)

LA Stedvis ritelige R rjeldne
(local$ dntut) (rarc)

F hyppige VR mqet sjeldne
(rtcCrmtt) (vcry rarc)

123+567
Lycopodium alpinum LF F F O

<( ,ulnotinum .......... LF LF LF LF
<< clavatun LF LF
,( selago LF LF LF O

Selaginella relagiinoides LF F lf
Equi8etum ar/erure .... . .. . LF LF LF LF

<< fluviatile .... .. . LF F LF
( palustre . . . .. .. LA LA LF
<( pratcnse . .... .... .... . LF LA LF F
< scirpoidcs LF LF LF O
<< silvaticum ..... LF LF LF
<< variegatum . .... . ... . . LF LF

Botrychium lunaria O
Asplenium viride . O
Athyrium alpestre LF LF LF

<< filix-fernina ... LA LA
Dryopteris austriaca F F

<< linnaeana F F
< phegopteris .. F LF O

Polystichum lonchitis. O
Stnrthiopteris filicastrum . .. LF LF
Clntopterir fragilis O

<( montana ............. LA LA LF LF
Juniperur communis ....... O O LF F LF
Pinus silvestris lapponica .......... F
Anthoxanthum odoratum alpinum F LA F
Hierochloe alpina . tF O
Pbleum commutatum LF F LF
D€lchampEia flenuoca F LF LF O

<< alpina LF LF
(< atropurpurea ........ F F
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r234567
Poaalpinavivipara. O F F F O

<< annua ........ LF LF
Festuca ovina . LF LF

<< ovina vivipara LF LF LF O
Melica nutans. LF
Nardusstricta . .... LF LF LF LF
Eriophorum angustifolium ........ LA LF LF O

<< scheuchzeri .'...'.... LF LA LF LF LF O
<< vaginatum . ... LF LF LF O O

Scirpus hudsonianus ....... O O
Carexatrofusca ... ..,.... LF LF F F

< bigelowii LA LF LF
( ( xaquatilis LF
<< vaginata LF
<( atrata ...... LF LF F F
< capillaris LF LF
<< buxbaumii ..... LF LF
<< magellanica ... LF LF
<< norvegica LF LF
< saxatilis LF LF

Luzula arcuata LF F F LF

Juncus trifidus. LF LF LF
< biglumis LF

Tofieldia pusilla . ......... LF LF LF F O
Orchis fuchsii R
Chamorchis alpina LF
Gymnadenia albida . LF
Coeloglossum viride . LF LF
Corallorhiza trifida . O
Populustremula ... LF
Salix glauca ...... LF LF LF LF LF

<< hastata ...... F F F F F
<< herbacea .... LF LF LF LA LA LA LF
<< lanata ....... O O LF LF LF O
<< reticulata .... O O O LF LF O
<< lapponica .... LF

Betula nana ....... LA LF LF LA LF
<( tortuosa .... VA VA LA O

Alnus incana. ...... LA LF LF R
Prunuspadus. O O
Sorbus aucuparia ......... O LF O
Oxyria digyna ..... O O O LF LF LF O
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r234567
Rumexspp... ..... F F F F O
Polygonum viviparum ..... A A A LA F LF O
Stellaria nemorum ........ O LF O

< media .... LA LA
Cerastium alpinum LF LF LF O

< cerastoides ,. LF O
Minuartia biflora . LF LF LF O
Viscaria alpina . O LF LF O
Silene acaulis ...... O O LF LF F F O
Melandrium apetalum. LF LF O

<< rubrum ... O LF LF
Thalictrumalpinum LF F F F O
Caltha palustris .... LF O O
Trollius europaeus LF F F
Ranunculus acris . ........ LF LF F LF

<< glacialis .... R LF LA LA LA
<< nivalis LF LF LF O O
( repens ...,.... LF LF
( reptans .............. O
< pygmaeus ... LF LF LF

Papaver radicatum ssp. laestadianum O
Draba daurica .. . .. O O

< alpina LF LF LF O
Cardamine pratensis R

< bellidifolia.. . . LF LF O
Arabis alpina O LF LA LA LF O
Sedum rosea . O LF O
Parnassiapalustris ........ LA LA LA LF O
Saxifraga aizoides ........ LA LA LA LF LF

( cernua O LF LF LF LF
<foliolosaOOOOO
<< groenlandica... O LF LA LF
< nivalis O O LF LA LF
<< stellaris ......... O O O LF O
< oppositifolia ............ O O O LF LF LA LF
<< rivularis...... LF LF LF O

Filipendula ulmaria F LA LA LF
Rubussaxatilis .... ....... LF LF

<< idaeus ...... LF LF O O
<< chamaemorus ... ... LF LF O O

Potentilla crantzii O LF LA O
Sibbaldia procumbens LF LF O
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I
Alchemilla alpina .

<< murbeckiana,......... LF
Dryasoctopetala,..
Geum rivale ,...... LF
Astragalus frigidus

< alpinus
Geraniumsilvaticum ...... LF
Viola biflora ...... LF
Epilobium anagallidifolium .. .... ..
Chamaenerion angustifolium ...... LF
Cornussuecica .... LA
Angelica archangelica
Pyrola minor ...... LF

<< rotundifolia.... ..... LF
Rhododendron lapponicum
Loiseleuria procumbens
Phyllodoce coerulea ....... LF
Cassiope hypnoides

<< teuagona.....
Andromedapolifolia ....... LA
Arctostaphylos alpina
Vaccinium myrtillus ...... LA

< vitis-idaea .. ... LA
< uliginosum alpinum .... LA

Empetrum nigrum/hermaphroditum LA
Diapensia lapponica
Trientaliseuropaea ........ LF
Armeria maritima labradorica ... . .

Gentiananivalis . ......,.. LF
Mysotis silvatica frigida
Veronica alpina

<< fruticans
Rhinanthus minor . ....... LF
Bartsia alpina .

Pedicularis flammea
<< lapponica .. .

<< hirsuta
Pinguicula alpina . .,,..... LF

<< mlgaris .... ,.. LF
Linnaeaborealis. ... LF
Valeriana sambucifolia
Campanula rotundifolia. ... LF

LF LF

LFF
LA LA
LF LF
LA LA
LF LF

LF
LFO
LA LF

LF
LF LA
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oCamfianula uniflora
Solidago virgaurea
Erigeron boreale

<< uniflorum
Antennaria carpathica.
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< porsildii ....

Tussilago farfara .

Arnica alpina .

Saussurea alpina .

Cirsium heterophyllum
Leontodon autumnalis
Taraxacum sect. spectabilia .. ... ...
Hieracium spp.. . .

Petasites frigidus.
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Av disse arter er folgende ikke tidligere blitt funnet i.omridet:
l. Papaaer radi.catum ssp. lazstadianurn

2. Arnica alpina
3, Vaonicafrutbans

ENGLISH SUMMARY
A report is presented of the botanical survey made by members of
the University College of Wales (Aberystwyth) Expedition, 1961. The
region studied comprises a subsidiary valley (Siirdalen) of Kitdalen,
Troms, Norway (69' 15'N. 20' 00'E.) and involves an elevation from
130 m to 1,541 m (MarkusfjelleQ. The region is divided into seven
zones, each with characteristic vegetation. Both quantitative and
qualitative data are presented for each of these zones. New records
were made of Papaaer radicatum ssp. Iaestadian,u,rn, Veronica fruti,-
cans, and Arnica alpina. A complete list of species recorded in the
region is included.



Bidrag til Finnmarks flora

Av

LEIF RYVARDEN

Under en reise i Finnmark sommeren 1963 gjorde jeg endel Plante-
funn, hvorav de mer interessante her skal refereres. Av alle planter
er det tatt belegg, som dels inngir i mitt private herbarium, dels i et
skoleherbarium som cand. real. Claus Kvamme holder pfl i bygge
opp ved Finnmark Off. Gvmnas, Alta, og dels er noe materiale over-
latt Troms/ Museum. Nomenklaturen i listen fplger Lid (1963).

Botrychium lunaria (L.) Sw. Karasjokk: IVlaridalstangen ovenfor
Iskuras ved Anarsjokka pi steinet strand. Dahl (1934) angir arten
for alle herreder i Finnmark unntatt Karasjokk.

Asplenium ruta-muraria L. Alta: @stsiden av Sakkobadne. Den er av
Dahl (1934) i Finnmark angitt for 3 steder i Alta. Det nye finne-
stedet ligger vel 6 km fra clet narmeste tidligere kjente finnested'
I alt ble det funnet 6 eks.

Poa trivialis L. Alta: Elvebakken, I eks. 5. sept.
Carex pallescens L. Lebesby: Hvor Gaisavuoleselven lpper sammen

med Adamsjokka, ca. 12 krn /st for Laksefjordens bunn. I enkelt
eksemplar. Lid (1963) angir arten som vanlip; nord til Mis@y, mens
Dahl (1934) bare angir den mecl sikkerhet i Vest-Finnmark, men
nevner at N. Lund oppgir den for Tana.

Polygonum conaoluulus L. Alta: Elvebakken, to eks. ved flyplassen.
Spergula rubra (L.) D. Dietr. Alta: Sentrum, Bukta og Elvebakken.

Dette er ny nordgrense for landet: 69" 58'N. Den gamle var i Mer-
iker i f/lge Lid (1963). Arten er tildels vanlig pi de nevnte lokali-
teter. I Bukta mot Altagird er det langs riksveien og en hdyereliggen-
de bygdevei rene masseforekomster pn mange hundrede eksemplarer.
Ogsn pn grusflatene ved Sentrum forekommer den i mengde. Den
4.-sepi. var det mange blomstrende eksemplarer i se' Det skal inn-
skytel at hpsten var meget varm dette iret. Det ligger nrer 3L tro at
denne meget isolerte forekomst er opPstett fta fr{ som er innkommet
fra finske eller svenske forekomster. Hultdn (1950) angir spredte
forekomster oppover langs kystene i den Bottniske Viken. Som kjent
fikk Alta mellomriksvei til Finnland for et Par ir siden, og dette
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har gjort at gjennomgangstrafikken av finske bilturister har /kt
svert meget. For en typisk grffle- og grusplante som Spergula rubra
kan dette ha vrrt avgj/rende.

Ranunculus peltatus Schrank. Alta: Elvebakken, ca. 400 m ovenfor
Alta bro. Mange blomstrende eks. den 15. aug. i en liten dam som
stir i forbindelse med Altaelven. If/lge Dahl (1934) er et eks. funnet
av Norman ved Raipas, men er ellers ikke angitt for herredet.
Kautokeino: Habajavre nrer Maci. Lokaliteten er en arm av Kauto-
keinoelven, og det ble her bare funnet blomsterl/se eksemplarer.
Det ligger nar i. anta at disse to nye lokalitetene er oppstitt fua frQ,
som er kommet ovenfra de to lokaliteter som Dahl (1934) angir for
Kautokeino: Lappojavre og Moartasj. Begge disse steder ligger h/yere
opp i Kautokeinoelvens nedslagsfelt.

Chrysosplenium tetrandrum Th. Fr. Lebesby: @stsiden av fjellet
Uccasskaidde, ca. 12 km /st for Kunes ved Laksefjordens bunn. Ny
for herredet. Arten er f/r ikke funnet mellom Alta og Tana. Vokse-
stedet li fuktig til i en meget bratt skrining pi litt kalkholdig grunn.
Dahl (1934) angir voksested som utelukkende horisontale flater.
J. C. Falkenberg opplyser i privat brev at han i 1956 fant arten ved
Mardasjavre, som ligger ca. 8 km /st for lokaliteten ved Uccasskaid-
de. Det ble dessverre ikke tatt belegg fra lokaliteten ved Mardas-
javre.

Trifolium hybridum L. Alta. Ikke uvanlig langs vei- og jordekan-
ter. Av Dahl (193a) ikke angitt for herredet. I'lanten har sikkert
spredt seg fra kunsteng.

Trifolium pratense L. Alta: Elvebakken, noen fiL eks. ved fly-
plassen.

Myosotis araensis (L.) Hill. Alta: Ett eks. ved Elvebakken 5. sept.
Bare funnet tilfeldig i herredet (Dahl 1934).

Prunella aulgaris L. Alta: Tre eks. i skogkant ved Raipas gild
20. aug. Av Dahl (1934) ikke angitt for herredet.

Centaurea cyanus L. Alta: Flere blomstrende eks. i gr@ftekant pi
Midtbakken 15. sept.

Crepis tectorum L. Alta: Elvebakken, ikke uvanlig i engene ved
flyplassen og ved elveutlppet. Dahl (193a) angir arten for Bossekop
i 1913.

Litteratur
Dahl, O., 1934: Floraen i Finnmark. - Nytt Mag. Naturvid. 69.
HultCn, E., 1950: Atlas rjver vixternas utbredning i Norden. - Stockholm.
Lid, J., 1963: Norsk og svensk flora. - Oslo.



i Norge
Forekomsten av cleistothecier hos eplemjlldogg

OCCURRENCE OF CLEISTOTHECIA OF APPLE POWDERY
MILDEW, PODOSPHAERA LEUCOTRICHA (ELL. E'r EV.)

SALM.. IN NORWAY

Av

HALVOR B. GJ,f,RUM

Innen sekksporesoppene (Ascomycetes) danner mj/ldoggsoppene
en vel avgrenset familie, Erysiphaccae. De er ekte parasitter og kjen-
netegnet ved at de danner et hvitt, mjdlaktig belegg utenpi vert-
planiene. Dette belegget bestir av hyfer med konidiebarere og koni
dier (vegetativt dannede sporer). Spesielt utformete, ganske korte
hyfer, haustorier, trenger inn i plantevevet og tar der den naring
soppen trenger.

I- det overflatiske belegget dannes ogsi soppens sporehus. Hos
mj/ldoggsoppene er de runde, oftest 0,1 - 0,15 mm i diameter, og-i
m-otsetning- iil sporehusene hos de andre sekksporesoppene er de
lukkede. De kalles derfor ofte cleistothecier (av kleistos, lukket, og
thehion,lite gjemme). Cleistotheciene inneholder en eller flere spore-
sekker, asci, som igjen inneholder et bestemt antall sPorer, asco-

sporer. Hos sekksporesoppene er det normalt 8 sporer i hver ascus.

Hos mjpldoggsoppene ei det oftest frerre. Ascosporene frigjy'res ved
at ascus (eller asci) f/rst sveller og sprenger cleistothecieveggene og
deretter kaster dem ut.

Cleistotheciene er utstyrt mecl qvedheng>, forskjellig utformede
dannelser som bl. a. holder cleistotheciene fast piL vertplanten. Etter
antall asci i cleistotheciene og vedhengenes utforming inndeles fami-
lien i slekter.

Innend/rs kan mj/ldoggsoppene leve og produsere konidier hele
iret igjennom. Ute foregir overvintringen dels bare- ved hjelp av
cieistotheciene, f. eks. hos stikkelsbardreper (Sphaerotheca mors-uaae

(Schw.) Berk.), dels ogsfr ved mycel i knoppene pn vertsplantene, f. eks.

hos rosemjdldogg (S. pannosa (Walk. ex Fr.) L€v.) og eplemj0ldogg
(Podosphiera liicotriiha (Ell. et Ev.) Salm.). Hos den sistnevnte har
cleistotheciene vart ansett for i vare sjelclne, men som nedenfor skal
vises, er dette ikke tilfelle i Norge.

Cooke (1887) beskrev eplemj/ldoggens konidiestadium under nav-
net Oidiu,m farinosum. Ellis & Everhart (1888) beskrev det perfekte
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stadiet under navnet Sphaerotheca leucotricha. Senere f/rte Salmon
(1900) soppen over til slekten Podosphaera da han fant at vedhengene
pi cleistotheciene var clikotomisk forgrenet.

I Europa ble cleistotheciene hos eplemj/ldogg f/rste gang med
sikkerhet iakttatt i Tyrol (Magnus 1898). Riktignok hadde-Duby
allerede i 1830 beskrevet en mj/ldoggsopp under navnet Erysi.phe
mali, men typematerialet (Salmon 1900) viser at de cleistotheciene
sonr finnes, tilh/rer en annen mj/ldoggsopp, Phyllactinia coryIea
(Pers.) Karst. (:Ph. guttata (Wallr. ex Fr.) L6v.). Imidlertid mfl
Leveilld (1851) ha sett cleistothecier av eplemj/ldogg. Han angir
Malus communis som vertplante for Podo.sphaera kunzei L6v. og
sier at soppen er tydelig forskjellig Lra Erysiphe mali.

Cleistothecier hos eplemj/klogg er senere funnet flere steder i
Europa, siledes i Tyskland (Laubert 1908), Frankrike (Fo€x l9l9),
England (Woodward 1927) og Italia (Foschi 1952). I Sverige ble det
funnet cleistothecier allerede like etter irhunclreskiftet (Eriksson
1909), i Danmark ble cle derimot f/rst funnet i 1950, si igjen i lg5g
(Mygind 1963).

I Norge ble eplemj/ldogg f/rst funnet i 1898 i Kinsarvik (Sch/yen
1899). Med unntak av S/r-Trj4ndelag er soppen funnet i alle fylker
i 

-Sdr-Norge 
nord til Inder@y i Nord-Tr/ndelag (Barsnes & Gjaum

19-58). Cleistothecier ble f/rst funner i 1917, i Ullensvang. prstad
(1926) har {unnet dem allerede i begynnelsen av juli, og han lJpr-
stad 1945) hevder at de er vanlig forekommende i hele det omridet
hvor soppen finnes.

trplemj/ldogg angriper ogsi prre, sarlig frukten. Cleistothecier er
imicllertid ikke funnet pi. denne vertplanten.

Cleistotheciene finnes helst pi siste irs skudd, sjelden pi nest siste,
og da like i overgangen mot sisre irs skudd, dessuten pi bladstilk og

!1ngs hoved- og sidenerver pi. angrepne epleblad (Woodward 1927).
Her i landet er cleistothecier ogsi funnet pi eplefrukt (fprstad 1945).
Karin Olsson (1962) fant cleistotheciene pi undersiden av skuddene.
Stalder (1955) fant dem ogsl inne i knoppene, nrr bladanleggene.

I alminnelighet regnes ikke cleistotheciene og ascosporene i vere
av noen vesentlig betydning for soppens overvintring og spredning.
Det er overvintringen ved mycel i knoppene og konidiene som betyr
noe i si mflte (Fischer 1918, Woodward 1927).

I april - mai 1962 ble det foretatt en unders/kelse av forekomsten
av cleistothecier hos eplemj@ldogg her i landet. Pi oppfordring sendte
en del fylkes- og herredsgartnere i S@r-Norge inn til Sratens planre-
vern 5l pr/ver av epleskudd med mjpldogg fra i alt 12 eplesorter. Pr/-
vene var tatt i 20 herreder i 9 fylker. Jeg har dessuten senere under-
s/kt alt materiale av eplemj/ldogg som finnes i herbariet ved Statens
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Fig. l. Cleistothccier prl bladanleggene i endeknoppen.
Clei.stothecia in a terminal bud.

planteverns botaniske avdeling, Vollebekk, og sett det materiale som
finnes av denne soppen i herbariet ved Universitetets Botaniske
Museum i Oslo.

Ved de spesielle unders/kelsene viren 1962 ble det funnet cleis-
tothecier i 34 pt-r[ver fra I I eplesorter. Disse prg4vene rePresenterer
I5 herreder og 8 fylker (Heclmark, Opplancl, Buskerud, Vestfold, Hor-
daland, Sogn og Fjordane, M/re og Romsdal, Nord-Tr/ndelag). Den
nordligste forekomst av cleistothecier var Inderg4y. Cleistotheciene ble
funnei- pi siste irs skudd, fra basis til toppen. De forekom dels
sprerlt, dels i tette samlinger. I en pr/ve fra Lier (sort 'Akerp') ble
det pi en flate pi 3 x 4 mm tellet over 800 cleistothecier.

Ulenom cle ovenfor nevnte fylkene er cleistothecier ogsi funnet i
@stfold, Akershus og Aust-Agder.

Ved en unders/kelse av knoppene ble det i en prpve fra Nes,
Hedmark, (sort'Gravenstein') funnet cleistothecier med tilsynelat-
ende fullt utviklede sporer under knoppskjellene pi sideknopper og
inne i selve knoppanlegget i en endeknopp (fig. l).

I cleistotheciene ble det funnet asci i alle utviklingstrinn, fra asci

uten antydning til differensiering av sPorer til asci med, som nevnt,
tilsyneltatende fullt utviklede sporer.

Unders@kelsene stptter den oppfatning at cleistotheciene er vanlig
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forekommende over alt i eplemj/ldoggens utbredelsesomride i Norp;e.
Cleistothecier synes i kunne dannes pi alle eplesorter, selv om d6 i
det unders/kte materiale nok ikke forekommer i like store mengder
pfl alle.

ENGLISH SUT,IN{ARY

This pap-er deals_ with the occurrence of cleistothecia of apple pow-
dery mild.ew, Podorphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm., in 

-Nor*uy.

_ 
In April; N{ay 1962 an investigation of 5l specimens of terminal

shoots.of milderved apple trees, collectecl in 9 counties (,fylker') was
carrleo out.

Cleistothecia were found in 34 specirnens belonging to ll of 12
varieties investigated. f'he northernmost locality where cleistothecia
were found was Inderciy in Nord-'Ircindelag. This is also the north-
ern_most locality known in which the fungus occurs in Norway.

Cleistothecia have not been found on pears.
Cleistothecia were found on the last year's shoots only, occurring

scattered to very densely. On one shoot, in arl area not larger than
3 X 4 mm, more than 800 cleistothecia were counted.

In one specimen cleistothecia were found inside the bud scales of
axillary buds and on the rudimentary foliage in a terminal bucl
(Fig. I).
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Om Anemone nemorosa L.
ved Vadsl og andre norske plantefunn gjort av

avdlde sorenskriver Jakob Bredrup

Av

ROLF NORDHAGEN

Jakob Lauritz Bredrup var f/dt i 1880. Etter avlagt eksamen ar-
iium begynte han i. siudere jus, og var i en rekke ir Privatsekre-
tar hos juristen, professor T- H. Aschehoug (1822-1909)._Bredrup
var sterki botanisk interessert og gjorde allerede i sin sekretrrtid
flere interessante funn av ruderatplanter og forvillede arter ved Gref-
sen, hvor Aschehoug bodde. Sine funn sendte Bredrup til professor
N. Wille, og de finnes i Botanisk Museum's norske herbarium. For
6. kunne avgi{re hvor mange plantearter Bredrup i sine y-ngre dager
sendte tit Witte, mfltte mai gh gjennom hele dei norske herbarium'
Personlig kjente jeg Jakob Brediup, hans s/sken og fettere, og ieg
husker 

"1 
h"t overfor meg nevnte at han hadde funnet et Par for

Norge nye Verbascum-artei. Ved i gi gjennom materialet av denne
slekiharjeg ganske riktig funnet at Bredrup i august 1905 oppdaget
V. oaalifoliu* Donn sub1p. eu-oaalifoli,une Murb., og i august 1907

V. blattaria L. Eksemplarene ble i 1934 ftontrollbestemt av den
svenske Verbascum-spesialist, professor Svante Murbeck. Pi de res-

pektive etiketter hai daverende konservator Bernt Ly_nge skrevet:
.Forvillet ved Grefsen Sanatorium, legit stud. jur. Bredrup'. Begge

cle nevnte arter er senere funnet tilfeldig noen fi andre steder i
Norp;e, men Bredrups funn er de eldste.

Cind. jur. J. L. Bredrup ble i l9l9 utnevnt til sorenskriver i Va-
ranger o$ bositte seg i Vadsp, hvor jeg hadde den glede i_tretfe ham
flere ganger under mine Finnmarksreiser i 1930-irene. I 1936 ble
Bredrirp ilrenskriver i Holmestrand og flyttet dit. Han falt for alders-
grensen i 1950 og levde i Holmestrand til sin d/d i oktober 1962.

Hans botaniske interesser varte livet ut, og kort fpr sin d/d sendte
han meg et brev og en del pressede planter, som jeg f/rst ni har f:itt
tid til { studere n6yere. EC av hans funn har betydelig interesse.



74

l. En forehomst au Anemone nemorosa L. ner VadsQ

Av denne planteart, som aldri er funnet viltvoksende i Finnmark
fylke (jfr. Ove Dahl 1934), oppdaget sorenskriver Bredrup i l93l
noen fi eksemplarer i en liten plantet bj/rkelund omtrent I km
nord for Vads/, /st for veien til den davrrende militrre base B.
Anemone nernorosa mi., som antatt av Bredrup selv, enten vrre blitt
plantet i lunden eller snarere kommet inn sammen med de plantede
bj/rketrar. Det er en kjent sak at bjprk ikke er lett I transplantere,
iallfall mfl man ta med en stor jordklump omkring rotsystemet.
Hvis trarne stammet fra Nordland fylke (om Troms, se nedenfor)
kan rotstokker av hvitveis lett ha fulgt med.

Funnet er viktig, sarlig fordi Bredrup gir opplysnin€ier om at bj{r-
kelunden er plantet. Ellers har hvitveisens nordgrense i Norge vart
ikke si lite omstridt. J. N{. Norman (1895 p.40) opplyser at M. N.
Blytt hadde angitt Anemone nenrorosa for Troms@, men han ut-
taler at Blytts angivelse antagelig b/r settes ut av betraktning fordi
det ikke foreli noen beskrivelse av spesiallokalitetenes natur, og fordi
planten i tiden 1845-1895 ikke var pflvist med sikkerhet i hele
Troms/ amt.

Etter konservator P. Benums inngiende floristiske unders/kelser
i Troms fylke, er saken kommet i et nytt lys. Benum uttaler fplgende
om Anernone nenl.orosa (1958 p. 227); "Occasionally introduced and
naturalized in a few localities in Troms:

Troms@ysund: Troms/ in Folkeparken on a plantation of
spruce ancl pine. 1925. Benum. (Troms/ l\fuseum's herbarium).

T r a n / y: Stonglandseid, in a damp, scrubby place on the border
of a cultivated field. 1951. Benum. (Troms/ l{useum's herb.).

Salangen: Finstadmark. 1886. Heitman Flansen. (Botanisk
Museum, Oslo)."

Den siste angivelse er geografisk feilaktig.
.f. M. Norman skriver nernlig i uNorges Arktiske Flora. I. Speciel
Plantetopografi. lste Del, (1894 p. 80) f/lgende: olofoten distrikt.
Vestvig/en: i Buksnes prastegjeld, i Hagskaret (kirkesanger
R. Arntzen) og i Finstadmarken, hvorfra Heitman Hansen har sendt
eksemplar, pi begge steder ifl,lge sistnevnte opgaYe, i stor mangdeD.
I Oslo-herbariet finnes et ark med 5 kraftige eksemplarer, og pi den
vedf/yde hflndskrevne etikett leser man: uHerved har jeg den For-
n/ielse at oversende nogle Exemplarer Hvidveis, som jeg har plukket
i Finstadmarken. Det bemarkes, at Hvidveis vokser i Mangde baade
i Finstadmarken og i Hagskaret. Finstad 25. Juni 1886. Arb/digst
Heitm. flansen., Pi arket stflr stemplet cHerb. f. M. Normanr.

Av en bygdebok om Buksnes fremgir det at Heitman Hansen var
f/dt pi girden Justad i Hol herred 2. januar 1859. Han avla eksamen
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ved Troms/ Seminarium i 1878 og ble straks etter ansatt som lrerer
i Sennesvik, Storjord og Finstad Kretser i Hol (pi Vestvig/y). I l9t6
ble han ansatt som kirkesanger i Buksnes. Han tok avskjed i 1926
etter 48 irs uavbrutt virke som lrrer og kirkesanger. Han ble inn-
valgt som medlem av komiteen for bygdeboka i 1945, men ble fri-
tatt pi grunn av sykdom. Han d/de visstnok et par ir senere.

Disse voksesteder pi. Vestvig/y ligger i Hol herred og ikke fullt I
breddegrad s/nnenfor Salangen. I Oslo-herbariet finnes overhodet
ikke noen ark fra Salangen i Troms. Imidlertid fikk konservaror
Johs. Lid i mai 196l en foresp/rsel fra frk. Aasta Bj/rstad, Solheim,
Sj/vegan i Troms, om hvorvidt det foreli. virkelig belegg for hvit-
veis fra Salangen. Hun skriver samtidig: nMin far som var lrrer
her i bygda i over 40 ir og en naturelsker som frerdedes i skog og
mark bi.de vir og h/st, hadde aldri funnet hvitveis her, og heller
ikke mine s/sken som samlet planter til skolebnrk. Men vi fikk noen
hvitveisr/tter fra S@mna (i Nordland fylke), og de vokser jo innen-
for gjerdet virt. Si oppdaget jeg noen hvitveis pi en gi'rd et par
kilometer fra oss. De stod i gresset litt nedenfor et hus. Nu kan jeg
ikke huske om det var f{r eller efter krigen jeg fant dem. Kona pi.
girden hadde ikke lagt merke til blomstene f/r jeg gjorde henne
oppmerksom pi dem og heller ikke visste hun hvor de var kommet
fra. Det kunde tenkes det var fr@ som hadde fulgt med h/yballer de
hadde fitt visstnok fra Tr/ndelag. Disse hvitveisene er de eneste jeg
vet om her i Salangen, og jeg vil vare Dem meget takknemlig om De
vil gi meg opplysning om hvor De kjenner til at hvitveisen vokser her.u

Konservator Lid besvarte brevet 10. mai 1961, men var den gang
ikke oppmerksom pi at de av Heitman Hansen i 1886 innsendte
eksemplarer var fra Buksnes i Lofoten (Hol herred). Fra Aasta
Bj/rstad kom det si 26. mai 196l et svarbrev. Hun gj/r i dette opp-
merksom pi at det ogsi i Salangen finnes et Finstad, en enslig gird,
hvor det sividt hun vet alltid har bodd samer. Men noen hvitveis
finnes ikke der. uMen si har jeg bragt i erfaring at det allikevel
vokser hvitveis i Salangen. Min bror, larer Arne Bjdrstad, har bedt
skolebarna {inne planter til skoleherbariene sine, og de har kommet
med hvitveis funnet pi Salangsverket, i Rydalen ved R/rbakken og
Teisteberget ved Magisis. Dessuten har jeg hqrt at det ogsi skal vokse
hvitveis pi. Karavikneset i narheten av Sj/vegan, men det har jeg
ikke hatt anledning til i unders/ke.,

Konservator Lid takket i august 196l frk. Bj/rstad for opplys-
ningene, men glemte fl. be henne sende inn pressede eksemplarer.
Forel/pig har vi altsi bare frk. Bj/rstad's ord for at hvitveis finnes
i Salangen. FIun er ni blitt oppfordret til f,. sende inn pressede
eksemplarer.
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I lys av sorenskriver Bredrups funn ved Vads/ er det interessant at
frk. Bj/rstad's far fikk rotstokker av hvitveis tilsendt fra S/mna i
Nordland. Her er arten vanlig og viltvoksende fifr. Ove Dahl i Bota-
niske unders@kelser i Helgeland. II. l9l5 p. lll). Med hensyn til de
andre angitte forekomster i Salangen kan forel/pig intet sies med
sikkerhet. Selv om det er lite trolig kan Oxalis acetosella og Cornus
suecica, som begge finnes i Salangen, tenkes 3" vare blitt blandet
sammen med Anemone nernorosa av vedkommende lrerer.

Nline unders/kelser har altsi gitt f/lgende resultater:

l) Anemone nemorosa er ved menneskets hjelp innkommet til
Troms/ og Vads/, ifplge Benum h/yst sannsynlig ogsi til Tran@y.

2) Artens hittil, med sikkerhet, kjente nordgrense som vill plante
ligger pi Vestvig/y i Lofoten (Finstadmarka og Hagskaret, Hol
herred), noe allerede J. M. Norman har gjort oppmerksom pi
(1895). Han angir artens spontane polargrense i Europa til om-
kring 68' 7'N.

3) Den mulighet foreligger at An,enxone nemorosa er viltvoksende i
Salangen herred i Troms fylke; men da herbarie-belegg mangler,
stir sp/rsmilet ipent.

Il. Andre plantefunn
Blant de pressede planter som sorenskriver Bredrup sendte meg i

1960, er en blomsterstand av Primula ueris (L.) Huds., som hans dat-
ter fant pi uRichard Gundersens stykke - udyrket mark - et par
km nordpst for Vads/. Hun lot selve planten bli sti.ende>. Dette miL
vare et eksemplar som pi en eller annen mflte (gjennom frfl?) har
forvillet seg fra hager i Vads14. I Nord-Norge er Primula aeris it{lge
.J. Lid (1963 p.541) funnet forvillet i Lur/y og Dverberg herreder,
dessuten i Troms/ og S/r-Varanger.

Orn Vicia sepium L. uttaler Bredrup i sitt brev: <Arten var i min
tid (1920-1936) begynt i. vise seg pi eller i nrerheten av dyrket mark
omkring Vads/,. Opplysningen har sin interesse fordi Ove Dahl
(1934) ikke angir Vi,cia sepi,um fra Finnmark. Imidlertid er den se-

nere funnet i S/r-Varanger av grav{r Halfdan Rui; men dessverre
har hverken Bredrup eller Rui presset noe eksemplar. Sannsynlig-
heten taler for at forekomstene i @st-Finnmark er adventive.

Et av Bredrup presset eksemplar, som han har bestemt til Carda-
mine pratensds L., er h/yst sannsynlig C. Nymanii Gand. Planten ble
funnet sommeren 1934 ca. 50 m s/nnenfor Vads/ by's vanninntak,
omrent midt mellom Byvannet og Vads/ by.
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Ellers har det sin interesse at BredruP den 7. juni 1958 avla et
bes/k pt det tidligere kjente finnested Rijesetrene nar Skrim i Qwe
Sandsvbr for i ofpleti Dactylorchis sambucina (Lt) Verm. Ved be'
sdket sto planten-i fullt flor pi den gamle setervollen. -Bredrup 

be-
gynte I teile antallet blomstrende eksemplarer og kom til 1700, nen
f,'raae ikke tid til I fortsette. Han anslb det samlede antall til ca.

2300, og uttaler i sitt brev at dette tallet sikkert ikke var lor hpyg. 
-

Hans"/vrige funn, dels fra @st'Finnmark, dels fra S/r'Norge, skal
jeg ikke omtde aa voksestedene tidligere er belagt i Botanisk Mu-
seum's herbarium.



Funn av Datura stramonium L. i Trlndelag
DATURA STRAATONIUM L, 1N THE TRONDHEIM

REGION OF NORWAY

Av

ARNFINN SKOGEN

Fra begynnelsen av 1950-irene har Datura stramoni,um L. stadig
oftere opptridt som ugress i Syd- og Vest-Norge. I Tr/ndelag er den
derimot funnet bare en gang tidligere: pi Mere Landbruksskole i
Sparbu 1953 (Danielsen & Ouren 196l).

H/sten 1963 ble det imidlertid til Videnskapsselskapets Museum
innbragt funn av arten fra fire nye lokaliteter: Sjdr-Tr/ndelag: Vinie.
Fjelnset ved Vinje/ra. Pi s/ppelhaug ved gammel tyskerbrakke. 3.
okt. 1963, Jens Fjelnset. Nord-Tr/ndelag: Ldnke.I kflliker. 17. okt.
1963, herredsagronom Salberg. Asen. Midtneset ved Hoklingen. I kil-
gulrotiker. 13. okt. 1963, fru dr. Smith. Shogn: Markabygda. I kel-
iker. 20. sept. 1963, Hans E. Andersen. Alle planter tilh/rte f. tatula.

Alle de innbragte eksemplarer bar velutviklete frukter. Kapslene
ipnet seg etter at de var tatt inn, og frlene var tilsynelatende modne.

Pi alle lokalitetene i Nord-Tr/ndelag vokste flere meterh/ye plan-
ter som ugress i gr/nnsakikre. Arten har aldri tidligere vcrt iakttatt
pi. noen av stedene. Det er derfor ingen grunn til i tro at fore-
komstene skyldes frl som er produsert pe stedet. Det er heller ikke
rimelig i tro at frl er utsicld med grflnnsakfr/. Det synes derfor rime-
ligere i tro at frlene er kommet med naturgj/dsel som er blitt brukt
pi ikrene (sml. Danielsen & Ouren).

For lokaliteten i Vinje er ikke denne forklaring srrli6; rimelig, da
den ligger et godt stykke unna dyrket mark. Finneren mener at fore-
komsten kan skyldes frl som har ligget i avfallshaugen siden krigs-
tiden, da hestef6r og utstyr ble bragt til stedet av tyske tropper. Da
fr{ av Datura bevarer sin spireevne meget lenge, (Avery et al. 1959),
synes dette ikke umulig.

Selv om den temperatur som er n/clvendig for at fr{ av Datura
skal spire, avhenger noksf,. mye av frlets modningsgrad, er det trolig
at virtemperaturen i Tr/ndelag bare i sjeldne ir er h/y nok til at
velmodne Datura-frQ skal spire. Det kan derfor ligge nrer i se pi
temperaturen i omridet viren 1963.



79

Tabell 1. Temperaturforhold i Tr{ndelag forsommeren 196j

Vinje/ra
mal Junl

Vrrnes
junimal

MiLnedsnorm. 193l-60 8,8
Middeltemp. 1963 ll,l
Maximum 1963 27,2
Dager med max. ) l5o l8
Dager med max. ) 20' 4

tr,4
12,8
25,3
26
l0

8,4
12,0
26,5
2r

6

I1,9
r3,3
25,0
26
r2

Av tab. I fremgir at forsommeren 1963 var atskillig varmere enn
vanlig. Da vrret ogsi ellers var gunstig, ligger det nrer i anta at dette
har hatt noe fl si for de relativt mange forekomster av piggeple i
Trlndelag det iret.

For at en ettirig art som Datura skal ha muligheter til fl. etablere
seg i et distrikt, mi den kunne produsere spiredyktig frfi. For i
unders/ke denne mulighet, ble det tatt vare pL ftQ av planten fra
Vinje@ra. Fr/ene ble lagret ved ca. + l0' C. Den 24. januar 1964
ble 200 fr| lagt til spiring pi fuktet filterpapir ved f 25" C. En
kontroll pi 50 frl ble satt ved ca. + 18" C (se tab. 2).

Tabell 2. Spiri,ngsforslk med Datura-frQ

Temp.
Antall
sidd 5d.

Antall spirt etter
l0 d. 15 d.

Spire-
20 d. prosent

25' 200 53
18' 50 0

Spiringsresultatene viser altsi at under en sipass varm og lanp;
vekstsesong som 1963, produseter Datura fullt spiredyktige frl i
Trflndelag. Noe overraskende er det at spiringen ialt gikk bedre ved
l8o enn ved 25o. Men seriene er likevel altfor smi til at det kan
trekkes noen konklusjoner om den gunstigste spiretemperatur.

Fors/kene synes iL vise at Datura i gode ir kan produsere spire-
dyktige fr{, og at disse kan spire ved temperaturer som ikke er uvan-
lige i distriktet. Dersom fr@ene ogsi kan overleve vinteren, vil derfor
artens forekomst i fremtiden ikke helt vrere avhengig av frftilf/rsel
utenfra. Det skulle sfiledes kunne tenkes at arten i noen grad kan
naturaliseres i Tr/ndelag.

EN GLISH SU M MARY

In autrrmn 1963 the adventitious plant Datura stramonium L. was
found at four localities in the Trondheim region of Norway. Previ-
ouslv onlv one occurrence in the district has been known.

45
80

83 90 90
40 40 40
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At the three localities in Nord-Triindelag Datura occurred as a
weed in cabbage fields, while the specimen from Vinjetira in Siir-
Triindelag grew in the remnants of a war-time military camp. In all
places welldeveloped fruits were found.

The occurrences are probably a result of the relatively high
temperatures in May and June 1963.

In January 1964 germinating tests were made on seeds from the
Vinjeiira specimen. Of 200 seeds kept at + 25' C, 90 germinated,
while of 50 seeds kept at + l8' C, 40 germinated.

It is concluded, that if the seeds can survive the winter, Datura
may become naturalized in the district.

Litteratur
Avery, A. G., S. Satina & J. Rietsema 1959: Blakeslee: The genus Datura. -

Chronica Bot. 20.
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Selsnepen funnet i Finnmark
CICUTA VIROSA L. FOUND IN FINNMARK.

NORTHERN NORWAY

Av

LARS GR@HOLT

Sommeren 1959 ble det gjort et oppsiktsvekkende plantefunn i
Finnmark, idet man fant at selsnepen (Cicuta virosa) vokste i store
mengder pAL en liten myr (Siebejaggi) ved Siebe i Kautokeino herred.
Siebe er en liten grend med noen fi girder ca. 16 km syd for selve
Kautokeino kirkested.

En forekomst av selsnepe her i landet er forsividt ingen sjeldenhet,
men i dette tilfelle er det grunn til f," merke seg funnet. Siebemyren
er nemlig det hittil eneste kjente voksested for denne giftplanten i
hele Nord-Norge.

Selsnepen er stort sett en lavlandsplante, men enkelte steder vokser
den temmelig h/yt over haver (Trysil ca. 650 ur o. h.). Den har sitt
hovedutbredelsesfelt i den s/r-flstre del av landet, med grener opp-
over langs de store dalffrer til Sel og Rendalen. Planten har dessuten
noen utbredelse langs S/rlandets kyst, spesielt omkring Lista, videre
finnes den i et omrflde omkring Bergen med en urpost i ytre Sogn
(Solund), og i Inn-Trpndelag. En mer isolert forekomst finnes ute
ved kysten i Kolvereid i Nord-Tr@ndelag. Dette var planrens tidligere
nordgrense her i landet. Innenfor det store omride fra Kolvereid og
nordover er den tidligere ikke funnet. Bide i Sverige og Finnland har
den imidlertid en langt stprre utbredelse nordover, og gir her opp i
lappmarkene. Det var derfor kanskje ikke si uventer ar den ogsi ble
funnet i det tilsvarende norske omride. Om selsnepen kan ha flere
forekomster innenfor disse /de og vidsrakte disrrikter, er ikke godt
i. si. Jeg har snakket med mange som gjennom flere ir har fartet
omkring p3. Finnmarksvidda, men ingen kan huske at de noensinne
har sett en plante som kunne likne pi selsnepen.

Selsnepen vokser bare pi svrert fuktige steder, ved tjern, sumper,
bekkedrag og pi vite myrer. Planten er tildels fordringsfull nir det
gjelder voksested, den trives best vecl naringsrikt vann. Vekstmulig-
hetene vil derfor /ke hvor det er tilsig fra dyrket mark og kloakker.
Man har inntrykk av at selsnepen for tiden brer seg her i landet,
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og dette kan muligens sti i forbindelse med /kende nydyrkning og
bebyggelse.

Beboerne i Siebe, som er fastboende samer, har lenge vrert av den
oppfatning at det mitte forekomme et ugiftgress, i nrrheten, da de
i l/pet av de siste 25 hr har mistet 5 kyr pi beite under mystiske
omstendip;heter. Dette skjedde siste gang i 1947. Dyrene var friske
da de ble sluppet ut om morgenen, men ble senere funnet d/de i
nerheten av myren. Etter det man ni vet er det sannsynlig at selsne-
pen har vrrt ersak til d/dsfallene. Det er lett forstielig at disse
uhellene ikke ga st/tet til at planten ble funnet den gang. Siebe var
tidligere en meget isolert grend, og det ligger i samenes natur at de
ikke si fort melder fra om slike ting.

At selsnepen ble funnet ni, skyldes at en av smibrukerne i Siebe
ved en tilfeldighet fikk se en plansje mecl beskrivelse av Planten.
Han fattet mistanke, da han syntes denne liknet svrrt pi den som
han visste vokste pi Siebemyren. Han meldte fra til Finnmark Land-
bruksselskap, og en av funksjonrerene som bes/kte stedet, kunne
snart sli. fast at det virkelig var selsnepe. Funnet ble senere bekreftet
av botaniske spesialister.

Siebemyren som er ca. 15-20 mil, ligger ca. I km fra nermeste
girdsbruk, og det finnes ikke dyrket mark omkring. I juli 1960 var
det meste av myren overvokset av selsnepe som stod i full blomstring.
Planten kunne ogsfl finnes langs et lite bekkedrag i nrrheten. Myren
var for clet meste meget fuktig og pi sine steder vanskelig i forsere'
Vegetasjonen var ikke rik nir det gjalclt arter, foruten selsnepe fantes
enkelte starrarter, myrhatt (Comarunt palustre) og bukkeblad
(M eny anthes trif oliata).

Senere pi sommeren ble myren og et lite tjern i nrrheten fors/kt
tgirrlagt vecl kanalisering, og cle fleste av plantene visnet ned. Hvis
kanaliseringen blir effektiv, er det mulig at forekomsten forsvinner.
I juni 196l sfl det imidlertid ut til at mange planter vokste opp igjen.
Det var friske bladskudd i se pi steder hvor myren var mest fuktig.

Smibrukerne i Siebe fortalte meg at myren tidligere ble brukt som
utslett. De husket meget godt at den samme planten ogsi den gangen
vokste der i store mengder. Myren mitte slies i t{rre perioder pi
ettersommeren, og det var vanlig at slittekarene ble uvel og fikk
vondt i hodet under arbeiclet, fordi gresset som ble slitt, avga en
egen vammel duft. Dette hpyet mitte for en vesentlig del besti av
selsnepe. Det kunne hende av og til at kyrne ble noe sturne nir de
fikk av dette h@yet om vinteren, men alvorlig sykdom eller dpdsfall
inntraff aldri i forbindelse med denne f6ringen. At kyrne til en viss

grad reagerte pi dette h|yet, ble ikke satt i forbindelse med noen
bestemt plante. Men da man etter hvert erfarte at hOyet fra Siebe-
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!/ren virket noe uheldig pi dyrene, opphprte denne utslitten i
slutten av tredveirene og har senere ikke-vrrt brukt.
-.- 

I virkeligheten er hele urten giftig, men etter disse og mange
liknende iakttagelser kan det se ur til at selve planten (stengel-blad-
blomst) ikke si lett forirsaker alvorlige forgiftninger. Andre steder
ItT qn" ogsa setr at kyr har tygget i seg bide blad og stengler uten e
bli syke (Danielsen 1951), og det er flere eksempler-pi aisauer har
spist gress som er rikt pi selsnepe bide i ri og iprket rilstand, uten
1! det er merket giftvirkning (Haugsji 1960).1 usundhetstilstanden
blandt husdyrene i Trvsil, sier davrerende distriktsveterinar L. Slags-

Y"]d (:: 341): *Selsnnpen (Cicuta airosa) vokser pi endel bl/tmyrer
i Trysil . 

_. 
. M1n har i gamle dage og tildels endnu slit disse myrer

og h/iet har ikke avstedkommer nogen forgiftninger, men i t/rre
sommere, nir kprne kan komme utpi, myra og ffl ate i sig ikke alene
bladene og srilken, men tillike rotstokken, dei lett f/lger-med, si har
det vist sig forgiftningstilfalder."

En e^ventuell giftvirkning vil sikkert vare avhengig av hvor mye
an_net. f6r dyret samtidig tar opp, og det er mulig ai den ogsi. kan
bli mindre nir plantene er t/rket. Det er imidlertld angitt ai giften
er relativt resistent og tiler bide lagring og t/rking.

I litteraturen opplyses at det spesielt er rotstokken som inneholder
det giftige stoffet. Den butt avskirne rotstokken er karakteristisk for
selsnepen. Den er hul og inndelt i kammer ved horisontale skille-
vegger.- Skjanes rotstokken over, pipler clet ut en gul vaske sorn har
en ubehagelig lukt. Pi. overflaten av vann brer den seg hurtig utover
pi. samme mf,.ten som en oljedripe. Et av stoffene som er isolert av
denne saften, er en blpt harpiks, cicutohsin, som er det giftige agens.

. De knollaktige rotstokkene sitter ofte ganske l/st i den fuktige
jorden eller- mudderet hvor planten vanligvis vokser, slik at dyrene
lett kan trekke dem opp under beitingen. Om hqisten ritner'side-
r/ttene bort, og de luftfylte knollene, som flyter, vil f/res med van-
net, og d9 spres pi. den miten ofte vidt omkring. De blir liggende
overfladisk pi myrer og ved bredden av tjern og bekker. Beitende
dy^r kan da fi i 

- 
seg slike l/se knoller, sreitlg senhpstes, og pi den

miten kan forgiftninger oppsti, selv om dyrene ikke direlite spiser
av selve planten.

Beboerne i Siebe fortalte meg ogsi at de for noen ir siden hadde
sett at reinsdyr ble syke etter i ha srreifet omkring i nrerheten av
myren. Samene trodde at dyrene var blitt ugaleu. Dyre.te var f6rst
wrrt urolige og opphisset, l/p ret p3. trm og gjercler, litt senere ble
de ustpe i bakparten og sjanglet avgirde. De-btpaae fra nesen og
pust-et tungt. Disse dyrene kom seg etter noen dager og ingen d/de.

Viren 196l fikk jeg opplyst at l0 reinsdyr, som hadde kommet ned
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til Siebemyren og beitet der, d/de etter kort tid. Jeg fikk- d-essverre

f/rst kjennskap til dette senere, siL det ble ikke anle-dning til^61 under-
s6ke siken ttirmere. Etter de opplysninger jeg fikk av flere, ble
dyren stive som krakker og stod ined sprikentle-ben. De blpdde fra
nesen og pustet anstrengt, tilslutt fikk de voldsomme krampeanfall'
Ett av ayiene kom seg lilsynelatende, men dpde noe senere under
kramper.'Symptomene-er begge ganger beskrevet likt og passer godt
med ^det 

som ?idligere har vert iakttatt bide hos dyr og mennesker
vel selsnepeforgiftiinger. Giften skal srerlig virke pi den forlengede
marg. Hoi menneskef har man f/rst sett uro og.oPPhisselse, senere

volcl"somme krampeanfall som kan minne om epilepsi, og langvarig
bevisstl/shet. Anire symptomer er svimrnelhet, kvalme med brek-
ninger, svelglammelse,' anitrengt respirasjon og utvidede pupiller.

Eiter at Siebemyren ble kanalisert i 1960, sank det Ovre torvlaget
endel, slik at mange rotstokker ble liggende ganske overfladisk' Da
jeg bes/kte stedet i juni 196l li det lpse knoller flere steder utover
i.,!.ett, og endel var-fprt videre med vannet i den oppgravede kana-
len. De rEinsdyrene som har beitet her, har hatt store sjanser for fl fi
i seg selsnepeknoller.

Ei slikt funn har forsflvidt mesr lokal botanisk og veterinrr inte-
resse. Det kan imidlerticl yise oss at vi i forbindelse med plutselig
sykclom eller d/<lsfall av husdyr pi beite ikke alltid skal utelukke
en planteforgiftning, selv om dette ikke skulle synes mulig vurdert
ut fra vir viGn om giftplantenes niLvrerende utbredelse og forekomst.

Da selsnepen ni ei funnet i Kautokeinos Srensetrakter, og vi vet at
clen forekommer mer utbredt i de svenske og finske lappmarker, er
clet ikke usannsynlig at den ogsi kan finnes andre steder i indre
Finnmark eller indre Troms.

ENGLISH SU1\,IMARY

In 1959 Cicuta airosa was found grora'ing in large numbers in a

small bog at Siebe in Kautokeino, Finnmark (northern Norv'ay,
c. 69" N). This is the first record of the plant'from northern Norway,
the neaiest Norwegian locality being c' 4" fufther south'-The gap to
the nearest localiry in Swedish Lippland, howevet, is less than
100 km.

The cattle of the local farmers (Lapps) have been feeding near the
bog, ancl during the last 2-3 decaites five cows have died' from
.,rr"krro*t .urrt.t"*hil. grazing there. It has also been reported that
l0 reindeer died after hiaving fed near thb bog in 1961, and on
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another occasion reindeer have been observed to behave peculiarly
after visiting the area: at first they became excited, then ran into
trees and fenceq, later their movements became unsteady, their
nostrils bled, and they breathed hard; but none of the animals died.
The discovery of C. airosa in the bog explains these cases of
Porsonrng.

The Lapps previously made hay from the vegetation on the bog.
This hay must have consisted for the greater part of C. airosa.
Sometimes the cattle langui$ed when feeding on thi$ hay, but severe
illness or death did not occur. The men felt uneasy and acquired
headaches when cutting the hay.
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Smistykker

Soppforeningen i Bergen, irsmelding 1963-64

Generalforsamling ble holdt i Botanisk Museums lokale i Joachim
Frielesgt. I den 29.-mars 1963. Arsberetning og regnskap 1962-1963
ble referert og godkjent.

Foreningeni ityre-har i forl/pne ir hatt f/lgende sammensetnin-g:
Formann: kaare Hvoslef. Styremedlemmer: Ada Fabricius og Wenche
Holm med varamenn Ragna Nergaard og Sigmund Sivertsen. Revisor
har vart Randi Vesterhus med Alli Bdhmer som varamann.

Det har vart holdt 3 styrem/ter.
Foreningens aresmedlem, fru Mathilde Holm Beyer, d/de i sep-

tember 1963 og ble bisatt 2. oktober. Foreningen var rePresentert ved
bisettelsen og det ble nedlagt krans ved formannen.

I h/stsesoirgen 1963 ble arrangert 2 foreningsturer, e-n s/ndag
l. september i Langeskogen ved Fj/sanger og en spndag 22. septem-

ber fi Stend. nn heldagstur til Voss var annonsert til l0ndag. 15. sep-

tem6er, men den mitte dessverre avlyses, da vrrforholdene gjorde en
slik tur umulig og tilslutningen av den grunn ogsiL var-minimal.
De to andre tuiene samlet henholdsvis 16 og l3 voksne deltakere og
en del barn og var, hva funnresultatene angir, ganske vellykket.

Sesongen 1963 var kortvarig og soPPartene fi,,men matsoPp^ var
det ganike bra med. Varet /dela imidlertid mulighetene for i ut-
nytte sesonSen.'ForeningEn har i lppet av iret fitt 8 nye medlemmer og 4 har
meldt seg ut. Medlemsantallet er ni 64.

K, Huoslef. Wenche Holm. Ada Fabricius.

Ceratophyllum demersum funnet pi Jaren
Ceratophyllum demersum er i Norge en vannplante-sterkt-bundet

til eutro?t vann. Hovedutbredelsen ligger rundt Oslofjorden, fra
Hvaler (@stf.; opp til Ullensaker (Akersh.), og s/rover- til Skien og

Porsgrunn lTeleiri.) (jfr. Lid 1963: 313). Dessuten har den en lokali-
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tet i D/nnes (Nordl.), og en annen i Kautokeino (Finnm.). Denne
lokaliteten, flnna Suolojavrre, 381 m o. h., er Skandinavias nord-
ligste. C. demersunr vokser her rikelig pi inntil ro merers dyp og er
bare funnet steril. Arten finnes i stillestiende eller langsomt flytende
ferskvann, dog har jeg i @stfota (Onsg4y: Seutbrua) sett den i brakk-
vann,

- Dgr 17. juli 1963 var jeg ved Grudevannet i Klepp herred (Rogal.)
for i se etter Naias flexilis, som en gang er blitt funnet her. Under
{g"1" letingen kom jeg, pi. nordsiden av vannet ved utl/pet av
Figgjenelva, over et lite skudd av Ccratophyllum demersum, Det
l5 halvveis begravd i mudder pi en halv merers dyp. Sammen med
den vokste Pilularia globulifera (et par eks.), Carei aesicaria (rike-
lig), Mentha aquatica f. submersa (spredt), Ranunculus reptans f..

ntbmerstts (i mengder), Vcronica scutellata f. submersa (noen fi. eks.),
Equiselum lluuiatile (rikelig), Caltitrichc hamulata f . submcrsa
(spredQ, C. uerna f. submersa (et par eks.) og Scirpus palustris. Dette
eksemplaret av C. demersunl. vat lite (bare 3,6 cm langt) og svert
spinkelt.

Samme dag fant jeg ytterligere et eksemplar av C. d,emersum, 1,8
cm langt, blant Pilularia ph 20 cm dyp ved utldper av bekken fra
Vasshusvann. Pi de tre neste dagene fant jeg enda 9 eksemplarer til,
clet st/rste var 7 cm langt, og det minste 0,8 cm. Av de ll ekiemplarer
som ble funnet ialt, vokste ni pi. nordsiden, fra elveoset til bekken
fra Va_sshusvaln, og to pi s/rsiden ved Grude gird. Ti eksemplarer
var avbrukne bladskudd, et eneste var del av en avbrukket rliizoid.

Rhizoidene hos C. demersurn (lfr. Gliick 1906: l9l-198, og 1936:
259-260) er fargel/se. korte sktrdd, med svarr fine blacl{liker"som er
nesten uten tenner i kanten. De tjener til 3. forankre planten, men
da de er svrert skj/re, brekker de lett av og flyter omkring. Disse kan

2 crn

VV
Abc

Ceratophyllum demersum. A, blad fra rhizoid; B, vanlig blad; C, vinterblad.
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vokse ut til nye planter. Siledes har det lykkes meg fl f5' en 2 cm lang
rhizoidbit (fra @stensj/vannet ved Oslo) til i vokse ut til en helt
normal og typisk plante.

Ceratophyllum demersurn formerer seg pi f/lgende miter:
l) Pi vanlig vis gjennom blomstring og fruktsetting. Frukten er

en nott, som har 2 torner ved grunnen. Etter tornenes storrelse og
utseende er arten blitt delt opp i flere varieteter. Det norske mate-
riale kan f/res til var. orcyacanthum Cham. et Schlecht.

2) Ved avbrukne topper og stengelbiter. Hele planten er skj/r, og
brekker lett opp i mindre biter, som flyter rundt og vokser ut til nye
planter.- 

3) Ved srerskilte vinterskudd, som ogsi tjener til overvintring.
Bladene er her omdannet til srerskilte vinterblad (se fig. C). Slike
vinterskudd har jeg sett bl. a. i Ullensaker og Oslo.

4) Ved sarskilte bladskudd, som dannes i bladhj/rnene. Disse er
opptil 9 cm lange, sarte og svert skj/re. Bladene har smale fliker
med korte tenner. Disse smiL bladskuddene kan en finne flytende
omkring, ofte i mengder, i sj/er der det vokser C. demersu'm. St@rrel-

sen er ofte bure 2-i crn, men effektive til spredning. Et slikt skudd
har jeg hatt under dyrking. I l/pet av tre uker vokste det fram til et
normalt skudd, 25 cm langt.

5) Ved avbrukne rhizoider (se fig. A).
Nir det gjelder Ceratophyllum i Grtrtlevannet, mi man vel anta

at det har foregitt en spredning ved fugler, da smi bladskudd godt
kan tenkes i hi hengt fast ved en sv/mme- eller vadefugl. Oyensyn-
lig er det ikke lenge siden planten kom til vannet. Grudevannet
pisser utmerket til denne pl-anten, og den vil nok lprj seg mer i
vannet etter som tiden gir. Det ville v€re noe merkelig at ingen
hadcle oppdaget denne lett kjennelige planten f/r, hvis det var si
at den har virt i Grudevannet gjennom en lengre tid.

Pi den annen side er det kjent at Ceratophyllurn hat vokst pi
Jaren i forhistorisk tid. Konservator Jon Kaasa har gjo_rt Peg oPp-
merksom pi at Holmboe (1903 : l8l) fant frukter av C. demersum
ui mrngdi under den postglaciale srnknings marine dannelser ved
Skeie paa Jrderenu.
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Bokmeldinger

Johannes. Lid: Norsfr og suensk flora. Med teikningar
av Dagny Tande Lid. Det Norske Samlaget, Oslo 1963.
800 s. Innb. kr. 85,-.

| 1944 kom f/rste utgave av Lids oNorsk florau, og annen utgave
i 1952. Ni er den blitt utvidet til fl omfatte floraen ogsi i Sverige.
Dette er skjedd ikke minst etter oppfordring fra svensk side og med
den beste kollegiale stlrtte og hjelp fra svenske botanikere.

De tidligere utgavene av I-ids flora har vart hpyt skattet blant
norske fagfolk og amatprer. Den nye utgaven er om mulig enda
bedre enn forgjengerne, men har bevart det samme preg. Bestemmel-
sesn/klene er praktiske og uortodokse, beskrivelsene konsise med
treffende uttrykk for det karakteristiske ved hver art. angivelse av
voksested og utbredelse er n/yaktige, - for Sverige en del mindre
detaljert enn for Norge.

Illustrasjonene er i sterk grad med pi i gi denne boken dens verdi.
Fru Lids tegninger - bilder av 2000 arter og dertil 500 detaljtegnin-
ger - treffer det karakteristiske ved hver plante. Boken er i det hele
tatt et usedvanlig fint resultat av et nesten enestaende samarbeid.

Boken er gjennomarbeidet og korrekturlest med en omhu som
gjdr det noe si ner resultatl{st il lete etter noe i pirke ved, - hvis
der er noe, blir en vel oppmerksom pi det ved lang tids bruk av
boken. Og om en finner noe, er det helt forsvinnende ubetydelig
sammenliknet med verdien av et storverk som denne floraen.

o. A. H.

P. Greig-Smith: Quantitatiue plant ecology. Second
edition. Butterworth & Co., Londori. 1964' 256 s.

Innb. 45 s.

F/rste ut€iave av denne boken kom i 1957 og ble anmeldt i Blyttia
1963 G. 130). Den nye utgaven er /ket mecl halvhundre sider, som
f/rst og fremst er blitt n/dvendig som fplge av det store antall av-
handlinger som er kommet pi dette felt, - enten om nye metoder
for kvantitativ behandling av /kologiske problemer, eller om under-
s/kelser som gj@r bruk av disse nye metoder.

Det stilles ganske store krav til den som vil arbeide pi dette felt
og som vil sette seg inn i dette stoffet med den utstrakte bruk av
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statistikk. Nettopp derfor er det viktig i ha si god veiledning som
den en fir i denne boken. Et godt tegn er det jo ogsi at en ny ut-
gave har vrert n/dvendig allerede etter seks ir.

o. A. H.

P. H. Davis & V. H. Heywood: Principles of Angio-
sperm taxonomy. Oliver & Boyd, Edinburgh & London,
1963. 556 s. Innb. 95 s.

Opp gjennom plantesystematikkens historie har to retninger gjort
seg gjeldende, - den rent deskriptive, som har lagt vekt pi i beskrive
artene og i bygge opp systemet si i si nedenfra, pi basis av artene
og deres iakttagbare karakterer, og pi den annen side den teoretiske
metode, som har fors/kt 6. finne frem til prinsippene for klassifika-
sjonen. Begge er n/dvendige, rnen det kan ikke nektes at letingen
etter en teoretisk basis til sine tider har f/rt ut i spekulasjoner som
har lite med naturvitenskap i gj/re. Et ytterpunkt i den retning var
naturfilosofien omkring ir 1800 med produkter som vi idag synes vi
er berettiget til i kalle sludder.

Idag er det ingen grunn til at teoriene bak plantesystematikken
ikke skulle sti pi like fast grunn som den rene artsbeskrivelse.
Morfologi i aller videste forstand, fytokjemi, cytoiogi, genetikk,
populasjonsanalyse, studiet av fenotyper og genotyper, plantegeografi,
/kologi, evolusjonslrre i alle dens aspekter, dette er forskningsom-
rfl.der som gir basis for systematikken.

Det er ikke noen gitt i kunne beherske alt dette, men en viss
forstielse av slikt stoff er npdvendig om systematikken ikke skal bli
artskunnskap og intet mer.

Etter sin tittel behandler den foreliggende boken prinsippene for
angiospermenes systematikk. En kunne kanskje heller ha sagt at den
behandler den basis som moderne plantesystematikk bygger pi. Med
sine 488 tette sider tekst og 68 sider bibliografi og register er den
ikke en bok som man lett leser gjennom fra ende til annen. Likevel
er den ikke bare en oppslagsbok som man tar frem for 5. finne en
henvisning. Hvert kapitel er leseverdig og gir god l/nn for den
tiden en bruker til et studium. Det er en usedvanlig verdifull tilvekst
til den botaniske litteratur pi universitetsplan.

o. a. H.

John H. Kenneth: Henderson's Dicti.onary of biologi-
cal terms. Eighth edition. Oliver & Boyd, Edinburgh 1963,
640 s. Innb. 42 s.

I 1920 utga Dr. og l\frs. W. D. Henderson f/rste utgave av A dic-
tionary of scientific terms. Med den 8de utgave som ni. er kommet,
er tittelen blitt endret, men ellers er opplegget det samme.
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_ Det er en god anbefaling for en bok som denne at den kommer
i "ppJu8 

etter opplag. Den omfarrer ni nesten 16.500 oppslagsord
lra alle grener av biologien med etymologi, engelsk urtale, og A-efini_
sjon eller.forklaring. Som oppslagsbok h/rer din hjemme pi enhver
biologisk institusjon, - mange vil nok ogsi ha clen innen rekkevidde
i sin egen bokreol.

o. a. H.

North Atlantic Biota and their History, Ed. Askell
Lcive and Doris L<ive. _ per.gamon press'1963. 480 s.
Innb. f b.

Med st/tte av NATo Advanced Stucly Institutes pr'gram ble det i
1962 holdt et symposium pi universitetet i Reykjavik. i foreriggende
bok er trykt 26 av de.29 {oredrag som ble holdt ier, med innlEining
og et sammenfattende sluttkapitel av Askell Lcive, som var leclerl
Emnet for symposiet var flora bg fauna i det norcl-atlantiske omride
med vekt pi den historiske utvikling.
. ^Av 

foredragene er g_mer_eller mindie geologiske og paleontologiske,
l6 botaniske og-3 zoologiske. Denne forderinlen erlinske betegnen-
de. Det er iser botanikeren som er blitt stilt-overfo"r fytogeogrifirk"
problemer som synes ul/selige hvis man ikke antar it; "at 'plunter
hadde overvintringsmuligheter under siste istid, noen ii6r ogia ro."-
giende istider, i Skandinavia og pi nord-atlantiske /yer, ""g 

(Z) ut
ikke bare klimatiske forhold, mEn ogsfl fordelingen ir. land"oe havi deler av kvartar-tiden har vart heli forskjelliglra den nivaiinde.
Men ogsi zoologene er etrerhvert blitt oppmerkiom pi. problemer av
liknende art, selv om marerialet til dels'(som i de^foreriggende tre
foredrag) synes i kreve forskjellige og iit clels morsrridEnde for-
klaringer.

De botaniske foredragene spiller til dels pi gamle strenger, med
tidligere kjen_tg argumenter. _Men ogsi nytt jtofikommer tii, og nye
vurderinger. Helt overveiende gir-lionklusjonene i retning ur, f,ypo_
tesen om overvintring, p6-nunatakker eller kystrefugier dller begge
deler. Samstemmigheten- blir egentlig b{e brutt av iiagri og Hopp,
som-, om de ikke egentlig talte Roma midt imot, iallfali begle pekte
pi hvor meget vi fremdeles ikke vet og pi. hvor meget ,orrr" *a nti
oppklart f/r vi kan si at overvintringen -er 

bevist.
Her,skal lrare pekes p-a t-re spesielle og h/yst forskjellige punkter:l. Vi vet fremdeles alt for lite om hvor iang tid"en-pofulas.jon

trenger for i endre sitt genetiske utstyr, slik at"clen utcliifeiensieres
som en egen taxon, - form, varietet, underart eller art. Fdr vi har
sikrere grunn i sti pi her, er det en svakhet i all argumenrering pe



92

grunnlag av infraspesifikke forskjelligheter i populasjonene pi for-
skjellige steder.

2. J1n Mayens flora blir nevnt forunderlig lite- i disse diskusjo-
ne.t.," - forunderlig, fordi ingen vel vil nekte at denne Qya m5'- tt>=-.-
fitt hele sin flora tid itrt o"ndring etter siste istid. Overvintring kan -\
ikke komme pfl tale. Flvordan, hvorfra og nir er disse plantene
kommet hit?

3. Botanikere b/r innr/mme at geologer miL forutsettes i vare
sakkyndige i forhold til geologiske problemer. Det hendte en gang

"t en g."olog som forfekiet kontinehtforskyvningsteorien (som han
visste mer om enn noen annen), uttalte om en vel underspkt og vel
clefinert fossil flora som ikke stemte med hans hypotese, at kanskje
denne floraen var blitt feil datert. Botanikere burde vokte seg for i
gj/re noe tilsvarende.

" Det var verdifullt at symposiet kom i stand i Reykjavik og at fore-
dragene ble utgitt samlet. En ktrnne /nsket at de ordrette referater
av diskusjonsinileggene ogsi var blitt utgitt, noe forkortet. De fore-

ligger stensilert, men er ikke kommet i hanclelen.
O, A. H.

Per-Erik Tonell: Samla natur. Rabin & Sjtigren,
Stockholm. 160 s. liten oktar'. Sv. kr. 17.50 innb'

Dette er en sympatisk og velskrevet veiledning i innsamling og
preparering au .let-meste av det en kan ha 

-noen 
glede av i samle

i nituren.-len er bygget pi forfatterens erfaring som ekskursjons-
leder i Sveriges Fiiltbiologiika Ungdomsftirening og Svenska Natur-
skyddsfcireniigen. Boken 

-er fri for tyngende fagt-erme-r og dekker
sikkert et beh-ov hos samlelysten ungdom uten srrlige faglige forut-
setninger. Men forfatteren fors/ker ogsiL i vise vei fra det rene sam-

leri tifen hobby med r/tter i /kende faglig innsikt. Der er fornuftige
ord om naturvern og hva man ut fra et naturvernsynsPunkt ikke b/r
samle, samt naturligvis fyldig oversikt over fredete omrider og plan-
ter og dyr i Sverige. fngiia iVrernulf har stitt for en del instruktive
strek--illustrasjoner-, men i en bok av dette slaget kunne-.det gjerne
vrrt enda flei. Et kapitel om narurfotografering er egenttg for kort-
fattet til fiL ha noen iynclerlig verdi, selv om det inneholder en del
elementere tips.

Boken har et ytterst lite holdbart papirbind som ikke piL noen mite
harmonerer med den bruk den er beregnet pi. 

S. M.
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