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BUttia, bd. 29, h. l, 1971

Fordeling og biomasse av Isoites lacustris og
Scorpidium scorpioides i @we lleimdalsvatn,

et hlyfjellsvann i Sgr-Norge
L-'ISTRIBUTION AND BIOMASS OF ISOETES LACUSTRIS
AND SCORPIDIUM SCORPIOIDES /N QVRE HEIMDALS.

VATN, A MOUNTAIN LAKE IN SOUTHERN NORWAY

Av

PAL BRETTUiV{I

Innledning
Som et ledd i en samlet unders/kelse av produksjonen i et norsk

h/yfjellsvann, er det her underspkt fordelingen og mengdene av
Isoijtes lacustris L. og mosen Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.,
de to viktigste planteslag som utgj/r bunnvegetasjonen i @vre Heim-
dalsvatn.

Underspkelsene er igangsatt og ledes av Norsk IBP (International
Biological Programme).

Formilet med denne delen av underspkelsene var i f/rste omgang
i fi kartlagt bunntypene og bunnvegetasjonen i vannet, deretter i
finne hvorledes de nevnte planteslag varierte i biomasse pr' flate-
enhet rundt om i vannet. Endelig var hensikten i pr@ve i beregne
en verdi for den totale biomasse som disse to planteslag utgj/r t
\.annet.

Reshriaelse aa aannet og dets ontgiuelser
@we Heimdalsvatn-ligger i pstre del av Jotunheimen i Ostre

Siidre i S/r-Norge.
Av fasong er vannet langt og smalt (fig. 1), lengde 3 km, st/rste

bredde ca. 400 rn, og det er demmet opp av en morenerygg i @st-

enden. Morenemateriale er det dominerende lglsmateriale i omridet.
Vannet er orientert WN\,V-ESE, og ligger 1090 m o. h., mens fjel-

lene blde piL nord- og s/rsiden gnr opp i 1500-1800m o. h. St/rste
ctyp er 13 m, mens gjennomsnittsdypet ligger pi 4,7 m. Viktigste inn-
llpsbekk ligger i vestenden av vannet, ellers renner det mindre bek-
ker inn i vinnet bide langs s/r- og nordsiden. Utl/pet er i /stenden.

Grovt kan en dele vannet i tre hoveddeler; en vestre del som om-
fatter omridet fra hovedinnl/psbekken og ca. 7-800 m pstover. Her
er det hovedsakelig grunne partier, st/rste dyp de fleste steder 5 m,
rrnntatt noen fi dypere hull pi 8 m. Det midtre partiet av vannet er

1 Norsk IBP/PF, Zoologisk Museum, Universitetet i Oslo
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det st/rste. Her skrlner bunnen jevnt fra rrord- og s/rsiden til st/rste
dyp, som i dette partiet ligger pi 10-12 m. Dette partiet omfater
ca. 2 km av vannets lengde. Lengst i /st er det igjen et grunnere om-
ride f/r utlppet, ca. 300 m, der sr/rste dyp er 4,5-5 m.

Vegetasjonen pi. nordsiden av vannet oppover i fjellsiden er meger
frodig. En rekke planteslag, som vanligvis bare vokser i laverelig-
gende omri.der, ser ut dl e ffives utmerket i dette omriLdet. Dette er'
imidlertid ikke enestiende i disse omridene. Nordhagen (1943) har
beskrevet forholdene i Sikilsdalen som gir parallelt med Heimdalen
nord for denne, og forholdene er der mye de samme som i Heirndalen.

Fra slutten av oktober til begynnelsen av juni er vannet dekket
;rv is, som kan fi en tykkelse pi godt over en rnerer.

Vannet ligger spesielt godt eksponert for vind fra vest og s/r/sr.
Dette er da ogsi de dominerende vindretninger i omridet, noe som
pi grunn av fjellene er mye topografisk betinget. Vinden serter opp
tildels kraftige b/lgebevegelser i vannet, bplgeslagene har vasket vekk
mudderet de /verste par metrene de fleste steder. Dette pvre beltet i
\,annet bestir derfor for det rneste av rullestein og grus, og clanner
/we grense for den macrofyttiske btrnnvegetasjon i vannet.

Materiale og metoder
Det ble tatt pr/ver av bunnen pi ialt 80 stasjoner. Disse var, mecl

unntak av noen ganske ffl, fordelt pi 12 profiler pi tvers av vannet.
Pr/vene ble samlet inn i l/pet av september 1969.
Pi hver stasjon ble det samlet fire parallelle pr/ver, dette for i fi

et bedre gjennomsnittsresultat fra hver stasjon. Prgivene ble sanrlet
inn ved hjelp av en Ekman bunnhenter. I de prdvene der det var.
vegetasjon, ble denne omhyggelig skyllet, samler i plastposer og der-
etter frosset ned.

Av de 80 stasjirnene var det vegetasjon pi i alt 47. Fra disse 47
stasjonene fikk en pi denne meten kvantitative pr/ver av bunnve-
getasjonen. I tillegg ble det samlet inn kvalitative pr/ver fra 18 andre
stasjoner, disse vesentlig som hjelp til bestemmelse av vegetasjons-
grenser, srrlig i den vestre delen av vannet.

For best mulig i fi kartlagt grensene i vannet mellom det /vre
vegetasjonsl/se omrldet og det nedenforliggende vegetasjonsbeltet,
ble benyttet en vannkikkert. IUed den var det mulig 3. se bunnen og
vegetasjonen skikkelig ned til ca. 4 m dyp.

For i bestemme hvor nedre grense for vegetasjonen gikk, ble resul-
tatene fra bunnhenterprpvene lagt til grunn.

De innsamlede vegetasjonsprpvene ble uansporrerr ned fra fjellet
til hovedlaboratoriet i Oslo i dypfrosset tilstand ved hjelp av ter-
mobagger. Pr/vene med vegetasjon inneholdt alle utelukkende plan-
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ter av Isodtes lacustris og Scorpidium storpioides. For Scorpidium
scorpioides ble det bare bestemt frisk- og tt4rrvekt samlet i hver
pr/ve. Eor Iso|tes lacustris derimot, ble hver plante delt i blader og
rotter + stengeldel, og disse ble si veiet hver for seg innen hver
pr/ve. Antall planter i hver pr/ve ble notert, og lengden av bladene
pi hver plante milt og gjennomsnittslengden beregnet.

Prpvene ble t/rket i tprkeovn ved temperatur 90-95'C i 3 d/gn.
\reiingen foregikk pi analysevekt med n/yaktighet 0,1mg. Under
kartleggingen i vannet ble benyttet detaljerte dybdekart av Qwe
Ileimdalsvatn, utarbeidet av PF-seksjonen innen Norsk IBP pi
grunnlag av ekkoloddmilinger.

Fordeling av bunntyper og den aiktigste bunnvegetasjon
Ut fra de resultater som bunnhenterpr/vene ga, oB det en kunne

se av bunnen og vegetasjonen gjennom vannkikkerten, var det mulig
I kartlegge de forskjellige bunntyper og de viktigste bunnvegeta-
sjonsplantenes fordeling i Owe Heimdalsvatn.

Et slikt kart er vist i fig. l, der det er skilt mellom vegetasjonsl/s
bunn bestiende av sand, grus og rullestein eller vegetasjonslps mud-

[l SrnO, grus o9 stan.r

E lsootos lacustris

ffi Scoreidium scorpioidcs

l-l Mudderbunn utln yeg.tesjon

alt.rniftorum

il.: s . ayp

'.])ror oyp

Skata 1,1o ooo

rig. r. ror;eUngen av ol"""rrn., .#; viktigste bunnvegetasjonen i @vre
Heimdalsvatn.

Distribution of lake-bed types and the most important bed aegetation in
Ovre Heimdalwatn.

n
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clerbunn, og et vegetasjonsbelte mellom disse med Isoiites lacustt'is
eller S c or pi dium sc or p ioide s.

Disse to macrofyttene er det som utgj/r si og si all bunnvegetasjon
i vannet. Ut for noen av innl/psbekkene er det noen fe planter av
Myriophyllum alterniflorum DC. I enkelte viker finnes ogsl smale
belter med Carex rostrata Stokes og sannsynligvis en hybrid mellom
Sparganiunr hyperboreum Lrst. og Sparganium angusti,f oli,unz Michx.

Av kartet gir det frem at nedre grense for Isoiites lacustris gir ved
ca. 5 m dyp. Denne grensen er ganske markert, men varierer noe
rundt vannet, tra 5-5,5 m dyp.

@we grense for vegetasjonsomridet varierer ganske sterkt i vannet.
Noen steder gir grensen mellom det /vre vegetasjonsl/se omridet
mecl stein, grus og sand og det nedenforliggende vegetasjonsomrfldet
ve<l ca. 0,75 m, andre steder helt nede ved 4,5-5 - dyp. Med unntak
av det vestre omridet, er det i alt vesentlig vegetasjonsl/s mudder-
bunn dypere enn 5-5,5 - dyp. Kartet (fig. l) viser ogsi. at det i den
vestre delen er et stgrrre omride der mosen Scorpidium scorpioides
dominerer fullstendig. Dette omridet ligger mellom 3,5 og 7 m dyp.
tinder 7 m er det ogsi her mudderbunn uten vegetasjon. Her er det
en skarp grense mellom omridene med Isoiites lacustris og Scorpi'
rlium scorpioides.

Med unntak av noen ganske fi enkle individel, ble mosen ikke
frrnnet fra andre deler av vannet i de kvantitative pr/vene. Enkelte
meget spredte eksemplarer av Scorpidium scot'pioides finnes imid-
iertid ogsi pi andre steder. Dette har vist seg bl. annet ved at en har
fitt med moseplanter nir garn som har stett pe bunnen andre steder
i vannet enn den vestre, er trukket opp. Det er imidlertid spredte
eksemplarer, og har ingen L.etydning kvantitativt.

Av hele bunnarealet i vannet (projeksjonsarealet), som er pi
0.775km2 eller 775 da, dekker omrfldene med Isodtes lacustris 247 da
eller 31,9/o, mens Scorpidium scorpioides dekker 35 da eller +,57p.
I alt utgj@r omridene dekket av disse to viktigstemacrofyttene2S2 da
elier 36,4 to av hele bunnarealet.

Fig. 2 viser i histogramform hvor mye totalarealet utgj/r mellom
{i og I * dyp, I og 2 - dyp o.s-v. Sammen med totalarealet er satt
opp hvor mye av arealet pi de forskjellige dyp som er vegetasjonslps
bunn med steiner, grus og sand eller mudder og hvor mye som er
mudderbunn dekket av Isodtes lacustris, eventuelt Scorpidium
scorpioides.

Den haantitatiae f ordeling
Pi grunnlag av de resultater som veiing av det innsamlede mate-

riale ga, er det fors/kt gitt et bilde av den kvantitative fordeling av
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! Areat med sand,grus og stener

Q AreaL dekket av lsoetes lacustris
lift-il Areat dekket av Scorpidium scorpioidos
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Fig.Z. Figuren viser fordelingen av bunnarealet mellom 0 og I m, I og 2 m,
etc., og hvor mye av bunnen som er dekket av de viktigste planteslagene

og vegetasjonsl/s bunn.
The figure shous the distribution of bed area between 0 and I rn' 7 and
2 m, etc., and the extent ol the area that is couered with the nxost impor'

tant plants or is uithout any aegetation.

IsoCtes lacustris og Scorpidiunx scorpioid.es i vannet. T/rrvektmeng-
dene av Isoites lacustri.s pi de 39 stasjonene der denne planten ble
registrert, er fremstilt i fig. 3 A. I figuren er satt opp t/nvekt pr.
m2, og verdiene er gjennomsnittet av de fire parallellene som ble
samlet fra hver stasjon. T/rrvektmengdene viser store variasjoner
rundt om i vannet, selv pi samme dyp. Imidlertid viser de fleste pro-
filene en jevn /kning av mengdene ned til 4 til5 * dyp, der de britt
avtar like f/r vegetasjonsgrensen. I den vestre delen av vannet er
verdiene pi de perifere stasjonene h/yere enn pi de sentrale, selv
om de ofte har samme dyp. t den helt pstre grunnere delen f/r ut-
l/pet viser alle stasjonene markert lavere verdier enn de fleste sta-
sjonene ellers i vannet. I denne delen av vannet er mudderet mye
tilblandet sand og grus.

Et noe spesielt avvik fra det som er sagt tidligere om at mengde-
verdiene i samme profil /ker ned til 4-5 m dyp, viser den siste pro'
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Fig. 3. A) T/rrvekt av Iso4tes lacustris pr. m2.

B) T/rrvekt av Scorpidium, scorpioides pr. mz.
A) Dry weight of Iso'ites lacustris per mz.
B) Dry weight of Scorpidium scorpioides per mz.

filen f/r det /stre, grunnere partiet. Her ble det samlet pr/ver fra
tre stasjoner p6. hver side av vannet, og en skulle forvente at det var
en /kning av verdiene p6. hver side moi dyp.t, eller, siden de dypeste
stasjonene pi hver side ble tatt pi henholdsvis 5,1 og 5,3 m, 

-at 
de

midterste stasjonene pi hver side hadde de h/veste verdiene. Som

liguren viser, hadde disse stasjonene tvertimot de laveste verdiene.
Arsaken er muligens at det p5-de midterste stasjonene pl dette pro-
filet var ganske bratt helling, noe som gj/r bunnen mindre stabil, og
dermed vekstbetingelsene mer ugunstig.

Som fig. 3 B er tatr med en kartskisse over det omridet i den vesrre
delen av vannet der mosen Scorpidium scorpioides dominerte. Tdrr-
r,ektverdiene fra de stasjonene med mose der clet ble tatt kvantitative
prfver, er vist, men da det bare ble samlet kvantitative pr/ver fra
lgel fe stasjoner, er det vanskelig i si noe om fordelingsm/nsterer.
Pi kartskissen er vist en rekke prikker i omrfldet. Dette angir hvor
de kvalitative pr/vene i omridet ble tatt, for L fastsette greniene for
vege tasj onsomri.dene.

Isodtes lacustris viste en sterk /kning i den delen som bladene
rtgj/r av den samlede tprrvekt mor dypet. I fig. 4 er nettopp dette
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Fig. 4. Variasjoner i forholdet mellom t/rrekt av blader og tprrvekt av

rOtter + stengeldel med dypet, hos Isodtcs laatstris.
Variations in the rclation bctuccn dry weight ol leaacs, and dry weight

ol roots + stems u,th thc de'Pth for Isoeks lac*sttk.
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Fig. 5. Gjennomsnittst/rrvekt av blader (A) og totalt (B) pr. plante, sett i
forhold til gjennomsnitts bladlengde hos .fso?tes lacritrir.

Mean dry weight ol leaaes (A) and total dry weight (B) per plant, in rela_
tion to mean leaf length for IsoEtes lacustris.
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vist. Her er forholdet mellom t/rnekt av bladene og t@rrvekr av r|t-
ter + stengeldel plottet mor dyper. Grunnen til pkningen er tildels
at r/ttene blir kortere med dypet, men i stprre grad at bladlengden
i gjennomsnitt pker markert.

Noe som i og for seg kan vare vanskelig i forsti nir en ser plante-
materiale samlet forskjellige steder i vannet, er det som er vist i dia-
grammet i fig. 5 A. Her er t/ffvekten av bladmaterialet pr. m2 delt pl
antall planter og plottet mot gjennomsnittsbladlengde for disse plan-
tene. Figuren kan derfor tolkes slik at pi forskjellige stasjoner crer
gjennomsnittsbladlengde er den samme, representerer hver plante i
gjennomsnitt samme t@rrvekt av bladmateriale. Fig. 5 B viser at dette
i enni. st/rre grad er tilfelle ni.r en tar for seg plantenes totale t/rr-
vekt, det vil si vekten av bladene og stengeldel + r/tter.

For I kunne gi et estimat for hvor stor biomasse disse to viktigste
macrofyttene i Qwe Heimdalsvatn representerte piL toppen av sin
vekstkurve (september) er derfor resultatene fra de 47 stasjonene og
de beregnede projeksjonsarealene som plantene dekker av bunnen i
de forskjellige dyp, benyttet. Dette gir, innen visse grenser, et biide
av de mengder det dreier seg om. Resultatene er f/rt opp i tabell l.

Tabell l. Beregnete mengder av Isoiites lacustris og Scorpitlium scorpioides
totalt i Ovre Heimdalsvatn.

Estimated total ntasses of Isodtes laautri,s and Scorpidium scorpioides in
Aare Heimdalnatn.

Gj.snitt
tOrrvekt

gr. pr. m2

Bunnareal Total lo vann
dekket tdrrvekr
i dekar i tonn i gj.sn.

Total
friskvekt

i tonn

Iso€tes lacustris
Scorpidium scorpioides
Totalt

r37,2
r3r,7

33,9
4,6

38,5

87,53 272,0
18,3

290,3

247
35

9F9

Diskusjon
Hovedvekten ved denne unders@kelsen er lagt pi kartlegging av

de viktigste macrofytters fordeling i vannet. Som nevnt viser den
viktigste bunnvegetasjonsplanten, Isottes lacustris, en fordeling som
det kan vrcre interessant e dvele litt ved. Den nedre vegetasjons-
grense for denne planten g8r i Qvre Heimdalsvatn ved 5-5,5 m dyp,
og denne grensen er meget markert. En mulig irsak kunne v&re
lyset. Milinger med Secchiskive har imidlertid vist at det i Qvre
Heimdalsvatn er tilstrekkelig lys som trenger ned selv til st/rste dyp
(13 m) til i kunne opprettholde en positiv assimilasjon.
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F/lgelig mi det vare en annen lrsak til at Isoercs lacustris ikke gir
dypere.

Arsaken er det hydrostatiske trykket av vannet. Ved 5 m dyp er
trykket ca. 1,5 atm. Gessner (1952) og hans elev Ferling (1957) har
unders/kt det hydrostatiske trykks virkning pi forskjellige under-
vannsplanter, og klargjort at det /kende trykket virker sterkt hem-
mende pi veksten hos planter med gassfylt intercellulart luftnings-
system. Nygaard (1958) og Wetzel (1964) fant ogsl en nedre grense
for Isottes pi ca. 5 m dyp, og disse to forfattere unders/kte si for-
skjellige vann, med hensyn til lysgjennomtrengelighet, at dette ikke
har vart noen avgj/rende faktor. Trykket derimot blir det samme i
alle tilfeller. I @vre Heimdalsvatn er mosen Scorpidium scorpioides
dominerende i den vestre delen av vannet fra ca. 3,5 m og dypere.
I resten av vannet forekommer den bare i spredte eksemplarer. For
mosene er det ikke det hydrostatiske trykk som er den begrensende
{aktor. Bl. a. fant Bodin & Nauwerck (1968) mosen Marsupella
aquatica (Schrader) Schiffner helt ned til 30m dyp i Latnjajaure i
Nord-Sverige.

At Scorpidi.um scorpioides ikke finnes rundt om i @vre Heimdals-
vatn i belter slik som i den vestle delen, er det vanskelig i gi noen
forklaring pfl. En mulighet kan vrre at hovedinnl/psbekken i vest-
enden f/rer med seg slam som muligens er forholdsvis kalkrikt og
ogsl rikt pi nrringsstoffer forpvrig. IVlesteparten av dette slammet
vil sedimentere i den vestre delen. If/lge oppslagsb/ker som Ursing
(1949) og Lye (1968) er Scorpidium scorpioides en kravfull mose-
plante som fortrinnsvis finnes i naringsrike myrer og vann.

Det dvre omrfldet av bunnarealet, nermest strendene, bestiende
av steiner, grus og sand, varierer sterkt i mektighet i Qwe Heimdals-
vatn, fra 0,75m noen steder, spesielt inne i viker, til 4,5-5m dyp
andre steder, sarlig ut for odder i vannet. Jevnt over ligger nedre
grense for dette omridet ved 1,5-2 - dyp. Dette vegetasjonsl/se
omridet har fremkommet ved at b/lgeslag, str/mninger og is har
vasket vekk mudcleret, som sfl er avsatt igjen pi dypere, roligere
vann. Vannet ligger som nevnt godt eksponert for vinden, spesielt fra
vest og sttr/st. Disse vindretninger er fremherskende, og vinden er
ofte kraftig, noe som gir sterk b/lgegang og storturbulenside@verste
vannmassene. Inne i vikene, som flere steder ligger beskyttet av h/ye
morenerygger, fir vinden mindre virkning, b/lgeaktiviteten blir
mindre, og mudderet vaskes lite ut. Ut for odder og nes derimot har
den urolige sj/en stor virkning, og vasker vekk mudderet dypt ned-
over. De topografisre forhold langs vannet blir siledes bestemmende
for bredden av det beltet med vegetasjon som en finner pi de ulike
steder i vannet. Dette gir tydelig frem av fig. 2. Isgangen virker pi
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samme mite /deleggende for all vegetasjon i strandsonen, med unn-
tak av enkelte lune viker.

SUI\{MARY

The distribution of Isodtes lacustris L. and the moss Scorpidium
scorpioides (Hedw.) Limpr. in @vre Heimdalsvatn is mapped. Qvre
Heimdalsvatn is a mountain lake situated 1,090 m above sea level in
Ostre Slidre in southern Norway. The biomass represented in the
lake by these two macophytes is estimated and possible factors
limiting their distribution in the lake are discussed.
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Aclaances in Botanical Research. Vol. 3. Ed. E. D. Pre-
ston. Acad. Press, London and N. Y. 1970. 309 p.

Dette bindet, som er kommet itte ir etter det foregiende, inne-
holder fire oversiktsartikler: Structural Aspects of Cell Membranes
(Staehelin and Probin), X-Ray Structure Research on the Photosyn-
thetic Membrane (Kreutz), Some Aspects of Water Relations
(Weatherley), og Monocotyledone, towards an Understanding of
their Nlorphology and Anatomy (Tomlinson).

Artiklene gir et sterkt inntrykk av hvor dyptgiende og spesialisert
virt kjennskap til plantenes struktur og livsytringer niL er blitt, -si spesialisert at selv om man har en generell botanisk kunnskap og
er noenlunde vel orientert innenfor ett hj/rne av botanikken, er
man en fremmed pi andre felter. Disse artiklene er ikke skrevet for
de rene spesialister, og likevel undres j"g pn hvor mange botanikere
det er som kan lese dette bindet fra perm til perm og f/le at for-
kunnskapene hele veien er tilstrekkelige.

Artiklen om de enfr/bladete er viktig av en spesiell grunn: For-
fatteren, som arbeider ved en tropisk botanisk hage i Florida, presi-
serer at gjennom den vanlige undervisning ved de aller fleste uni-
versiteter i Europa og Nord-Amerika f/rer studiet av den hjemlige
flora og valget av demonstrasjonsmateriale til at man oftest flr et
skjevt bilde av de enfr/bladete. Tverr- og lengdesnitt av maissten-
gel-internodiet er bra nok til i vise bygning og forl/p av karstrenger,
men som helhet er mais sterkt spesialisert. For oss er det ikke svart
meget fl gjdre ved det, for de treformede monokotyledonene og spe-
sielt de virkelig primitive slektene, tre- eller urteaktige, som forfat-
teren beskriver noen utvalgte eksempler av, er det ikke lett i skaffe
materiale av. Men forfatterens synspunkter er iallfall tankevekkende.

O. A. HQeg
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Tillegg til Norges Elaphomyces-flora

ADDITIONS TO THE ELAPHOMYCES FLORA OF NORWAY

Av

FINN.EGIL ECKBLAD1

Elaphomyce.r er den vanligste slekt av underjordiske storsopp i
Norge. Den danner runde fruktlegemer, l-4cm i diameter, med et
forholdsvis tykt, og - sarlig som tOrt - hardt skall, peridium, som
er gulbrunt, brunt eller svartaktig utenpi. Et karakteristisk trekk
ved slekten er at fruktlegemenes indre, glebaen, ved modningen om-
dannes til et svart, t{ft, l|st pulver som likner krutt. Pulveret bester
bare av soppens sporer som er tykkveggete, brune og meget tett pig-
gete eller ru. Alle de brune norske artene har et peridium som er

ievnt og tett vortet og ru utenpi, mens de svarte artene er glatte eller
nesten glatte.

Systematisk tilh/rer slekten Ascomycetene, narmere bestemt fami-
lien Elaphomycetaceae, ordenen Plectascales, innenfor Plectomyce-
tidae. Elapltornyces stir meget isolert i forhold til andre soppgrupper,
og vanligvis regnes den som eneste slekt innenfor familien Elapho-
mycetaceae. Sporesekkene, asci, er runde, men gjerne litt avlange,
og inneholder et mindre antall sporer, det varierer fra en ascus til
en annen, men er sjelden si h@yt som 8, det ellers vanlige antall spo-
rer i en ascus. Dette trekk kan enten tyde pi at gruppen er mer pri-
mitiv enn grupper med regelmessig 8 sporer per ascus, eller at den
er avledet i forhold til slike. Det siste er sannsynligvis tilfelle her.

Som helhet er slekten meget vidt utbredt i Norge, og vi er for-
holdsvis godt underrettet om dens forekomst selv om detaljer mang-
lcr. Vanligvis finnes fruktlegemene i barskog, sjeldnere i l/vskog' et
stykke ned i jorden. Oftest pleier jeg ill{tte opp moselaget,og laget
med halvrfltn-e planterester under dette. Med en liten rive kan man
si ofte grave fram Elaphomyce.s i jordlaget under, selvsagt ikke alltid,
men ofte lykkes det. NoksSL'mange funn er gjort ved tomt- eller grpf-
tegraving.

Sporene spres ved at fruktlegemene graves opp av dyr, sarlig gna-
gere, f. eks. ekorn. Hvorvidt sporene mfl gi gjennom dyrets tarmka-

r Bomnisk Laboratorium, Universitetet i Oslo
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nal for i spire, er hittil ukjent. Kanskje skjer spredningen vecl at
dyrene mister biter av soppen underveis. I alle fall kan man under-
tiden oppi bakken finne slike oppgravde fruktlegemer med tydelig
gnag etter tenner.

Soppen har vart brukt som afrodisiakum overalt hvor den fore-
kommer, bide i Norge og andre steder. Det boklige norske navn.
Itjortetr/ffel, etter tysk Hirschsprung, har sammenheng med dette.
Folkelige navn finnes det mange av, f. eks. l/pekuler, buflog, etc. Det
siste brukes ni som almenr norsk navn pl slekten.

Jeg har tidligere (Eckblad 1962) gitt en oversikt over de seks arter
av slekten som forekommer i Norge og deres utbredelse. Seinere er
det kommet inn en del nytt materiale hvorav det som er av serlig
interesse blir nevnt nedenfor. Dessuten viser det seg at vi har tre
svarte arter, - ikke to som jeg tidligere har antatt, nemlig E.
leveillei Tul., som det fremdeles bare foreliggel ett funn av og dess-
uten bide E. uliginosu.r Hesse og E. anthracinus Vitt. Tidligere ansi
jeg disse for identiske og brukte E. anthracinus Vitt.som det korrekte
navn fordi dette er eldst. Forskjellen pi de to artene er angitt
rredenfor.

Hawker & al. (1967) og Hawker (1968) har nylig hevdet ar E.
asperulus Vitt. ikke er artsforskjellig fra E. granulatu.s Fr. i motset-
ning til hva bide Lange (1956) og jeg (Eckblad 1962) har hevdet. I
en annen forbindelse synes Koch og Lange (1960 e erklrere seg enig
med Hawker. Selv synes jeg det er vanskelig i akseptere hennes resul-
tat, da jeg fremdeles finner det noksi enkelt i skille mellom de to
artene pi. deres sporeskulptur slik Lange og jeg har gjort tidligere.
Nedenfor vil altsi A. asperulu.s Vitt. og A. granulatus Fr. fortsatt bli
beuaktet som to forskjellige arter.

Da det er kommet til en ny art gir jeg en ny bestemmelsesn/kkel.
Ved unders@kelse av sporenes st/rrelse og skulptur b/r litt av spore-
pulveret eller den faste del av glebaen klemmes ut i en drtpe 60/o
melkesyre pi objektglasset og varmes forsiktig til det koker et par
ganger f91r dekkglass legges pfl.

Ndkkel
l. Fruktlegemer brune, ikke svarte 2
l. Fruktlegemer svarte eller nesten svarte . ....... 5

2. Tverrsnitt av peridiet marmorert . . 3

2. Tverrsnittet ikke tydelig marmorert 4

3. Tverrsnittet svrrt tydelig marmorert. Yttersiden oftest med
kraftig gyldenbrun eller brun farge, oftest med noe
spisse vorter .... E. muricatus
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4.

4.

J.
J.

6.
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Tverrsnittet utydelig marmorert. Yttersiden blek
brun, og med lave vorter E. reticulatus
Sporeskulptur lavere enn 2 p, dannet av sammenflytende
lave uregelmessige vorter, ilfte r/dbrune . . . . E. asperulus
Sporeskulptur mer enn 2 p h/y, dannet av tettstilte
tydelige pigger, rent bnine
Yttersiden helt glatt . .. . . .E. Ieveillei
Yttersiden alltid noe vortet tt
Med regelmessige, flate vorter, som nesen pi en
hund. Sporer 2o-27 p .... .. E. uliginosus
Mindre fruktlegemer, som bare er litt vortet her
og der. Sporef 17-21 V ....E. anthracinus

6.

E. uliginosus Hesse
Detie er en forholdsvis stor afi,7.,4-g cm i diameter, og har i lupe

en tydelig fint vortet overflate. Vortene er lave, rulde o,g _gir over-
flaten et utseende som minner om nesen pi en hund. Fruktlegemene
er oftere noe avflatede enn kuleformede. Pfl undersiden finnes ofte
en fordypning med en flat masse av gul-gr/nnlig mycel. Sporene er
Iorholdsvis storc,20-27 u i diameter.

Det finnes tre eldre funn, alle tidligere angitt som E. anthracinus
(Eckblad 1962), nemlig:

Hedmark: Nord.-Odal: Bergestad 1922, R. Larsen (O)
Buskerud: AdaI: Na:r Heimsetrene ved Tossevikelven ca.570 m o. h.

Kjell Norenberg (O)
Hordaland: Odda: Reinsnos,

Apold (BG).
Nye funn er:
Aust-Agder: SQndeled: Fidje, i

under bj@rk 600 m o. h. ca. 1925, J.

furuskog juli 1964, Miirtha Couche-
ron (O).

Rogiland: Sandnes: HQle, i bjerkeskog 21. mars 1967, Per Magnus

Jprgensen (O).

E. anthracinus Vitt.
Denne art er mindre, L-2 cm i diameter, den er nesten alltid kule-

formet og har en nesten glatt overflate, i et hvert fall langt -mindre
tydelig o6rtet enn hos E.-uligi,nosus. Oftes_t er det ilg"l- fordypning
og aen inneholder intet eller svert lite myc3l. Sporer 17-21 p.
-Det finnes bare to norske funn av E. anthracinus:
Oppland: Nctrd-Aurdal.' Dokken pi S6rskogen l. mai 1933' A-

R/ang (O) (Eckblad 1962).
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Vest-Agder: S\gne: Vestsiden av Tryfjorden, en snau kilometer
nord for Lastad, 1966, A. Bj/rnstad (O).

For de f/lgende arter er alle de angitte funn nye for herredet.
E. asperulus Yitt.

@stfold: Qymark: Vest for Gj/lsj/en ved B/nelven 20.5. 1961, F.-
I'i. Eckblad (O). TrQgstad: Tr4gsrad, Karlsrud skog 1963, Jens N.
Bolstad (O).

Buskerud: Sigdal: Andersnattens @stskrining, 340 m o. h. I berg-
sprekk med sandig, svart muldjord av 20cm's tykkelse. Omkring
vokste spredte eksemplarer av furu, bj/rk og rogn 2. 8. 1965, Anne-
Marie St/rmer (O).

Vestfold: Stokke: Melsom landbruksskole 26.8. 1964. Finn Tand-
berg (O), ny for fylket.

Telemark: Shdtpy: Skitpy, nar furur/tter 1965, Paul A. Lars-
son (O).

Aust-Agder: SQndeled: Fie pr. Ris/r 25.9. 1965, Grace Westby (O).
Vest-Agder: SQgne: 300m vests/rvest for Solvik g&rd. I km @st for

'I'rysnes 12.7.1965, Anders Bj/rnstad (O), samt noen flere steder i
herredet.

Hordaland: Voss: Qvre Grove LN5-6.2, 12.8. 1968, K. Fegri
(BG).

Nordgrensen for denne art ligger som tidligere ved Kjeldebotn i
Ofoten,68o 24'N.

Elaphomyces grantilatus Fr.
Buskerud: Hole: Yik22.4.1963, Odd R/seng (O).
Vestfold: Stohhe: Melsom 15.6. 1967, A. Bj/rnstad (O), ny for

fylket.
Telemark: Bamble: Kiilskogen ved Skogstadvatn i eikeholt 9. 1961,

Iilikom (O).
Hordaland: Os.' Langedalen mellom Lyse kloster og Syfteland

parasittert av Cordyceps capitata, 25. 10. 1964, Maria Stavdal (priv.
herb.).

Nordgrensen er som tidligere Leirfjord i Nordland, 66o 3' N.

E. muricatus Fr.
Akershus: Nesodden: Nordre Spro, under bjlrk og einer 18.5.

1964, F.-E. Eckblad (O). Asher: Billingstad, under eik 15. 11.1964. K.
Kvavik (O).

Buskerud: Hole: Vik, i gran- og furuskog 12. 10. 1967, Gro
Gulden (O).
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Vestfold: Lantih: B/keskogen, under b{k 25.10. 1960, F.-E. Eck-

blad (o).
Aust-Agder: SQndeled: Fie pr. Ris/r 25' 9. 1965, Grace Westby (O).
Vest-Afder: SQgne: @stsiden av Tryfjorden, like f/r denne ender

i sj/en, under eik,1966, A. Bj/rnstad (O-): nY for fylket.-
'Nordgrensen er som tidligere Val i Nes, S/r-Tr/ndelag. 63o 19'N.

Det er ingen nye funn av E. leaeillei Tul. og E. teticulatus Vitt.

SUMMARY

Elaphomyces uliginosus is reported as new- to No_rway. Additional
re.ords of other species of the genus are given. Seven species are

known from the country.
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Analysis of Temperate Forest Ecosystem.s. Ed. David E.
Reichle. Springer Verlag, 1970. 304 s. pris innb. $ 14,50.

-- 
l^ i"lt_ 1968 ble det- holdt et arbeidsmdte i Gatlinburg, Tennessee,

U.S.A. Formilet var i summere eksisterende data og oplrette videre
arbeid med systemanalyse spesielt for skog i den'tempererte sone.
Boken-er laget pi grunnlag av foredrag sori ble holdt pi dette mpte.

Stoffet er- gruppert i 6 liovedavsnitt, nemlig analyse av /kosystem,primrr-produsenter, konsumenter, nedbrytin-gsorganismer, nairings-
emnenes kretsl/p og vannets kretsl/p. Alie aitiklEne i boken legger
Iram oversikter over resultater fram til i dag og omtaler de vanlfuite
metoder man har til -disposisjon. Boken gii sjilden i detaljer, men
det finnes for alle artikler noft.si fyldige liiteraiurtister som li.n .'rc.e
verdifull hjelp for den som vil trenge dypere ned i stoffet. Boken er
ltyttig_ for den som vil skaffe seg oversikt over muligheter og metoder
for /kologiel i skog spesielt, men en hel del ei selvfpl[eHg ogsi
generell-/kologi. Det gjelder f/rst og fremsr stoffet om f'kosiyrter.r-
analyse hvor eksemplene er hentet ogsl fra andre vegetasjonjtyper.
Detaljene er si fi ar man mi gi veien om litteraturlisGn for i finne
metodebeskrivelser _gode nok til i arbeide etter. 'Iil gjengjeld er
litteraturlistene fyldige.

Artiklene er skrevet av kjente spesialister, og derte borger jo for
kvaliteten. I boken finnes ogsi. mange tabellei og figureri Diise er
dels sammenstilling av resultater fra flere underspklelsei.

Boken har 304 sider og er den f/rste i en serie som ogsi vil dekke
andre /kosystemtyper' 

si,gurd Kietaih
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Spreiinga av Elodea canadensis i Noreg
THE SPREAD OF ELODEA CANADENSIS IN NORWAY

Av

KARE ARNSTEIN LYE1

Innleiing
Sidan-1966 har eg granska spreiinga av Elodea canadensis Michx.

pl Hadeland og kin difor supplera R/rsletts artikkel ovet Elodea
(cf. R/rslett 1969).

Elodea pd Hadeland
Eg fann Elodea eller vasspesten som ny for Oppland i juni_1966.

Denne fy'rste veksestaden var Jarenvatnet ved Helgaker, der E-Iodea

var noksi vanleg utafor ei Equisetum fluaiatile-sone. Diverre hadde
eg dn ikkje hpve fl granska vatnet naral'e. Sumaren 1967 botaniserte
e[ l"ngs heile vatnei, og Elodea var d6. vanleg over store areal, dess-

utan i eit neringsrikt lite tjern nord for Jarenvatn.
Rdrsletts nottt at Elodia "forekom meget spredt, pi vestsida av

innsiden i 1967, og at det sumaren 1968 *kom til en masseutvik-
ling", er noksi misvisande. Det er rett nok at Elodea har vorte van-
legire og vanlegare ir for ir sidan 1966 pi vestsida av vatnet, men
ati i tgOZ danna Elodea sume stader store og tette vegetasjonsfelt.
I;ig. l, som synar eit slikt vegetasjonsbelte pi lord- og vestsida av
vainet i 1967; skulle illustrera dette godt. Og pi austsida av vatnet
rlanna Elodea store og tette vegetasjons-belte alt i 1967, di eg fyrste
gong granska denne sida av vatnet. Av grunneiS$ar, som dreiv.fiske
i;"ietrn"tn, vart eg (i 1967) fortald at dei sig denne planten fyrste
gdng i 1958-60, og at han sidan var blitt vanlegare_-gq vanlegare.
i)ei-siste ira hadde planten /ydelagt deira garnfiske. Vi botanikarar
ml difor berre vedgi at vi var for seine til i granska Jarenvatn for i
kunna gje ei detaljert utgreiing om vasspestens koloniserings- og
oppblomstringsevne i dette vatnet.'Fri 

Tarenvitn renn Avedalselva ut i Randsfjorden, slik at ei sprei-
ing tiidenne store innsj/en var sars sannsynleg. I 1968 granska eg

dif"or vika kring utlaupet av Avedalselva og kunne konstatera at

1 Botany Department, Makerere University, Uganda
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Fig. l. Nordendenrrg. l. Nordenden a'Jarenvatn. Vassflata er heilt dekt av eit tett Elodea-
samfunn. Foto: Lye, juni 196?.

Northern end of Lahe larenaatn, 'The surface-layer is completely coaered
with a dense Elodea community. photo Lye, June 1962.

Elo.dea ogs6..der var vanleg. Pl sprsida av elveurlaupet er det truleg
at han dekkjer eit areal pi fleire r.sen kvaclratmetir. Denne lokalil
tgten i Ran-clsfjorden er fprebels artens nordgrense i Noreg. Di alle
clei norske finnestada-ne ligg i dei s/raustre delar av lande"t og med
nordgren-se nord for Ringeiile-Akershus (cf. Lye 1967), har u"rr["rter,
ei sterkt kontinental (s/raustleg) utbreiing i Norge.

Qhologi
Elodea er normalt ein ferskvassplante, men er i Sverige ogsi fun-

nen i br.akkvatn (cf. {irger 1910, Samuelsson 1g34, Julin-1967). Vass-
pesten likar seg best i naringsrikt vatn, og i skandinavia ser det ut
som om han treng kalkrikt vatn for I uivast godt.

I Jaren-vatn der Elode.a hg sjn rikaste fpiekomst i Noreg, er plan.
ten stundom dekt av ei grikvit kalkskorpe. I nordenden-av vatnet
har. han o^gsi _ei1 rik fprekomst pi rein kalkmergel.EtterStrpm(1942)
varierte caco,,-innhaldet i kalkmergel i dettJ omridet rri +o tit
857o. I oktober 1967 tok eg 7 vasspr/var av /vre 20cm vass-skikt frt
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Fig. 2. Utbreiinga av Elodeo canad,ensis i Noreg. Arstal for fyrste funn pi
kvar lokalitet eller gruppe av lokalitetar er gttt.

Distribution of Elodea canadensis in Nomtay. Year of first recoril is indi-
cated for each locality or group of localities.
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ulike lokalitetar i Jarenvatn og ein pr/ve fri tjernet nord for vatnet,
alle pi stacler med srers rik Elodea-forekomst. Spesifikk leiingsevne
i desse pr/vane viste fylgjande variasjon: 198-365. l0-o mid eit
gjerrnomsnitt ph 234. 10-6 (h/gaste verde vart milt i tjernet). I
same pr/ver varierte pH fri 7,5 til 7,9 (7,8 i tjernet). Truleg er pH-
verdet i /vre lag av dette varnet noko h/gare i periodar med mindre
nedb/r (sji elles Str/m 1942). Elodea er ogsiL funnen i meir narings-
fattige vatn i Noreg, f. eks. Lutvatn og N/klevatn, men der har han
ikkje vist nokon masseforekomst slik som i .|arenvatn.

Elodea har truleg noksi hpge krav til sommartemperaturen, noko
som kanskje kan forklira at han berre er funnen i dei sprausue
delar av landet, men at han vantar pi Vestlandet og i Tr/ndelag kan
sj/lvsagt berre tyda pi at han enni ikkje er spreidd dit. Vintertempe-
raturen derimot spelar lita eller inga rolle for utbreiinga i Noreg.
Jarenvatn er til d/mes isdekka ca. 160 dagar i iret (cf. Str/m 1942). I
Sverige er det observert at han tiler godt fl verta innfrosen i isen, og
at han ogsi kan verta spreidd med flytande isbitar (Sernander l90l).

Sosiologi
I Jarenvatn dekkjer Elodea store areal utan innblanding frl andre

artar. I vasskanten kan ein likevel ofte finna fylgjeartane Carex
rostrata, Equisetum fluaiatile (.f. fig. l), Phalaris arundinacea,
Potamogeton perfoliatus, P. praelongus og Scirpus tabernaemontani.
I tjernet nord for Jarenvatn noterte eg fylgjande artar (men ikkje
alle veks direkte saman med Elodea): Agrosti.s stolonifera, Alisma
plantago-aquatica, Bidens tripartita, Carex rostrata, C. uesicaria,
Equisetum fluaiatile, Lemna minor, Lysimachia thyrsiflora, Myrio-
phyllum alternifolium, Nubhar luteum, Polygonum amphibium,
Potamogeton natans, og Scirpus tabernaemontani, i vasskanten ogsi
Carex canescens, C. pseudocyper"us og Equiseturn at'aense.

I dei meir nreringsfattige Lutvatn og N/klevatn vart Elodea fun-
nen saman med slike oligotrofe artar som Isodtes echinospora, I.
Iacustre, Littorella uniflora, Lobelia dot"tmann,a og Subulari& aqua-
tica (cf. Holmboe 1930).

Qhonomish skade ogverd
Elodea canadensis har spela ei ikkje lita rolle i Europas dkonomi.

Di planta for vel hundre ir sidan invaderte Storbritannia og Mel-
lom-Europa, var elvar og kanalar viktige ferdselsvegar, og gjennonr
fleire irtiar var Elodea til stor skade for skipsfarten og /ydela pn
same tid fisket. Nokre stader vart skipsleiene si overvoksne av vass-
pest at bltane mfltte verta dregne fram med hestehjelp. Det vart
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srert dyrt 6" reinska opp kanalar og elvar, og i denne innvandrings-
og oppblomstringsperioden var Elodea verkeleg ei stor plage.

I Noreg har Elodea tidlegare gjort liten eller inga skade. Men
sidan ca. 1965 har han /ydelagt eit godt garnfiske i Jarenvatn. Vass-
pestvegetasjonen er her mange stader si tett at det er vanskeleg n ro
og urid fl. setja garn.

Men vasspesten har ogsi positive sider. FIan er ein av vXre beste
akvarieplantar, og gjev ogsi ei god beitemark for mange fiskeartar,
berle han ikkje flr ta heilt overhand.

Dishusjon
R/rslett (1969) har alt diskutert vasspestens gode spreiingsevne (sjfl

ogsfl Raunkier 1895-99 og Ridley 1930). De Elodea alt har fitt godt
fotfeste i Randsfjorden, er det sannsynleg at han ogsi vil dukka upp
i det nedanforJiggjande Drammens-vassdraget. Sumaren 1970 gran-
ska eg difor s/r-enden av Randsfjorden ved Jevnaker og Tyrifjorden
ved Vikersund. Til trass for tilsynelatande gode veksestader lukkast
det ikkje i finna vasspesten der.

I dei fleste land i Europa har Elodea hatt ein rask oppblomstrings-
periode for seinare i innta ein langt meir smiliten plass i vegeta-
sjonsdekket. I mange vatn og vassdrag der han for 70-80 ir sidan
var reine pesten, er han ni sjeldsynt eller ogsfl heilt borte. Noko av
irsaka til dette kan vera at Elodea treng godt om visse makro- eller
miklo-nreringsstoff for i trivast, og nir overskotet av desse narings-
stoffa i ny-invaderte lokalitetar er oppbrukt, vil planta missa det
vekstoverskotet som i den fy'ste oppblomstringsfasen ga han h/ve til
I konkurrera ut si mange stedeigne vassplantar (cf. Birger l9l0).
Iltter ei tid fir nemleg dei /vrige vassplantane konkurranse-evna til-
bake, og ei meir rimeleg fordeling av plassen fylgjer.

Det er no truleg at Elodea er inne i ein slik oppblomstringsperiode
i Noreg. At denne perioda her har kome si mykje seinare enn i
andre europeiske land, kan ha som irsak at vere vatn har vore altfor
neringsfattige. Men i dei siste lrtiar har avsig fri gj/dsel pi dyrka
mark og dessutan kloakkutslepp frfl tettbygde strok auka nrrings-
innhaldet i ei mengd norske vatn og vassdrag, og dermed er ogsi
eurofe artar gjeve h/ve til vidare spreiing (cf. Lye 1965). Det skal
difor verta interessant i fylgja vasspesten pn hans vandring nedover
Drammensvassdraget, og hans eventuelle tilbakegang i Jarenvatn og
Randsfjorden.
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SUMMARY

The distribution of Elodea canadensis in Norway has become
rnarkedly extended during the last ten years. In this paper the new
northern limit in Norway as well as new records from the Hadeland
area are reported.

In view of the almost epidemic spread of. Elodea throughout the
British Isles, Central Europe, and eastern and extreme southern Fen-
noscandia 70-120 years ago, it is remarkable that it was not recorded
from Norway until 1925, and that it has only recently started to
spread rapidly. The reason for this is thought to lie in the scarcity
of eutrophic lakes and rivers. In recent years, however, enrichment
of Norwegian lakes has been very fast owing to extensive manuring
and fertilizing of farmland, and increased sewage production from
trrban areas. In two lakes Elodea now obstructs fishing. The spread
of. Elodea beyond south-eastern Norway is, however, possibly pre-
vented by low summer temperatures, although a historic reason may
be more likely.
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Undervisning i jordbunnslrcre ved universiteter
og hlgskoler
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I forbindelse med planlegging av de nye universitetene i Trond-
heim og Troms/ kan det vare naturlig I ta for seg_ogsi-et fag som

hittil ilike har hatt regular plass ved de eksisterende universitetene
i Norge. l-prst skal jef nevne litt om hva faget jordbunnslare om-

fatter,*videre i korti irekk noe om den historiske utviklingen, og

endelig forspke antydninger om hvordan _vi kan tenke oss framtids-
perspel.tiver. For om mulig i belyse utsiktene for framtida er det
itt,titt i. bruke eksempler Ira den'seinere tids forsknings- og under-
visningsvirksomhet. Endel personlige erfaringer og oppfatninger vil
bli nevnt.

Jordbunnsleren er vitenskapen om jordsmonnet. Med,begrepet
joidsmonn meiner vi - populart uttrykt - den delen av lausmate-

iirl.t ooet berggrunnen der plantene brer ut rpttene sine. Jordsmon-
net er et nodv;;dig grunnlag for de Sronne plantene og dermed for
alt h/yere liv pi landjorda.

I filet jordbunnsleie behandles prosessene som f/rer til utvikling
av joidsmbnn, og faktorene som bestemmer for$pet av disse jords-

moirndannende irosessene. Videre dr/ftes egenskaper og utbredelse
til forskjellige typ.t av jordsmonn. De som er interessert i en enkel

innfprin"g pi ""iit i fagit, skal jeg fl henvise til boka .Jordsmonlret
som vi lever avn (Lng 1965 a).

I stedet for dei inlnarbeidde navnet jordbunnslane, kunne det vErt
vel si logisk i bruke uttrykket jordsmonnlrere. Et mye brukt inter-
nasjonalt"navn pi faget er'pedolbgr. M_e_n til dels er-bete-gnelsen blitt
anv"endt i en helt atirer, bCtydning. I Norge og andre skandinaviske
land blir det som regel skilt mellom fagene jordbunnslrre o-g jord-
kultur. Det engelske legrep soil science omfatter foruten jordbunns-
Ieren ogsi mye av jordkulturomrfrdet.

Som in anerkjent selvsrendig vitenskap har jordbunnslreren eksi-

$terr i ikke fullt iOO ir. Riktigriok var det i lang tid pi forhlnd dre'

1 Norges Landbruksh/gskole, Vollebekk
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vet. med. utforskning av jordbunnsforhold. Dels gjalclt underspkelse'e
spprsmil gy geologrsk karakter, 99 dels var det-fors/k pi l/ining av
landbrukskjq-^tr!"- problemer. Ogsi andre jordbunnssp/rsmll"var
9gl qtp".9 pi i belyse torskningsmessig. IVIen ,t"t.r, ,orri et eger fag
{ikk jordbunnslaren fprst da joidsmorinet, karakteriserr ved f,rofileifra overflaten til undergrunne-n, ble det egentlige studieobjekiet. For
omtrent 90 lr siden ble det utredet noenlundJklart hvillie grupper
av faktorer som er bestemmende for jordsmonnets egenskaper. "
, -Det kan synes- merkelig at er si viktig fag har e"n si k-ort historie.
Men i denne forbindelsen b/r vi merke-oss it jordbunnslaren byggerpi flere.andre fag. F/r disse grunnragsfagene uur nidd fram tilln
vrss, modenhetsgrad, kunne en ikke vente noe' egen vitenskap om
.;ordsmonnet' Der var nlldvendig i ha kjennskap til viktige kiemiske,
geologiske og plantefysiologiske lover fbr i kunne form"uler'e vitcn-
skapelige jo-rdbunnsmessige- problemstillinger. En annen nrsak er at
mange,jordbunnsfaglige sp@rsmil i seg selv er kompliserte og altsi
vauskelige I l/se.

Men om historien er kort, si har utviklingen av faget gitt meget
raskt. Det er ikke mange fag som har hatt en-sterkere v"etsienn;oia-
bunnslrren. rnnenfor fagei er det utviklet mange spesialiteter somtil dels gis status som selvsiendige vitenskaper.

I de fleste land har jordbu_nnsleren hatt sin sterkeste tilknytningtil landbruksfagene, 
-og- 

har derfor i alminnelighet vert best 'repre-
sentert ved landbruksh/gskolene og ved de u-niversitetsfakultetene
der det undervises i landbiuksfaglige*emner.

. ved Norges Landbrukshpgskole har det alltid vart undervist i
jordbunnssp/rsmil. r den f/rite tid - mens institusjonen hette .Den
h@iere Landbrug-sskole paa Aas, - ble ikke jordbunnslaren oppfat-
tet s.om selvstendig fap 

-men 
fra omgj/ringen-til h/gskole i lggi har

det hatt egen status. I 25 1r var det samme larer i-geologi og jord-
bunnslare. Fra 1923 var det et eget jordbunnslared"osenirr. b.rrrr.
stillingen ble i 1938 omgjort- til pioJeisorat. Etter hverr er det bygd
opp et institutt med ikke.-ubetydelige forskningsmuligheter. Er ny_
bygg som skal romme jordbunnslrre- og iordku"ltur-initituttene stlrnl ferdig til innflytting. plassma-ngel hai liittil vrrt en alvorlig hem-
sko, men ni skulle denne vanskefigheten vrre overvunnet.

I de andre nordiske land.har jordbunnslaren hatt sin tilknytningtil lanclbruksforsknings- og landbruksundervisningsinstitusjoner. ogl
si. i disse nabolanda har dette 

-faget i forhold til de un.ir. fagom-
r Sdene fltt en relativt mer sentral stilling i seinere tid.
. ved forskning og undervisning i jord-bunnslare ved landbruksh/g-

skoler og -fakulteter blir det lagt iterk vekt pi rerasjoner melloir



27

Jordbunnsforhold og plantevekst. For mange anvendte landbruksfag
er jordbunnslreren et n/dvendig grunnfag.

iJtenfor landbruksinstitusjonene har det i de nordiske land vant
relativt liten aktivitet i jordbunnslrre. I enkelte andre land stiller
dette seg annerledes. F. eks. i Sovjetsamveldet er det pi noen steder
godt utbygde jordbunnslrereinstitutter uavhengig av landbrukets
forsknings- og opplaringsanstalter.

Univeisitetet i -Oslo slial for vel 50 ir siden ha tatt inn jordbunns-
lare under studieplanen for geologi. Kvartrrgeologen P. A. Qyen
var en ivrig talsmann for innfpring av jordbunnslare ved universite-
tet. Med tanke pi undervisningen i skolen ble nyordningen hilst vel-

kommen (Olsson l9l9). Men denne formelle forandringen ble vel
mer en papirbestemmeise enn en reell endring. Si vidt jeg kan forsti,
iorsvani .1..r.r. tilleggsbestemmelsen for geologistudiet noenlunde
snart.

I seinere tid har enkelte il vrrt behandlet, sarlig
i biologifagene og i i og geologi ved Universitetet i 9-t19._S9T
eksemp"lerJeg trai aiiekie kjennskap iil, kan nevne-s at j€g i.1947 del-

tok i unddrv"isning for botinikere og zoologer. Ellers har jeg holdt
foreclrag i stuclenlforeningene Gea og Naturgeogrl!"1. P"- foreles-

ning og et foredrag er seinere blitt trykt (Lag f 9-!7, 1965 b)' Dessuten

harle{ i enkelte tluelle hatt fl gjpre med rettleiing og eksaminasjon
av hovedfagstudenter.

Ved Universitetet i Bergen er jordbunnslrre nylig innf/-rt. som

eget emne uncler geologi. Enkelte-ganger hal jeg og medarbeidere
lioldt forelesninger"og d'eltatt i ekskursjoner. Foruten geologistuden-
rer har studentei i arkeologi og biologifag fulgt deler av denne spe-

sielle undervisningen.
pi tilsvarende hite som i Bergen har jeg hatt forelesrringer.og

ekskursjon for studenter ved Noiges Larerhpgskole i Trondheim.
undervisningen skulle her i f/rste rekke vrere grunnlag for /kologi-
stuclier for botanikere og zoologer.

Siste h/st satte Norges Teliniske Hpgskole i gang et ny-tt kurs i
milj/vern, og jeg holdl her to forelesn-inggl om jordbunnsforskning
i reiasion til foiurensningsproblemer (Lig 1970).

Forlten undervisning jeg pi denne miten har- f/rstehinds-J<.jerrn-

skap til, kan det selvfpigelig vare giennomf/rt annen jordbuntrs-

lereundervisning i betydelig omfang.

Disse spredte eksemplene viser at det i Norge i den siste tid er

blitt atskillig interesse for faget jordbunnslare ogsi u.tenfor land-

bruksh/gskol"en. Vi skal ni se litt nrermere pfl irsaker til denne for-
andringin, og videre pi tenkelige muligheter for at faget kunne
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f4re rned 
-seg- 

sterkere positive innslag i undervisningen vecl disse
andre akademiske institusj onene.

- Nar shke_ sp/rsmil skai drpftes, mi. en vrre klar over at clet stadig
|".:gat endringer i alle de_fag der det er i gang forskning. Bncte I
Jordbunnsleren og i de tilgrensende fag som interesserei i de.rre
forbindelsen, t$"r. det forandringer sori ogsi b/r medf/re ko'se-
livenser tor undervisningssystemet.

E1 fag som i det siste har tiltrukket seg oppmerksomhet i srrlig
sterk grad, er /kologien - vitenskapen -om- lorholdet mellom de
levende organismene og omgivelsetre. gkologibegrepet er vel et hun_
dre ir gammelt, men dit gi[.k lang tid fQr riget "n"aae nidd frarrr til
selvstendig stilling. Ni seidet ut 6m om befrepet holder pi i bli si
populert at det risikerer i fi preg av mote-orc[

" 
En vittig^irsak til den storJ interessen for /kologien i de siste

arene synes i vare @nskemil om i skaffe mer kunnskiper om betyd-
ning av menneskenes inngrep i naturen.

Drc viktigste miliofaktorene for prantene er knyttet til l) klimact,
99 z) jordbunnsforholdene. Der er altsi umulig i'skaffe t.s frrllrt.r,-
clig innsikt i plantenes^relasjon til omgivelsene"uten t ha rioe q"rr.,-
skap til jordsmo'n_et. si. vidt jeg kan iorstr, er endel jordbunnsiare-
kurnskaper en n/dvendig forutitning for pkologiundlrvisninfen.

Det er lett i forsta. at vegetasjonen-mi sitiavf,engighetsforf,oldtil
jordsmonnet Dyr og menrieskei er pi sin side i ,rTp?eget grad av-
nengrge av plantene.

- Rela-sjoner mellom plantevekst- og klimafaktorer er i mange tilfclle
forholdsvis enkle I oppdage. oftJer det vanskeligere I ritieJe tit-
warende. lovmessigheter fbr vegetasjon og jordinonnegenskaper.
Dette mi antas I v&re en av irsakerie til a-t &et i /kolofrundervis-rringen.til dels er lagt mindre vekt pi de edafiske enn pfi"de klima-
tiske faktorene.

. 
Som eksempler 

. 
pl 

.sammenheng-er mellom jordbunnsforhold og
plantevekst kan gjengis noen resu-itater fra unhers/kelser gjennom-f/rt i Norges skoger.

I r954 ble det plbegynt noen- forholdsvis omfattende registrerrnger
av skogjorda i tilknytning til de alminnelige unders/kelsine Lan-ds-
skogtakseringen inntil da hadde utf/rt. Tillmaterialet er sammen-
stilt for noe over 100 000 takstflater fordelt pl. over b4 mill. dekar
produktiv skog_ i 15 fylker. Mer enn s/o av det produktive skogarealetr Norge er unders/kt. Det vist-e seg fl vare klare sammenhen{er mel-
lom jordbunnsegenskaper pfi. den 6ine sida og f. eks. skogens'tilvekst,
treslagsammensetning og bunnvegetasion pi ien andre. "(Kortfattede
sammenstillinger av tallmaterialei er ottenoiggiort i Landsskostakse-
t'ingens publikasjoner. Mer omfattende drdlidlse av materiaiet fra
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endel omrider finnes i Jordbunnbeskrivelse nr. 40, 41,43,45,4G,4i,
og 48, trykt henholdsvis i Medd. fra Det norske Skogfors/ksvesen,
nr. 45, 49, 50, 54, 60,64 og 91.)

Dybden av jordlaget over fjelloverflaten har f. eks. sror betydnrrrg
{or skogens produktivitet. Over store omrider i Norge er skogjorda
st grunn at tilveksten av denne irsak er sterkt nedsatt. Dessuten har
vi store arealer uproduktiv mark fordi det er for lite jord. Artssam-
rnensetningen av vegetasjonen er avhengig av tykkelsen av jordlaget.

Pi tilsvarende mite er det sikre sammenhenger til grupperinger
av jordsmonntyper. F. eks. er produksjonen pi. podsoljordsmonn
gjennornsnittlig bare ca. 60 /o av produksjonen pi brunjord. Enkelte
hovedtyper av bunnvegetasjon h@rer i utpreget grad sammen med
brunjord, anclre med podsoljordsmonn. OgsiL pi mange andre miter
viste det seg iL vere klare relasjoner mellom jordbunnsforhold og
viktige egenskaper til skogvegetasjonen.

Disse raske streiftogene gjennom resultater fra skogjordunders/kel-
ser skulle vare tilstrekkelig til i antyde behov for jordbunnslere-
kunnskaper for l/sning av viktige /kologiske sp/rsmll. Enkelte pko-
logilovmessigheter som er nevnt, har ogsi store /konomiske konse-
kvenser. Produksjonen av trevirke har som kjent stor betydning for
nreringslivet.

Med dette eksemplet pfr innvirkning av jordbunnsforhold pi
neringslivets muligheter skal vi forel/pig forlate /kologien i snev-
rere forstand og se litt pi relasjoner til andre universitetsfag. Jord-
bunnsleren gir grunnlag for vurdering av landets arealer til /kono-
rniformil. Faget skulle derfor kunne gi bidrag til forstielse av viktige
cleler av geografi og historie. Ellers er det fra arkeologikretser ved
Universitetet i Oslo kommet henvendelse om hjelp til litt undervis-
ning i jordbunnslrre.

Sp/rsmilet om vurdering av landets naturressurser er i det siste
blitt stadig sterkere framhevet. En meget viktig del av dette ressurs-
problernet gjelder jordsmonnet. Det er mye som tyder pi at jord-
bunnsspglrsmil vil bli tillagt betydelig vekt i den "framtidsforskningu
sorn ni er i emning.

Naturforurensning er et problemkompleks som er blitt beklagelig
aktuelt. Endel av forurensningssp/rsmilene har sammenheng med
jordbunnsproblemer. Bl. a. gjelder dette spprsmil bflde om skader pi
jordsmonnet av tilf/rte stoffer, og om jordmassenes evne til i uska-
deliggj/re farlig materiale.

Som kjent har jordsmonnets egenskaper meget stor betydning for
plantenes ernaring. Nylig er det i Norge pevist store variasjoner r
r'edb/rens kjemiske sammensetning. Det viste seg at ner kysten var
neclb/ren sterkere preget av hawannets salter enr i innlandet. Videre
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var det i jordsmonn preget av utvasking, sammenheng mellom ned-
b/rens og humussjiktets kjemiske egenskaper. Ellers har selvfplgelig
de opprinnelige egenskapene til mineralmaterialet betydning for
naringstilgangen for vegetasj onen.

Ulikheter i kjemisk sammensetning av jordsmonnet har innflytelse
pi. plantenes stoffinnhold, og slike kjemiske lorskjelligheter mi en
videre regne kan ha betydning for dyre- og meuneskeernrringen.

Disse resonnementene fprer inn mot enda flere fagomriLder som
kan vere aktuelle for samarbeid med jordbunnsforskere. Det skulle
vare fordelaktig med kunnskaper om jordbunnst<.rrhold nir en skal
fors/ke i l/se endel spesielle ernreringsfysiologiske og medisinske
problemer. Sp/rsmil med tilknytning til begrepet geomedisin syncs
etter hvert i tiltrekke seg stadig st@rre oppmerksomhet.

Som eksempel pfl en detaljunders/kelse av interesse i denne [i-rr-
bindelse kan nevnes pivisning av store blymengder i naturlig jords-
monn i Vardal (Lig, Hvatum & B/lviken 1970). Det ble her funnet
et lite areal som var fritt for hylyere vegetasjon pi grunn av blyfor'-
giftning. Plantene pi tilgrensende partier hadde et blyinnhold si
l$tyt at det kan medf/re fare i dyreernaringen. Det knytter seg ellers
spesielle humanmedisinske problemer til omgivelser med unormalt
store blymengder.

De nevnte blyunders/kelsene er ledd i omfattende registreringer
utf/rt i et samarbeid jordbunnslare-instituttet ved NLH har med
Norges Geologiske Unders/kelse og med Landsskogtakseringen. Det
er foretatt systematisk innsamling av prpver fra skogjorda i de re
fylkene Nord-Tr/ndelag, Oppland og Buskerud. Foruten med bly
arbeides det med bestemmelse av stoffene sirrk, kopper, mangan,
molybden, kobolt, vanadium, s/lv, nikkel og kvikks/lv. Sannsynligvis
vil vi ogsi fi med endel andre stoffer, f. eks. jod. Detskulleikkesynes
utenkelig at disse regionalt pregede unders@kelsene kunne komrne
til i gi noen resultater av interesse ogsi for personer som arbeider
med spesielle erneringsfysiologiske og medisinske problemer.

Sp/rsmil om ernaringsmessig kvalitet og eventuell fare for tok-
siske virkninger av forskjellige slags nreringsmidler vil rimeligvis bli
viet stigende oppmerksomhet i framtida. Ressurs- og forurensnings-
problemene vil forhflpentlig bli tatt langt mer alvorlig enn hittil.
@kologien vil sannsynligvis fi en mye sterkere stilling i forskning og
undervisning. Med tanke pi l/sning av slike oppgaver synes det ngid-
vendig 6. sikre seg et grunnlag i jordbunnslare. Mange forsknings-
oppgaver kan bare l/ses ved samarbeid over faggrenser.

I grensefelter av etablerte universitets- og h/gskolefag som bota-
nikk, zoologi, limnologi, geologi, geografi og historie ser det ut til i
v&re noe behov for jordbunnslrere-kunnskaper.
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-Det synes-altsfl i bli /nskelig med noe utvidelse av uncrervisnings-
aktiviteten. for jordbunnslaren. r tillegg til representasjon i ran?-
brukets 

-utdannelsessystem later det tit f uti behov for faget ogsi. ved
andre akademiske institusjoner, - utviklingstendcnsen g1r i ietni'g
av et fag med mer allment preg.

SUN{MARY

- A general review is given -of courses in soil science, particularly
in pedology, available today in Norway. Up to now, the iubject hai
been taught at agricultural institutions, but rhere are indications
that it is being extended to other academic institutions. Many
research workers in established university disciplines have expressed
a .desire for co-operation with soil scientists. A knowledge bf soil
science will give a better understanding of some aspecis of, for
instance, botany, zoology, geology, limnology, geography, and history.
Certain medical problems can be traced to soit 

- 
conditions. Soil

science is a necessary basic subject in ecology.
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Norsk Botanisk Forening

Hovedforeningens irsmelding lg70
Foreningen hadde ved irsskiftet 1969/70 i alt 801 medlemmer

Irvorav hovedforeningen hadde 463.
Hoveclforeningen hadde 65 livsvarige, 84 husstands- eller student-

medlemmer. I l/pet av Sret har 38 meldt seg inn i foreningen, 18
har meldt seg ut.

Styret har hatt f/lgende sammensetning: forskningsstipendiat
Leif Ryvarden (formann), universitetslektor Kari E. Henningsmoen
(viseformann), cand. real. Sverre L/kken (sekretar), cand. real. Liv
Borgen (kasserer), bibliotekar Clara Baadsnes og arkitekt Elin
Conradi.

Amanuensis Per Sunding har vrert redaktpr av Blyttia.
Det ble arrangert 8 dagsekskursjoner og sommerekskursjon til

Bykle i Setesdal. Ekskursjonskomitden har bestitt av konservator

-fon Kaasa, grav|r Halfdan Rui og cand. mag. Finn Wischmann.
Det har vert holdt 6 medlemsm@ter:
ll. februar: u@st-afrikanske vegetasjonstyper>, kiseri med farge-

lysbilder av forskningsstipendiat Leif Ryvarden.
18. mars: Arsm/te. Arsberetning og regnskap ble opplest og god-

kjent. Viseformannen, sekretanen og ett av styremedlemmene (C.
Baadsnes) var pi valg, og de ble alle gjenvalgt, og styret fikk fplgelig
den sammensetning som er angitt ovenfor. Professor Rolf Nord-
hagen og lrrer Jacob Naustdal ble enstemmiE; utnevnt til aresmed-
lemmer i foreningen. Finn Wischmann gjorde rede for de kommende
ekskursjoner, og det ble vedtatt i legge hovedekskursjonen til Bykle
i Setesdal. Etterpi viste han lysbilder fra siste sommers hovedeks-
kursjon. Dosent J. Ormerod kiserte deretter over emnet: Mikrobiologi
- fortid, nitid og fremtid.

29. april: "Fra arbeidet med norske nasjonalparker og naturreser-
vater). Konsulent Sigmund Huse kiserte m-ed fargelysbilder.

7. oktober: uNorske orkideer,, Finn Wischmann kiserte og viste
fargelysbilder.

ll. november: (Noen inntrykk fra arbeid som skogforsker i @st-
Afrikau. Cand. real. Erik lVlortenson kiserte og viste fargelysbilder



34

Norsk Botanisk Forening
Regnskap for lg70

N.B.F.: Taps- og uinningskonto

kr. 9.391,33

Medlemskontinsent,......kr.
90o/o av obligasj"onsrenter (fra

Livsv. medl. fond) .

Renter Oslo Soarebank .... <<

Salg av gamle-Blyttia ...... (<

8.565,00

495,00
23,83

307,50

kr. 9.391,33

Liu sa arige mcdlemmers fond

10.000,00
2.728,1r

450,00
55,00

123,07

10.000,00

3.356, I B

kr. 13.356,18 kr. 13.356,18

Status pr. 31. desember 1970

Aktila
Kontanter ........kr.
Innestiende postgiro ...... (
InnestAende 

-Oslo 
Sparebank

kto. 230 591-0 - 
1.785.57

kto.375 792-0 3.356:18 <

Obligasjon i Asker & Barum
kraftselskap ... .. (

Gamleskrifter ............ (

Passiua
Livsvarige medlemmers fond :
OsloSparebank 3.356,18
Obligasjon ..... 10.000,00kr. 13.356,18

163,93
5.774,84

5.141,75

10.000,00
1,00

Driftskonto:
Kontantbeholdn.
Postgiro
Bankinnskudd ..

Gamle skrifter

163,93
5.774,84
1.785,57 << 7 .724,34

1,00

kr.2l.0BI,52kr.21.081,52

Os/o, 14. januar 1971

Liu.Borgen
(srgn.)

Revidert og funnet i orden 3. mars l97l

Birger Grennger
(srgn..,

Finn Wischmann
(sign.)



35

9. desember. Julem/te med sammensatt program. Inger Bj/rnstad,
Hildur Krog, Leif Ryvarden og Finn Wischmann fortalte og viste
lysbilder fra sommeren 1970. Etterpi ble det seryert /l og snitter.

Pi m/tene har det vert fra 40-90 personer til stede.

Hovedforeningens ekskursjoner 1970

24. mai. Til O s t gi y a i Brrum. Med bit til brygga ved Ikik-
holmen i vakkert virvrr. Det var 14 med. Fra brygga fulgte vi veien
langs syd/stsiden, og gikk deretter over golfbanen nordvestover til
Oust gird. Vi nldde ikke helt over pi nordvestsiden av Qya fSr vi
mitte snu for i ni biten. Strandfloraen pi syd/stsiden var ennfl lite
utviklet, si det var ikke mange artene i finne: Triglochin mariti'
mum, Silene maritima, Cahile maritirna (fr/planter), Euphorbia
palustris (i blomst), Plantago ntaritima og Matricaria inod.ora v-
mariti,ma. Fra skogen pi denne del av fya kan nevnes: Convallari.a
majalis (i begynnende blomstring), Ranunculus auricomus, Ribes
alpinum,'Viola collina og V. mirabilis. Mange arter ble demonstrert
uten blomster som f. elis. Satureia aulgaris og Origanum aulgare
som har si distinkt forskjellige hflrtyper. Pi en holme pi golfbanen
fantes Dracocephalum ruyschiana (ogsir steril). I ipen skog nar
banen var det gule enger av Prirnula uerds. Nrer Oust gird sto Prunus
spi.nosa nl i siit finesie flor. Ved den lille kirkegirden nord for gir-
den hadde Vinca minor spredt seg i skogbunnen. 

Jon Kaasa

31. mai. Til Nesodden. Vi tok biten til Tangen og buss der-
{ra til Nesodden kirke. Der var vi si heldige i fi tilslutning av fru
Lpvenskiold og Herman L/venskiold -ir., som jo er .lommekjenten
i distriktet, og ble da i alt 15 deltagere.

Nesodden lirke er en praktfull middelalder-stenkirke (vel verd et
bespk), og omridene rundt gamle kirker er erfaringsmessig gode
lokaliletei for botanikere. Den ligger som kirker flest h/yt, og her
med fallende terreng utover mot Bunnefjorden. Prestegirde-n ligger
like ved, og store deler av hagen er lbrlengst nedlagt, hvor div. Pru'
nus-arter gror hemningslpst. Nrermest kirken er det rik lpv-skog, og i
denne tydetige spor iv sivilisasjonen, - r/mlinggr ql. kirken og
prestegfirden, som Myosotis silaitica subsp. siluati.ca, Vinca mittor,
Musciri. botryoid,es, 

- 
Dianthus barbotus, Sedum spurium, Ame-

lanchier sp. (titt for ung), Centaurea rnontana og Asarum euro-
paeurn, den siste rikelig i skogbunnen. Mere naturlig i dette sam-

iunnet vokste mengdei av Gagea lutea, Actaeo spi.cata, Ribes
alpinum, Rhamnus-cathartica, E. frangula, Viola rnirabilis og V.
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odorata. Tydelig forvillet fra prestegfu'den var et sterilr eksemplar
av Corydalis nobilis.

En naturlig skogeng med bare knauser ga mengder av Saxifraga
granulata. Her vokste bl. a. ogsi Veronici orvensis, Viola rub,estiis
og V. collina.

Herfra tok vi veien nedover til fjorden, og L/venskiold kunne
pi.vise en lokalitet for Trilolium aireum, sori dog ikke var kom-
met frem.se tidlig- pt iret. Videre fant vi en busk ai Sorbus hybrida.
j{gd" r1..a Presteskjar si vi pi en ganske rik strandvegetasjon om-
k'ng skJreret og en grunn bukt. (Langt rikere er Kirkeviken-litt len-
ger nord, men hit rakk vi ikke.) I en klippevegg her nede vokste
lrybriden Asplenium septentrionate y A. trTinoiines.

ved girdene L/s (hvor vi heller ikke kom) vokser scilla sibirica
gg. - f."l\r:ndig--naturalisert i skogen - Gcranium phaeum. lf|lge
L/venskiold jr. finnes ogsi mengdir av Campanula patula pi ne-cl-
lagte jorder.

..Etter ekskursjonen fikk de som hadde tid, f/lge fru L/venskiold
hjem 

-o_g 
bese- deres praktfulle eiendom like ved kirken, og hage-

eiere ble rikelig begavet fra deres overflod av planter fra d"en fan-
tastiske hagen i naturlig terreng med en riten bekk sildrende midt
gjennom den.

Halldan Rui

- 7. juni. Fellesekskursjon til Eikeren. Deltagerne, vel 40 i alt,
kom med private biler og samlet seg f/rst ved broEn mellom Eikeren
og riskumvannet, f/r vi i kortesje sitte kursen mot girden Gunhilds-
rud pi vestsiden av vannet. Grensen mellom clramirensgranitten og
kambrosiluren skulle gi vestover like nord for girden. V-i delte oss i
grupper for i mry'tes ved Skrukketjern innpi iibn. Karplantefloraen
i bakkene_ovenfor girden-bar pieg av kilk, men op-pviste ingen
helt spesielle arter utover der man Tinner i sydlige bakker pi kim-
brosilur rundt oslo-florden, si som Epipactis' heireborine, La*ryrus
vernus og Carex digitata for i nevne et par typiske arter. Inn mot
vannet ble floraen mer triviell og surbunnspreget. E,tter lunsjpause
delte igjen gruppene se& og en gikk vesrorrei, din andre 6sto,Jer for
si i. m/tes ved girden vel lil. lo. Igjen kunne vi notere en velutvik-
let og rik flora uten de helt store fuhn. Av sopp som ble funnet kan
nevnes stereum subtomentosum (som er bundet til alnus incana\
samt- Phellinus ferrugineofusca og Stereum mturaii som begge ei
bundet til gran og tilh/rer et svakl kontinentalt elemenr i vir"ilora.
Ved Skrukketjern fikk vi demonstrert torvnavlesopp (Omphatina
ericetorum) som pi sett og vis fungerer som en tav l-det deie alltid
lever sammen med en grpnnalge bg danner laven Botrydina. pi,
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grankongler fant vi den lille svarte begersoppen Piceomphale bul-
garoides som er bundet til dette substratet.- Mosefloraen var rik og det ble i alt registrert 87 arter' De mer
vanlige @stlandsartene dominerte, men av mer subalpin karakter
kan nevnes Bartramia halleriana, Plagiopus oederi, Di'sti'chi'um
capillaceum, Prei.ssia quadrata og Hylocontium pyrenaicum. Rundt
Skrukketjern var mosefloraen av oligotrof kalakter, men av mer
krevendsarter kan nevne$ Sphagnum teres og S. flexuosus.

Ekskursjonen var velsignet med strilende sol, bortsett fra en liten
ettermiddagsbPye.

Gro Gulden Arne Pedersen Leif Ryuarden

14. juni. Til Lillo- Gref senmarka. Fra Ammerud over

Svartkulp til Karussputten og Setertjern, tilbake over Linderudkol-
len til Siig. O deltagere. Vi ofier oss vesentlig for studier av enfr/bla-
clete, speslelt Carei, som sarlig ved Svartkulp er representert med

adskillige arter, bl. a. C. buxbaimii og C. diandra,pi rikmyr vest for
vannet."Myren ca. Vz k^ lenger sydvest er blandet m-esotrof/oligo-
trof, med larUUig S-cheuchzeio. Pistsiden av Linderudse-terh/ydene
er frodig med edle l4vtrar og kravfulle urter som Vicia silvatica,
Lathyrui nernt$, Galium odoiatum og triflorum- Pi-myren rundt
Karussputten, som langt pi vei er ihjelgr/ftet, vokser Rhyncho^spora

atba og R. fusca. Kapieinsmyrene har ogsi r-ikmyrpreg, bl.a' fantes

her tid"ligeri DactylorZhis incarn,ata, men ogsi her er gl/ftingen i ferd
med i 6idelegge clet meste. Ved stien i narheten av den forhenva'
rende Micheleimyra vokser bl. a. Carex caespitosa.

Finn Wischmann

25. juli-2. august: Sommerekskursjon til Setesdal. Delta-
gere: Ii. Bergh, C. Baadsnes, E. Conradi, f. R9q19s,-R. Rognes, A'
fr.ui, H. nuil H. Rynning, H. Tambs-Lyche. I. Wallerius, A.Y"-I-
dahl, A. Bull Willoch, FI Wischmann' Vi bodde pl Hovden Fjell-
stove, llovden i Bykle. Virt hlp om i bidra litt til fjellfloraen i /vre
Setesdal blev for er, stor del giort til skamme av unldige vrrguder,
til gjengjetd lyktes der oss I registrere adskillig lavlands- og kystflora
i dalen, med ca. 40 nye innergrenser

25. iuli mdttes vi pA Hovden. Et lite streiftog i de narmeste omgi-
velser'ga ArrhenathZrum elatius (ny for Setesdal) og Erica tetralix.
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. fO.;u\i. til L/-yning ved Vatndalsvatner. I lia nord for girden til-
dels frodig med Poly_gonatum .uerticillatum, paris og rtactylochis
fuchsii. Pi en 

-eng 
Hypochoeris maculata og rikelig "Gymnidenia.

En myr og- fuktig kratt litt /stenfor hadde- Dryopieri{ spinulosa,
Equisetum hiemale, selaginella, Eriophorum latiiofium, cirex ade-
lostoma og -C. buxbaurnii. Om kvelden en snartur til Otras utl/p i
Hartevatn hvor den. t/rrlagte bunnen lyste friskt gr/nn av Scirltts
acicularis og Subularm.

27. juli til Brattlifjell pi sydvestsiden av Harrevatn, bl. a. for i
unders/ke noe som pi avstand si. ut som err skifersripe i fjellet.
Under vesterdalsfjellet et par platanthera bifotia ta i acoiitu*
som her i omr8.det har_de exeste kjente foreicomster i Aust_Agder
(f/rst pivist av Dansk Bot. For.-i.ig6l). Lia under Brattlifjer er
meget frodig med bl.a. ractuca_alpina, ilanunculus platanifoii^ og
mas_sgL.av Gentiana purpurea. Hei vokser ogsi, Dryopteris oreopteris
og Milium. skiferstripen viste 

-seg 
6. vare baie en ineter tykk og tor-

/yTiS .y.1":l.elig^ tilgjengelig, dei eneste den ga orr, u"/ Saxilraga
oppositifolia. Pi nordsiden vokser Juncus birbosus i en bekl in900 m, videre Moneses i skogen, og dessuren pyrola norvegica (iy
for Aust-Agder).

28. juli reiste vi fjtrst til Lille Bjglrnevarn i valle. En runde i lia
syd for vannet ga ikke stort utbytie. Noen kystplanter som Juncussquarresus' Erica tetralix og Pedicularis siluat'ici, samt Gyrniadenia
og Leucorchl's, var det bestE vi fant. Tilbakeruren la vi 6m Rygne-
stad, hvo-r vi benyttet anledningen til i bes/ke museet. I lia ovenfor
vok-ser bl. a. Epipactis helleborlne og viola epipsila. sedurn acre er
ny for Setesdal (muligens innplantetil.

29. juli til Haukelilell for b pr|ve oss pi. skiferen i Kistenut. om-ridet fra Godthol til-foten av-fjellet er temmelig ensformig, mens
skiferstripen et stykke oppe gir liti Dryas og endel il dens folEt.
. 3!. juli til Nesland og Trydal lnyi<le). Ved Nesland fant "ui Ut. 

".Asplenium septentrionile, i[.yri,ci,' plintago lanceolata og arnica
nlontana. En liten bestand av hvitblomslret charnaeneri'on vakte
stor oppmerksomhet. I lia ovenfor glrdene endel varmekiar flora,
; Try{.al ligger i en lun (gryte, liit adskilt fra hoveddaien. I <Ie
bratte fje_llsidene finner vi endet fjellplanter, som saxifraga cotyle-
don og veronica fruticans, men rnest-interessant er de'*irE. uur-
gekjSre^s9m her har sin innergrense i Setesdal: Anthyltis,"Arabi_
dopsis, Galium odora.turn Z_20m-(ny inner- og hpydegrJnr"i, Gru*
urbanu,m, Juncus cffusus, Lapsaia, Lathyrus mohtuiw, potentilla
yge?te*. Sgturei.g aylga1is, 

^scrophularia nodosa, Sedum acre, Sieg-
ljngia, Stachys silaatica (ogpfl ved Nesland), Veronica chamaedrys og
V. scutellata-
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31. iuli fortsatte streiftog nedover dalen. Ved Hisdal pl grensen

*"tto,it Bykle og Valle gaimel skog med bl. a. Stellaria longifolia,
Pnrola me'dia os" Cottur; od,oratum. Yed bekken et par eksemplarer

iiu em"t glutiil'osa y incana (ten A- glutinosa e-r bare kjent til
Einangen i"Valle). -'Vi fortsatti til Espetveit i Valle og botaniserte

opp.,,r'd", isen i'nord/st. Her m/tes ogsi fjell- !8 lavlandsplanter'
,Jpr.r"n,.rt med mange av de samme irtene vi fant ved Trydal' I
ftli,j"." syd for Bykh'il blomstret e' fin bestand av Lobeli'a dort-

nlanna.
L ausust var vrret omsicler blitt si fint at skulle vige et frem-

rrolt *o? tf.iferomridet pi Nleien. Et parti kj/rte til Breive- 
-og Ekk

u"ri"""., men rakk ikki lenger enn til Fistebekknut -og Nobbane

"oJ fo, Varingsvatn. Ved stlen fitt vest for Breive er det noen bek-

kepartier som ir gule av Saxifraga aizoides, p1.-mytele^adskillig
i;;ii;;;rt; htifol"ium og scirpus"hudson'ianus' Like syd for. Fiske-

b"ki."t"'^ fant .,oi Galium"saxatile og Dryopteris oreopteris ved stien,

"- "a 
en mYr Scirpus quinquet'lorzs (ny for Setesdal)' Lenger vest

t Bd"r iuruio lrigfda (riy foi AusrAgder og ny sydgrense)'" Bortsett

fra Dr\as pa rislinettl,ite" er fjellfloraenl omridet nokst triviell'

--g-p';iiJib.tr"g storenos pr. iaubane, og fant omffent like bra

f iellflora som A-Partiet.- 
2. august hjemreise.

Finn Wischmann

6. september. Til Ramsisen i Brrum' Det var 14 med' Grl-

"-. *J noen regndriper mens-vi spis-te' Med buss til Holo' og ved

n.i"r, i narheten-av brisshotdeplutteh futtt vi Chaenorrhinum minus

oi-corn*;nopsis oriiooo. La:ngs stien inn under Kattlsen ble det

"if 
.arttrg 

- 

rli'a 
-a"*ott.,rere 

v"anli ge skogsplanter', Fra- 1ia^."lttd"t

svddstsidJn av Ramsflsen kan ,r"utt"ett Ta-xus baccata, Polys.tichum

i;;;;; ;"tturi itt*t;*a, F. gigantea, Poa rentota' carex silaatica'

n.;.torio bulbifera, Viol'a miribilis, Sanicula - euroltaea' Satureia

;;i;;;;; "g 
Gaiium odolratum. Gikk gjennom skogen nedenfor SLsen

,ii#i"- tit' klpreoeien og si bl. a. Eriophorum latifolium, Carex

renxota og Painassia palustris. 
Jon Kaasa

13. september. Til Lillomarka innafor Grorud' Dagen

besvnte med grivrr,- og turen trakk bare 8 deltakere' Ruten gikk

ff'C;;;J-ni?- sua"au;men og Sreinbruvatnet inn til Stokkevatn

"S 
c-rr..o"ir"""' rilf"tlior.r, gi"kk pi den gamle veien fra Nittedal

til Grorud.
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Ved Badedammen sto en problematisk Saldx cinerea og en ganske
stor flekk med Juncus tenuis. ved steinbruvatnet var strinden sper-ret av med ett av de vanlige drikkevannsgjerdene, men vi fikk da
sett en litentoloni pi 3 ekspl. av Monoftolfia hypopitys, som vi ogsisi et enslig eksemplar av inne ved Stokkevam.

MgrSe av deltakerne var fra naturfaglinjen, og endel starr og
gras ble mer eller mindre ivrig samlet. '

r nordenden av stokkevatn og i ria vesr for G/rrputtane sto en delLycopodium- (Diphazium) comfitanoturn, men elleis var froraen lite
spennende i disse liene.' Mpene var for en stor del grpftei, somvanlig.

. 
De to Gprrputtane viste derimot frem flere morsomme /kolo_giske trekk. Den vestre er et rypisk naringsfattig ,t ogrii"rrr, -eaRhynchospora alba og noen .'ruiriige Carexi a"rr,it.,' fi";-ii;; _..sjeldne mosen Tremitodon arnbi{uus (hjeipsomt U"rt"*i u' pro_

j::"*t^":j:41""?. Den dstre har"et 
"-i.ii,softt iilris .t;, ,a goatsom gJengrodd. Av arrene her kan nevnis: M^lriia, \borEonru*

ranxosum' Lemna minor, callitriche cfr. stagnaris og itr;i"h\ia vut-garis.
Grivanet-gikk over til perioder med smiregn, qI turen ble avslut_tet ganske tidlig.

Reidar Elaen

20. septernber. Til sj/er og elver p6. Romerike. Vi startet vedMogreina kapell i uliensakdr. og gitt ned til Hersjpen lrnrrozzy.vannvegetasjonen var berydelig"r"iur.rt ra putr-r.-i"ii pd-a*r. l"
'esre 

av undervannsartene fant vi som drivende toppskudd og sten_
p:]lt:::. l"?Sr land dannet potamogeton natans o[ e. tucei, smeKrynger. Andre potamogeton_arter kom til etter hverl: p. perfoliatus,
P' alpinus, P. pectinatul, p. obtusifolius og til slutt ikke sa-r'ei;t lireP' friesii. Andre arter som det tan vaie verdt i. nevne: cicutaairosa, Lemna trisulca, Ceratophyllum demersum, Sparganium ra_,"ztyry, Carex appropinquata og C. pseudocyperus.

vi fortsarte i tett krattskog 
-fram til be'klken i s/renden av FIer-sj/en, .ve$ Bj/rtomt (pMl.g7i). 

^Derte skulle bli dagens giedelige
overraskelse - i. finne en ikke forurenset bekk pi @"ttutr8.i, *.a
$:,*u?l:. tu:r os. mgSet^ frodig vegetasjon. {torc coiri-r..-p.,mec u. acuta, C. 1.os,h-ata,, C..uesicaria og litt, C. acutilormis omgabekkeleiet, dette mecl e' brei brem av ieronira anagiilis-aquattca,
V..beccabunga og Myosofrs-arter. Nede i bekken d";;;i;;'iniutu,
peltatus og.sterile undervannsformer av Myosotis og veronica ana-gallis-aquatica sv&re, svulmende matter.

Etter dette hyggelige innslag dro vi videre til Nordbytjernet, like
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nord for Jessheim (PM207l). Her fant vi raskt Potamogeton zizii, og
hadde god anledning til e demonstrere forskjellen mellom denne og
P. Iucens, som har rikelig forekomst i Nordbytjernet. Ellers likner
Nordbytjernet i vegetasjonsforhold meget Hersj/en.

Dagen ble avsluttet med en (avstikker, til en meander ved Leir-
elva, Lillestr/m (PMl647). Her fant vi (som lovet) mengder av Vi,ola
stagnina pi fuktige grassletter langs vannkanten. De karakteristiske
vegetasjonstyper for Nitelva - Leirelva finnes godt utviklet. Litt
etter litt dukket det opp en rekke smiLplanter: Eleocharis acicularis,
Ranunculus re,ptans, Isoiites echinospora, Subulari,a aquatica, Cras-
sula aquatica, Elatine triandra, Elatine hydropiper, Limosella aqua-
tica, Callitriche-arter, Polygonum min,us og Alopecurus aequalis. De
store koloniene av Sagittaria sagittifolia, Sparganium simplex og
Potamogeton perfoliatus var forlengst retnet ned, mens store matter
av den sjeldne kransalgen Chara braunii fortsatt var grginne og
fine. I et igjengroingsomride fantes Hiplturis aulgaris, Utricularia
aulgaris, Bidens cernu.a og Callitriche cophocetrpa (- polymorpha).
Nlettet med inntrykk av smflplanter og andre vanskelige arter dro
vi tilbake til Oslo. l3 deltakere og delvis pent htJstvrer.

Bi@rn RQrslett

27. september. Til Vardisen - Drengsrud i Asker. Ca.
l0 deltagere. Fra Trollstua opp nordvestsiden av Vardnsen, ned pi
nord/stsiden, og retur over Drengsmdvannene. Vekslingen mellom
kalkstein i lavlandet og drarnmensgranitten i Vardisen gir sammen
med det sterke relieff i landskapet en rik og avvekslende flora.

Myren ved Trollstua har, til tross for beliggenheten i kalkomridet,
vesentlig oligotrof vegetasjon, bl. a. rned meget Rhynchospora alba.
Pi et par steder kommer imidlertid grunnvannet frem i dagen, og
her finner vi smi flekker med rikere flora: Cat"ex capillari.s, Scirpus
quinqueflortts os Dactylorchi.s tr"aunsteineri. Lengst /st pi m).ren
finnes en liten bestand av Betula nana. I bekkedraget s/nnenfor
Carex loliacea, C. remota og C. silaatica. Ved et lite tjern mellom
Oppsjpen og Abbortjern kalkflora rnecl Selaginella, Epipactis atro-
rubens og Linum catharticunr. Syd for Abbortjern ligger en kalkmy'r
hvor det bl. a. er funnet Epipactis palustris (antageligvis eneste
gjenvarende lokalitet i Asker - og snart ogsi Barum), men brutal
gr/fting har nu antageligvis utryddet denne og flere av de fineste
artene. Mellom denne myren og neste - ca. 600 m lenger /st -
passerer vi grensen mot granitten, og floraen skifter snart karakter.
Pi. sistnevnte rnyr finner vi store bestander av Phragm.ites og Myrica.
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En myr pe en avsats mot syd/st er nermest oligotrof, men her finner
vi igjen en pen bestand av Dactylot'chis traunsteineri. I lia opp mot
toppen av Vardisen finner vi Taxus, Floraen rundt Vardetjern er
stort sett fattig, men pi myren vokser endel Phragmites. Yed foten
av den bratte lia mot nord/st fant vi Polysti.chum braunii og adskillig
Galium triflorum. Myren ved Jutemyrputten ga oss Hammarbya, og
Drengsrudvannene P otamo ge t on perf oliatus og P. prae lon gus.

Finn Wischmann

Trlndelagsavdelingen, irsmelding 1970

Pr. 31. desember 1970 hadde foreningen 116 medlemmer, av disse
er 2livsvarige, 88 A-medlemmer og 26 B-medlemmer.

Pi irsm/tet den 18. februar fikk styret denne sammensetning:
professor N. A. S/rensen (formann), cand. real. Karl Baadsvik (vise-
lormann), fru Edith Weydahl Vik'(kasserer) og cand. real. Asbj/rn
Nloen (sekretrer). Revisor: Astrid Barlindhaug.

Ekskursjonskomitden bestir av f/rsteamanuensis Olaf I. R/nning,
cand. real. Kjell Ivar Flatberg og cand. real. Asbj@rn Moen.

I l/pet av iret har det vart arrangert I hovedekskursjon, 6 mpter
og I seminar, alle holdt i Iioredragssalen pi Vitenskapsselskapets
Museum. Det gjennomsnittlige oppm/te har vart 30. Etter fore-
dragene har det som sedvanlig vart hyggelig samvrr med servering
av kaffe og hjemmebakte rundstykker.

F/lgende m/ter har vart arrangert:

18. februar: Arsm/te med'irsberetning, regnskap og valg. Foredrag
av amanuensis Per Sunding: "Glimt fra flora og vegetasjon pi de

/stlige Kanaripyene". Foredraget var ledsaget av vakre fargelysbilder.
16. mars: Professor Rolf Berg holdt foredrag: oPi myrmekochor-

jakt i California,. NIed fargelysbilder.
20. april: Professor N. A. S/rensen: Lysbildekommentarer vedr/r-

ende utkast til fjellplanlov m.v. Sgirensen viste mange gode lysbilder
fra .slumstr/k" i h/yfjellet. Etter foredraget livlig diskusjon, der bl.a.
prof. Gjerevoll deltok.

21. oktober: Professor Olav Gjrrevoll: oBotaniske usnapshotsD fra
vestlige U.S.A." Foredraget var ledsaget av vakre fargelysbilder.

27. november: Foredrag med lysbilder av vitenskapelig assistent
Karl Baadsvik: *Fjellplantene - deres livsvilkir og /kologiske til-
pasningeru. Det ble clessuten vist fargelysbilder fra siste sommers
ekskursjoner.
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3. desember: Seminar. Professor Tore Ouren holdt foredrag om:

"Gauldalens flora pi rutenett>. Ouren la fram resultatene fra sine
unders/kelser i Gauldalsomridet, der han har arbeidet i over 20 ir.
Etter foredraget var det diskusjon, hvor en rekke av de fremm/tte
deltok.

14. desember: Julempte. Foredrag med lysbilder av konservator
Sigmund Sivertsen: "Glimt fra Indre Finnmarku.

Trlndelagsavdelingen, ekskursjoner I 970

Da clet vfuen 1970 ikke lot seg gjpre i arrangere noen ekskursjoner
i foreningens regi, ble det gjort oppmerksom pi at medlemmer som
var interessert, kunne bli med pi studentekskursjoner arrangert av
Norges Larerh/gskole.

L/rdag 27. juni var det satt opp ekskursjon til Ramsisen-Kald-
vassmyra i Verdal, men turen mitte avlyses p.g.a. manglende del-
takelse.

l.-5. juli. Hovedekskursjon til Leka, Nord-Tr/ndelag. F/l-
gencle deltok: Olav Gjarevoll (Ieder), Kjell Ivar Flatberg, Brynhild
og Karl-Dag Vorren og Berit og Asbjprn Moen.

Leka bestir hovedsakelig av serpentin, men langs @stkanten ligger
et ca. I km bredt belte av gabbro og amfibolitt. Det indre av /ya
bestir av fjell, og h@yeste punkt, Lekatinden, er pL 422 m o. h.

Floraen er tidligere unders/kt av bl. a. J. Devold (ifr. Det Kgl.
Norske Vidensk. Selsk. Forh. 9 (1937):145-148) som ogsiL gir over-
sikt over enda tidligere unders@kelser.

Pi Leka fins en rekke fjellplanter som mangler eller er sjeldne i
omridene (sarlig mot s/r), bl. a. Equisetum uariegatum, E. sci,rpoides
(ny for Leka), Woodsia alpina, Carex rupestri.s, C. glacialis (ny for
Leka), Juncus biglumis, J. triglumi,s, Arenaria norvegica, Viscaria
alpina, Saxi.fraga groenlandica og Dryas octopetala. De fleste av
disse og de /wige fjellplantene er ikke strengt bundet til fjellene,
og de fins helt ned til sj/nivi.

Lokaliteten ved Giertrudvik mi nevnes spesielt. Utenfor hassel-
liene med rik l/vskofsvegetasjon fins her sandstrand ned mot sjpen,
der Dryas octopetala dominerer i store matter og der bl. a. f/lgende
arter er serlig vanlige: Equi,setum scirpoides, Pyrola rotundi,folia,
Gymnade nia c onopsea og Epipacti,s atrorub ens.

Flere steder pAL Oya fins l/vskog dominert av Corylus, mens Sorbus
hybrida og S. meinichii (ny nordgrense, narme$te forekomst i Sogn
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!S Fjordane) er sjeldnerc. [Jlmus glabra ble funnet ett sted (v.
Engan), ny for Leka. Fra det artsrike feltskikt i de edlere l/vskoger
nevnes: Carex digitata, Moehringia trinerlia, Actaea spicata, Hy*pr-
ricum hirsutum og Lathyrus uerius. L. montanus har sin nordgrense
p1 !gku, og vi fant arren flere steder i tillegg til den tidligere l.iente
lokalitet, Fr/vik.

Av_ vesentlige nye funn fra myrvegetasjonen mfl Eriophorunt
gracile og Carex d.iandra nevnes. Dessuten di:n rikelige forekomst av
purpurfarget Dactylorchis incarnata pi NV-siden av Qya ved Kval-
/en. Her fins pi rikmyrene ogsh Carex lepidocarpa og C. hostiana,
og av moser mi forekomsten av Philonotis calcarea, Tomtenthyp-
num nitens og Leiocolea rutheana nevnes.

Schoenus lerrugineus var tidligere kjent fta gya, men ble funner
pi flere nye lokaliteter. Arten fins pi Leka vanligst p3. lokaliteter
uten torvlag, oftest i flatt lende med periodevis framtrengende
grunnvann. T'il og med i brarte bakker, 30-40. helling, og i berg-
sprekker danner arten tette matter.

I l@pet av virt opphold ble ca. 370 karplanter registrert (Alche-
milla-, Taraxacum- og Hieracium-arter ikke medtatt). Av de ca. 840
artene som tidligere var kjent fra gya, er det minst 12 arter vi ikke
fikk med. Av disse m3, Primula scandinaaica srrlig nevnes, idet vi
kan fastsli at arten i 1970 ikke fantes oi mengde pi eng ved sranden
i Skeishamna) som Devold skriver.

Kryssliste over karplantene pe Leka og mer fullstendig liste over
myrarter oppbevares ved Botanisk avdeling, Det Kgl. Norske Viden-
skabers Selskab, Museet, Trondheim.

AsbjQrn Moen

Vestlandsavdelingen, irsmelding lg70
Pi irsrn/tet 10. februar 1970 ble f/lgende styre valgt: lektor Carl
Alm (formann), lektor Olav Hesjedal (sekretar), forskn.-stip. Dag-
finn Moe (kasserer) og lektor Anne-Betten Njaa (styremedlem). Da
Olav Hesjedal flyttet til As, overtok forskn.-siip. Peter Kaland som
sekretar fra l. mai. Til ekskursjonsnemden ble valgt: professor
Knut Frgri, folkeh/gskulelarar Jakob Naustdal, forskn.-stip. Peter
Emil Kaland og universitetslektor Bjarne Spangelo. Revisor: frk.
Ingrid Hanssen.

Pr. l/l-1971 var medlemstallet l2l hvorav 92 A-medlemmer, 19
B-medlemmer, 9livsvarige medlemmer og I aresmedlem.

I 1970 ble det holdt 3 ekskursjoner og en omvisning i Botanisk
Flage. Se egne beretninger for disse. Det ble holdt 4 mpter:
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10. februar: Arsmpte med valg. Foredrag av professor Knut Fagri:
". 
Orkiddbest/vningu. Oppm4te 24.
20. april: I'oredrag av professor Ulf Hafsten: uJordens naturres-

surser. Inntrykk fra en reise gjennom noen land i Asia og Afrika.u
Oppm{te: 27.

28. september: Foreclrag av universitetslektor Arnfinn Skogen:
uEn norsk ujungel', tindvedvegetasjonen ved Trondheimsfjordenu.
Oppm/te: 14.

16. desember. 2 foreclrag. l. Professor Tore Ouren: UTM-rute-
nettets anvendelse ved floristiske utbredelseskart, med eksempler fra
Trglndelag. 2. Professor Knut Fregri: Den botaniske hovedfagseks-
kursjon til Jaren, S/rlandet og Jylland, juli 1970. F/r foredragene
holclt formannell en minnetale om foreningens tidligere formann
,\asmund Kvamme.

Alle rn@tene ble holdt pi. Botanisk laboratorium. Mq4tene ble av-
sluttet med enkel servering.

Vestlandsavdelingen, ekskursjoner 1970

7. juni. Ekskursjon til Eide- Skavhella Hatvik.
Ekskursjonen startet pi Eide i Hegglandsdalen, og vrret var sfti-
lende. Turen gikk f/rst i et omrede med glimmerskifer, og her var
det en frodig vegetasjon. Av trar dominerre de varmekjrere l/v-
trerne Tilia cordata, Fraxintts excelsior, Quercus robur og Alnus
glutinosa. Innimellom stod Taxus baccata og opperter fjellknauscr
og trar til dels store eksemplarer av Hedera helix. I skogbunnen
vokste fremfor alt store mengder Primu.la au,Igaris som enkelte stecler
larget landskapet helt gult. Vi fant ogsi Briza media, Geum riuale,
O.. u"rbanum, G. riaale y urbanum, Allium u,rsinum og Circaea
alpina. Forgjeves lette vi etter Cephalanthera longifolia som skal
v;ere funnet i samme omri.det.

Pi veien passerte vi et par €ianger grenser mellom rike og fattige
bergarter. Her kunne vi tydelig se hvordan vegetasjonen /yeblikke-
lig skiftet fra den rike l/vskogen til fattig furuskog og lyngvegeta-
sjon. Enkelte steder var denne overgangen si skarp at vegetasjons-
typen skiftet fullstendig pi 1-2 m.

Den siste del av ekskursjonen var turen ned til den nedlagte hus-
mannsplassen Skavhella og deretter et par kilometers gange i ulendt
terreng til Hatvik. Ved Skavhella si vi et par svrere almerar, og i
skogbunnen stod foruten de ovennevnte artene ogsh Orchis mascula
og Paris quadrifolia. Turen langs stranden til Hatvik gikk i eikeskog
hvor undervegetasjonen for det meste var fattigere. Bedre ble det
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da vi narmet oss Hatvik. Her fant vi Lathraea squamaria, Poly'
stichum lobatum og Brachypodium silaaticum.

Det var l3 deltakere pi ekskursjonen, og lektor Svein Hageb/ r'ar
leder.

Peter EmiI Kaland

14. juni. Ekskursjon til Haus og Votlo pi Oster/y. Denne
sundagen var det ikkje mindre enn fem botaniske ekskursjonar og
kurs fra Bergen der Botanisk forening sine medlemmer var med. 5
deltakarar pi ekskursjonen til Oster/y var derfor etter maten godt
framm/te. Reisa med buss til Garnes og ferje til Haus gjekk greit
utan at den gamle ferjelemmen pi Garnes datt ned i sj/en igjen.
Pi Haus var den f/rste stopp ved prestegarden der vi fann bide
kalmusrot og den store bergfletta som lova pi innbydinga. Pi veg
mot Votlo fann vi fleire gonger krysningen mellom Geum urbanum
og G. riaale.

I skogen oppover lia var det innslag av varmekjrere treslag som
ask, hassel og lind, og inne i skogen fann vi mellom anna AIIium
ursinum, Circaea lutetiana, Gali,unt. adoratum, Orchis mascula og
Sanicula europaea. I skogkanten stod Viburnum opulus, og langs
vegen fann vi Carex si,Ivati.ca og Vicia siluatica. P3' ein opnare stad
oppe i lia fann vi varmekjare arter som Carex pairaei, Satureia
aulgaris og Turritis glabra, og ein Agrimonia, truleg A. odorata.
Vi fann fire Hypericum-arter; H. pulchrunt., H. nt.ontanum, H. pet-

foratum og H. maculatum.
Pl veg tilbake til ferja fann vi Carex glareosa i stranda ved ky'rkja.

Odd Veole

20. september. Ekskursjon til arboret-omridet pi Milde. Vi
m/ttes ved Milde folkeh/gskule hvor professor Frgri redegjorde for
arboret-planene. Arboretet vil fi et areal pi ca. 500 mfll, og i tillegg
vil et like stort omride bli lagt ut til golfbane. Ogsf,L dette arealel
kan for en stor del anvendes til arboret.

Fagri tok oss deretter pfl rundtur i det smikuperte arboret-omrfi-
det. Langs det f/rste veistykket fant vi Polygonurn amphibium,
Epilobium adenocaulon, Malaa rnoschata, Cirsium arvense' og
Cryptogramma cri,spa. Nede i en vik demonstrerte folkeh/gskule-
lrrar Jakob Naustdal Scirpus maritimus. Den er ikke vanlig pi.
disse kanter.

Et poeng ved ekskursjonen var i sammenligne floraen i det rela-
tivt naringsfattige Myrkavatn mot det rikere Mildevatn. I Myrka-



47

vatnet fant vi foruten de mest alminnelige arter ogpl Carex diandra,
Scirpus tabernaemontani og blant mosene Carnpylium stellatum. I
Mildevatn var floraen atskillig rikere. Her fant vi bl. a. Alisma plan-
tago-aquatica, Sparganiun't rarnosum, Iris pseudacorus, Phragmites
communis, Scirpus lacustris og Cicuta airosa. Naustdal demonstrerte
at ky'ene hadde beitet pfl Circuta uten at han har hprt om at de har
tatt skade av det.

Ledere for ekskursjonen var Knut Fagri og Jakob Naustdal og det
var rn{tt frem ca. 20 deltakere.

Peter Emil Kaland

4. oktober. Omvisning i Botanisk Hage ved overgartner
Sverre Gjersvik. Emnet yar cHpst i hagenu, og de sene, h@stblom-
strende artene ble viet en del oppmerksomhet. Temaet omfattet ogsi
dekking og l/klegging og de 8 deltakerne satte fram - og fikk svar
pi - spdrsmil fra noksi. vide omrider innenfor det praktiske
hagebruk.

Bjarne SPangelo

Rogalandsavdelingen, flrsmelding for 1970

Rogalandsavdelingen hadde ved utgangen av 1970 52 medlemmer,
hvorav 12 husstandsmedlemmer. I l/pet av iret har vi hatt 4 m/ter
og 3 ekskursjoner.

6. mars: 8"rsm/te ble holdt pfl Hotel St. Svithun i Stavanger. Valgt
ble: lektor Peter Skjrveland (formann), lrerer Randi Reimers (kas-
serer), husmor }fervor B/e (sekretar) og Mikal R. Sanne (revisor).
Ekskursjonskomitd: student Per Ree Pedersen (formann), bonde O.
G. Lima og revisor Jonas Nygird. Foredragsholder pi m/tet var
lektor Asbj/rn Simonsen, som kflserte over det for oss interessante
emne: elnnvandring av Rogalands flora, belyst ved pollenanalyseru,
samtidig som han opplyste om fremgangsmiten ved pollenanalyser.
14 medlemmer var til stede.

8. april: mpte i Sandnes Bibliotek med foredrag av landskaps-
arkitekt Sveinung Skjold om: uMed landskapet som arbeidsfelt".
Det var et instruktivt foredrag, og det utldste en livlig diskusjon
mellom landskapsarkitekten og fylkets vegsjef. 22 medlemmer var
til stede.

9. november: lektor Asbj/rn Simonsen videref/rte sitt foredrag pi
f@rste m/te, med: "Vegetasjonsutvikling gjennom istideneu. 23 til
stede.
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9. desember: julempte i Sandnes Bibliotek. Johan Dahle, Anders
Haukeb@ og O. G. Lima viste endel av irets plantefangst i form av
lysbilder. Gudrun Laland og Hervor B/e leste opp, og det var ut-
lodning. 26 medlemmer til stede.

Rogalandsavdelingen, ekskursjoner I 970

28. juni. 'Iil Helles 0y, en av by-/yene, like /st for Stavanger.
6 deltagere. Berggrunnen bestir hovedsakelig av fyllitt med endel
kvartsitt. Det som slo oss ved ankomsten, var det store mengder av
Allium ursinum (ramsl/k) som vokste i tette bestander (2-300 m'z)
nar bebyggelsen. Det fortelles at der i krigens dager var stor rift
om Hellespy-l/ken. Pi strandflatene var det matter av Sagi,na subu'
Iata (sylarve), S. nodosa (knoppawe), Spergula salina (saltbendel)
og Glaux maritima (strandkryp). Det vakte stor oppmerksomhet da
et forkr/blet eksemplar av Anemone nemorosa, dog blomsffende,
ble funnet ca. lm inne i en halvmdrk kldft som stundom ble over-
spr/ytet av sj/vann.

Asple nium adiantum-nigrum (blankburkne), A. trichomanes (svart-
burkne) og A. septentrionale (olavsskjegg) vokste pi bergknauser i
l/vskog. I skogbunnen noen fi eksemplarer av Paris quadrifolia
(firblad), sammen med Primula aulgaris i rikelige mengder.

22. juli. Kveldsekskursjon til Sande i Sola kommune. Il delta-
gere. I en vegkant fant vi Physocarpus opulifoli'us (blarespirea). I
Rogaland er den tidligere funnet i Egersund. Pi t/rre bakker sfl vi
bl. a. Arabidopsis thaliana (virskrinneblom), Draba i'ncana (lodne-
rublom), Gerani,um sanguineum (blodstorkenebb), Centaurea sct'
biosa (fagerknoppurt) 6g Llicia silaatica (skogvikke). Saxilraga tri'
dactylites (trefingersildre) var, som antatt, tdrket helt bort. Trago-
pogon pratensis (geiteskjegg) vokste i vegkanten sammen med den
vakre, men dog si plagsomme ugrasklokken.

6. september. Til Grudavatnet i Klepp. 12 deltagere. Dess-

verre hadde et kraftig regnvrcr dagen fpr forirsaket en sv€r flom i
Figgjo, slik at eventuelle vannplanter mitte bestemmes piL avstand.
Av (antagelsene, kan nevnes Potamogeton alpinus rusttj/nnaks),
P. natans (vanlig tjpnnaks), Isoijtes lacustris (stivt brasmegras ) og

luncus bulbosus (krypsiv). En tr/st var det vakre varet. Vi kikket
ogsi etter sopp, men der var resultatet helt negativt.

Pi hjemturen la noen av deltagerne vegen om Refsnes for I kon-
trollere bestanden av Goodyera repens (knerot). Der er en meget
stor bestand som vi oppdaget i 1968, i et st/rre skogholt straks
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innenfor stranden. I 1969 var bestanden like utbredt, og at det
samme var tilfelle i 1970, var ikke vanskelig i se, selv om kneroten
pi den tid var avblomstret.

Slrlandsavdelingerl arsmelding for lg70
S/rlandsavdelingen av Norsk Botanisk Forening hadde ved ut-

gangen av 1970 49 medlemmer hvorav 6 var srudent- og husstands-
medlemmer.

Pi irsm/tet 7. april bad lektor Alf Bjarne Harbo om avl/sning
som foreningens kasserer da han kom til i flytte fra S/rlandet. Lokal-
styret ble etter dette: lektor llaakon Damsgaard (formann), lerer
Ingvald Haraldstad (sekretar), larer J/ren Fidjeland (kasserer).
Ekskursjonsnemnd: gartner Johs. Johannessen og larer John
Nuland.

I l/pet av iret er det holdt to m/ter og arrangert to ekskursjoner.
7. april: Lektor Haakon Damsgaard: uFra S/rlandets flora'. Kiseri

rned fargelysbilder. Kiseriet var hovedsakelig botaniske og kultur-
historiske opplysninger i tilknytning til de viste plantebildene. Etter-
pi ble det lagt ut planter fra Agderherbariet. Oppm/te ca.25.

7. desember: F/rsteamanuensis Svein Manum: uUganda - noen
inntrykk fra natur og vegetasjon,. Foredrag med fargelysbilder og
film. Etter tre ir i Uganda, som leder av Botanisk avdeling ved
universitetet i Kampala, var l\{anum nylig kommer hjem igjen, full
av inntrykk fra landet. Gjennom foredraget og bildene fikk vi del i
hans omfattende kjennskap til Ugandas natur. Til slutt viste han
et hjemf/rt t/ystykke laget av bark, og i en film han selv hadde
f.att opp, fikk vi se hele fremgangsmiten. Oppm|te ca. 30.

Slrlandsavdelingen, ekskursjoner 1970

21. juni: Forsommerekskursjon til R0nnes og Marivollen
ved Grimstad. I varmt sommeryer m/ttes vi i Grimstad. Der tok vi
fgirst en tur i havneomridet sydover mot Vess/y. Av planter som vi
noterte oss her, kan nevnes: Berteroa incana, Trugopogon pratensis,
Chrysanthemum aulgare, Rori,ppa islandi,ca, Medicago lupulina,
Melilotus albus, Carex hirta, Arrhenatherum pubescens, Potentilla
argentea, Aethusa cynapi.um og Geranium. sanguineurn. I tillegg til
disse var det en del forvillede hageplanter, slik som Lupinus poly-
phyllus, Armoracia rusticana, Polygonum cuspi.datum, Lonicera
tatarica og Rosa rugosa.
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Det ble dessverre ikke tid til i dra helt ut pi Vess/y. Der fant vi
iret f/r piL en rekognoseringstur bl. a. Conopodium maius, Arte-
nusia absinthiunt, og Cerastium artrcnse, tre arter som gjerne skulle
vart vist fram. I stedet tok vi ferge fra Grimstad over til R/nnes.
Derfra spaserte vi til N{arivollen cler mesteparten av botaniseringen
foregikk. Pi. Rpnnes og pi vegen til Marivollen sfl vi bl. a.:

Gerinium lucidum, Allium uineale , A. oleraceum, luncus tenrti.s,
Carn'panula tracheliunt, Melica uniflora, Berberis uulgaris og Poly-
gonum amphibium. Ogsi her var clet noen forvillede hageplanter
iom Lttpinus polyphyllus, Laburnum anagyroides og Acer pseudo'
platanus.

Marivolltraktene er jo kjent for sin fine flora. Vi fant da ogsi-

S cirpus planif olius, Sorb us sub pinnata og P oly gonatum multif lor unt'

der. Av andre bedre arter som vi fant kan nevnes: Carex lampro'
phy.sa, C. d.istan.s, C. disticha, C' recta, Sedum rupestre., Iri's
psiu.d.acorus, Atriplex latifolia, A. Iitoralis, Cynosurus cristatus,
Briza media, Linunt. catharticttm, Polygonatum odoratum, Galittm
1)errnn, G. boreale og Euphorbia palustris.

Mange steder vai planteveksten dessverre sterkt medtatt av t/rke,
si utbyttet ble noe mindre enn ventet. Bl. a. si vi ikke Carex
paleacia, C. flacca, Listera ouata, Myosotis hispida og Allium fi'stu'
lotum som ble funnet der i fjor pi en rekognoseringstur. 14 del-

takere.
23. august: Ekskursjon til Laudal i Marnardal. Ekskursjonen

gikk i sirllende sensbmmervrer. M/testedet var Kleveland bru' I
iarheten av brua (pi /stsiden) og litt nordenfor, ved Stradefjellene
(pa vestsiden), fant vi Matteucci,a struthio.pteri's,. Polystic.hum
braunii, Card,aminopsis arenosa, Circaea alpina, Actaea spicata,

Moehringia trineraia, Geranium sihtatiutm, Roegneria canina, PoIy-

gon,atum aerticillatunt, Pari,s quadrifolio, Sanicula europaeo og, som

den st/rste overraskelsen, Hierochlod odorata.
Vi fortsatte norclover til N{annflivatnet og tok si vestover forbi

Skuland til Brauskelandsvatnet og Krikeland. Pfl dette strekket si
vi bl. a. Linnaea borealis og Antelanchier spicata. Ved Brauske-
landsvatnet, der vi rastet, si. vi Betula nana, Juncus squarrosus og
Isodtes lacustris. Arnica montana, Cirsium heterophyllum og Galium
saxatile vokste pi Krlkeland.

Videre gikk vi om den nedlagte girden Birkeli 9g opp-pa Skoge-

knuten (4:52mo.h.). I disse uaktlne fant vi Carex limosa, C'

magellanica, Dryopieris oreopteris, Pinguicula uulgari's, Rubus cha-

maZ*orus og en velvoksen Amelanchi,er spi,cata. Pi selve toppen av

Skogeknuterivokste Arctostaphylos alpina, 9S d9n- gav oss en f/lelse
ov i'oate kommet virkelig h/yi opp. Ved Birkeli fant vi ogsi. lavene
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Lobaria pulmonaria og L. scrobiculata som vokste pi noen lauv-
ffar.

Hjemturen la vi om Qyslebp, f/rst og fremst for i se pi forekom-
sten av Chamaenerion angusti.folium f.. lidii. Men her hadde veg-
vesenet ryddet si godt opp langs vegen at vi ikke fant ett eneste
eksemplar. Ved Haugefossen tok vi Turritis glabra, og pe Holmes-
land sl vi Euphorbia esula, Humulus lupulus og Vinca minor.

Si tok vi /stover langs nordsiden av Nomeheia der det i en frodig
li vokser Matteuccia struthiopteris, Polystichum braunii, Milium
ef f usum, Carex remota, Polygonatum aerticillatum og Stellaria
nenlorum. Litt lenger @st si vi pi. en liten Petasites albus-lokalitet
like ved vegen. Ved Eiksivatnet fant vi Gentiana pneumonanthe.
Siste stopp var ved Tofteland i Sy'gne det Oenothera biennis vokste
i vegkanten.

Denne ekskursjonen var lagt opp av larerne Einar Brunvarne og
Ingvald Haraldstad. 16 deltakere.

Johs. Johannessen John Nuland, Haahon Damsgaard
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Smistvkker

Botanisk Selskap for Tlnsberg og omegn
I irets l/p har vi avholdt 2 medlemsm/ter og arrangert 3 ekskur-

sjoner. Arsm/tet fant sted 4. ma| og valget fikk f/lgende utfall:
Frithjof Aschjem (formann), Kasper Lie Mathisen (nestformann),
J1n Nyrer/d (sekretar) og Knur Tj/nneland (turleder). Alle disse
ble gjenvalgt. Ny i styret er Rasmus Rognes (kasserer).

Pi irsmptet ga herredsg:utner Svein Edland forsamlingen i ord
og bilder mange nyttige rid for anlegg og stell av hager.

Til h/stmptet 4. desember hadde vi vat si heldige i fl nedover
formannen i Norsk Botanisk Forening, Leif Ryvarden. f{an har som
forskningsstipendiat oppholdt seg i Kenya. Pl en klar og hyggelig
mi.te tok han oss med pi en floristisk og faunistisk rundreise i dette
landet som atskiller seg si. totalt fra de forhold vi er vanr til pi vire
breddegrader. I tillegg til de rent faglige kommenrarene han ga til
den medbrakte billedserien, f/rte han de tilstedevarende inn i afri-
kanske problemer pl en slik mite ar det gjorde et sterkt inntrykk pi
forsamlingen.

Arets ekskursjoner ble avholdt fpr St. Hans. Den langvarige tprken
pi forsommeren hadde satr sitr tydelige preg pi vegetasjonen. Det
ble ikke gjort noen spesielle funn, men de som deltok i disse ekskur-
sjonene, fikk likevel pi flere mflter rikt utbyrte av vandringene pl
ulike biotoper.

Mllet for vire turer er selvsagt i f/rste rekke i utvide den bota-
niske viten, men samtidig blir vi kjent med nye steder og stifrer nye
bekjentskaper. De gangene hvor der er mulig, fors/ker vi i kombi-
nere det botaniske med andre emner av interesse. Pi vfu ekskursjon
til L{vQya nord for florten la vi turen innom den gamle steinkirl.en
fra middelalderen. Kirken, som nt er restaurert, ble tatt i /yesyn
bide innvendig og utvendig. For mange ble dette sikkert et verAi-
fullt minne.

Foreningens ca. 50 medlemmer ser atter en gang fram til mulig-
heter for nye opplevelser i hyggelig rbotanisk selskap".
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Norsk Soppforening i 1970

Ordinar generalforsamling ble avholdt 24. november 1969 i kan-
tinen i Niels Treschows Hus, Blindern. M/tet ble ledet av forman-
nen Gro Gulclen. Arsberetning og regnskap for 1969 ble godkjent,

- likesi styrets forslag til disponering av overskuddet (kr. 46,94)
samt budsjettforslaget for 1970. f)a formannen Gro Gulden ikke
@nsket gjenvalg, ble som ny formann valgt Peter lVassum. Styremed-
lem Dag Guttormsen ble gjenvalgt. Som nytt styremedlem ble valgt
P. Hiorth-Sch@yen, likesi ble suppleantene Anna-Elise Torkelsen
og Elisabeth Vetleseter gjenvalgt. Som revisor ble valgt Kjell Kvavik.

Det har vart avholdt 7 medlemsm/ter, 2 i virsemestret og 5 i
h/stsemestret. Med utgangspunkt i Naturverniret 1970 ble m/te-
serien innledet med et foredrag av generalsekretar Magne Midttun
i Norges Naturvernforbund, mens de /vrige foredrag var lagt opp
som en serie under fellestittelen "Noget om sopp) og (Flvor finner
man hvad,. Om fremm/tet enn har variert, har den spontane inte-
ressen - serlig blandt vire nyere amat{rer - tydelig vist at denne
linje er vel verd i f/lge.

Det har v&rt amangert 6 soppturer i sesongen, en i mai og de
glvrige om h/sten. Deltagelsen har vart meget god. Referatene er
gjengitt i oVlre Nyttevekster, hefte 4,1970.

Foreningens sclpputstilling, som var tenkt arrangert i siste halvdel
av september mflned, mi.tte utsettes som f/lge av vanskeligheter med
5 skaffe egnet lokale. Det tilbud som ble utarbeidet i 1970 i sam-
arbeid med Nyttevekstforeningen om i arrangere kortvarige week-
end kurs og som blant annet ble sendt til en rekke husmorlag, har
resultert i 2 kurs, hvorav ett som f/lge av nedennevnte aviskon-
troller.

Som et ledd i arbeidet med i. vekke interessen for sopp utenfor
Oslo-omridet pi steder hvor det ikke finnes organisert aktivitet, har
vi i ir tatt initiativet til kontakt med aviser i en del byer i @stlands-
omridet med forslag om 6- arrangere sop-pkontroll en eller flere gan-
ger i sesongen i samarbeid med Norsk Soppforening. Disse henven-
delser er blitt mptt med stor interesse og har resultert i tilsammen 7

s/ndagskontroller pi f/lgende steder: H/nefoss, Drammen, T/ns-
berg og Kongsvinger. Vi viser for/vrig til formannens redegj/relse
i v. N.4/70.

Styret mener det bpr satses pi en mer utadvendt virksomhet fra
foreningens side. Den interesse og entusiasme som denne sak har
vffit m{tt med ute i distriktene, b@r inspirere det kommende styret
til ytterligere aktivitet pi dette felt.
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Foreningen har pr. 31. I0' L970 271 ordinrere medlemmer, l0 livs-
varige medlemmer og I aresmedlem'

Gio Gulden og Odd R/seng har representert Norsk Soppforening
i Den Norske Sbppnavnkomitden av 1968' Styret har i lrets l/p
avholdt 6 styrempter og hatt en rekke andre konferanser samt et
arbeidsm/te med kis/rene for h/stens kiserier. Redaksjonsutvalget,
som har til oppgave i vare bindeledd mellom foreningen og redak-

sjonen av uVire Nytteveksteru, har bestfltt av Gro Gulden, Anna-
Elise Torkelsen og Kjell Kvavik. l.'urkomitCens medlemmer har
vrert Dag Guttormsen (formann), Oliver Smith jr. og Kjell Kvavik.

Soppforeningen i Bergen 1969/70

Generalforsamling ble holdt 19. mai 1969' Arsberetning og regn-
skap ble godkjent.-styret fikk flg. sammensetning: Kaare Hvoslef
(formann), Wehche Holm og Ragna Nergaard med suppleanter Alli
Ii/hmer og Raiti Hvoslef.

Foreningen arrangerte 4 ekskursjoner i lppet av sesongen: Den
31. augusitil Hordnes og Stend i Fana. Leder: Kaare Flvoslef. Den
14. september til S/re Straumen i Fana. Leder: Wenche Holm. Den
28. september til Tysnes i Sunnhordland. Leder: Raiti Hvoslef. Den
12. oktober til Alv/en i Laksevig. Leder: Ragna Nergaarcl.

I f/rste ukeu av september 1969 arrangerte foreningen, i samband
med Studentersamfundets Fri Undervisning, et lynkurs om sopp'
Kurset var fulltegnet, ca. 20 deltakere, og ble ledet av Wenche Holm
og Raiti Hvoslef. Flere av kursdeltakerne meldte seg senere inn i
foreningen.

Det var bra med sopp i clenne sesongen. Samtlige ekskursjoner ga

godt resultat. Et s€rtrekk ved sesongen var mengden av hvit flue-
iopp, Amanita xirosa. Det var siL meget av denne soppen at en fant
det n/dvendig i rykke inn en artikkel i Bergens Tidende, med foto-
grafi av soppE.t, til advarsel for publikum. Vanlig stanksopp, Phal-
lus impudicus, var det ogsi mer enn vanlig av. Ellers fant de fleste
tilstrekkelig med matsopp for sitt behov. Matriske var clet usedvanlig
meget av, men ogsi enkelte vokssopparter og musseronarter var
godt representert.

Foreningen har nl 108 medlemmer.

Kaare Huoslef Wenche Holnt Ragna Nergaard
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Doktordisputaser i 1970

Amanuensis Per Sunding forsvarte den 18. april sin avhandling
.Tf9_Vpgetation of Gran Canaria, 1e1 den filosofiske doktorgrad
ved Universitetet i Oslo. Opponenter var (l) professor Olav Gjere-
voll, Trondheim og (2) professor Kai Larsen,'Arhus.

Fprstekonservator Anders Danielsen forsvarte den 13. juni sin
avhandling uPollen-analytical Late Quaternary studies in-the Ra
district of @stfold, Southeasr Norway, for den filosofiske doktor-
grad ved Universitetet i Bergen. Opponenter var (l) professor
Joakim Donner, Helsingfors og (2) professor Olav Gjarevoll, Trond-
heim.

Universitetseksamener i botanikk lg70

Uniuersitetet i Oslo

Hovedfag, vf,.rsemesteret: 7 kandidater. - Egil Ivar Aune: Skogs-
vegetasjon i Ffemne, S/r-Tr@ndelag. Ei planresosiologisk kartlegging
med hovudvekt pi skogsvegetasjonen i liglandet. - Tore Gjalses:
Variasjonen innen norske populasioner av Cakile Mill. (Cruciierae).
Variasjonsstudier, dyrkningsfors@k, cytologiske og sprednings/kolo-
g1s\9 unders@kelser innen slekten Cahile. - Karen Marie- Haug:
Fj_ellskog ved Furusj/en, Fron, Oppland. En plantesosiologisk undei-
s/kelse med vegetasjonskartlegging. - Aud Kvam R/eggen: En
cytotaxonomisk unders/kelse av Rubus caesius og dens hybrider med
R. idaeus og R. saxatilfs i S/raust-Norge. - Flans J. R/sjorde: Alge-
vegetasjonen i Larviksdistrikter, Vestfold. - Fridtjov Tore Solem:
Maleinsy'en som eneste karbonkilde for Phialophora gourgerotii,
en fungus imperfectus. - Isak Gunnar Tangvald: Unders/kelse av
osmofili hos klippfisksoppen Sporendonema epizoum.

- Hovedfag, h/stsemesteret: 5 kandidater. - Sigrid Eie: Plasenta-
sjon i liljefamilien. Tofieldia pusilla, NartEecium ossifragum,
Anthericum liliago, H aw or thia cuspidata, C onaallaria mai alis, P oly -
gonatum odoratum, Zygadenus .uenenonu,s og Veratrum album. -Steinar Funderud: Isolering av plasmamembraner fra museembryo-
fibrioblaster. - Anders V. Langangen: Characeer i S/r-Norge. -Harald Mehus: Angelica archangelica L. i Norge - en systematisk
unders/kelse. - Amund W. Rakkestad: Virkningen av tilleggslys pi
tanningen av blad hos l/vetann (Taraxacumaulgore).
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Uniuersitetet i Bergen

Hovedfag, virsemesteret: 2 kandidater. - Solveig Horneland: En
numerisk-taksonomisk behandling av Ranunculus auricomus L. s.

str. - Peter Emil Kaland: Pollenanalytiske unders/kelser pi Fon-
nes, Austerheim hd., Hordaland.

Hovedfag, h/stsemesteret: 2 kandidater. - Torleiv Lien: Syn-
kronkultur av Chlamydornonas reinhardii, Syntese av repressert og
clerepressert fosfatase. - Rune Pettersen: Synkronkultut av Chlo-
rella lusca Shihira et Krauss. Opptak, inkorporering, degradering
og pooldannelse av 8- 1aC-guanin.

Uniaersitetet i Trondheirn

Hovedfag, virsemesteret: 3 kandidater. - Karl Baadsvik: Plante-
sosiologiske og /kologiske underspkelser innen et alpint omride ved
Kamtjern i Trollheimen. - Kjell Ivar Flatberg: Nordmyra, Trond-
heim. Aspekter av flora og vegetasjon. - Asbj/rn Moen: Myt- og
kildevegetasjon pi Nordmarka, Nordm/re.

Personalia 1970

Ansettelser, permi,sjoner, etc.

Ian Dundas, Ph. D. tiltrldte som dosent ved Institutt for generell
mikrobiologi, Bergen, den 15. oktober.

Svein Manum vendte i juli tilbake til sin f/rsteamanuensisstilling
ved Institutt for geologi, Oslo, etter tre irs tjeneste som Professor
of Botany/Head of Department ved Makerere University, Kampala,
Uganda.

Professor Eilif Dahl har hatt permisjon i hele 1970 og oppholdt
seg i det /stlige Australia hvor han har foretatt innsamlinger av lav
og h/yere planter.

Forsker Ola M. Heide har permisjon fra sin stilling som daglig
leder av Botanisk klimalaboratorium, As i to fu fra l. juli 1970. Han
har oppdrag for Norsk Utviklingshjelp i Uganda hvor han er ansatt
som professor ved Deparment of Crop Science, Makerere Univer-
sity, Kampala. Cand. agric. Ragnar Terum er ansatt som vikar i
Heides stilling.

F/rstekonservator Anders Danielsen fratridte sin stilling ved
Botanisk Museum, Bergen, 20. september, og ble fra samme tid ansatt
som fdrstekonservator ved Botanisk Museum, Oslo.

Cand. real. Sigmund Sivertsen tiluidte l. september som konser-
vator ved Botanisk avdeling, Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab,
Mu#et, Trondheim.
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Cand. real. Arnfinn Skogen sluttet 30. juni som forskningsstipen-
diat og ble fra samme tid ansatt som universitetslektor i /kologi ved
Botanisk Museum, Bergen.

Cand. real. Dagfinn Moe sluttet 31. januar som vitenskapelig
assistent ved Botanisk Museum, Bergen, og var i tiden l. februar -31. september ansatt som forskningsstipendiat (NAVF) ved HTK-
prosjektet. Fra L oktober har han hatt stillingen som konservator
ved Botanisk Museum, Bergen.

Fil. dr. Erik .|aasund tiltridte i juli en stilling som amanuensis
ved Universitetet i Troms@, etter i. ha arbeidet som universitetslektor
ved University of East Africa 1966-70 for Norsk Utviklingshjelp/
Direktoratet for Utviklingshjelp.

Cand. real. Hildur Krog ble ansatt som forsker ved Norsk Insti-
tutt for Luftforskning fra 1. juli.

Cand. real. Kjell Ivar Flatberg er fra l. juli engasjert som kon-
sulent av Administrasjonen for friluftsliv og naturvern, Kommunal-
og Arbeiclsdepartementet.

Cand. real. Asbj/rn Moen er fra l. januar engasjert av Admini-
strasjonen for friluftsliv og naturvern, for i arbeide videre med
Naturvernridets landsplan for myrreservater og IBP-CT-Telmas
myrunders/kelser i Norge.

Cand. real. Peter Emil Kaland vikarierte som vitenskapelig assi-
stent ved Botanisk lVfuseum, Bergen i tidsrommet 20. april - 30.
juni. Fra l. juli ble han ansatt som forskningsstipendiat (NAVF)
med arbeidsplass pi Botanisk Museum, Bergen.

Cand. real. Per Magnus J/rgensen ble l. januar ansatt som forsk-
ningsstipendiat (NAVF) med arbeidsplass pi Botanisk Museum,
Ilergen.

Cand, real. Karl-Dag Vorren har hele 1970 vert ansatt som rekrut-
teringsstipendiat ved NAVF. Fra l. september har han vrrt tilknyttet
Botanisk avdeling, Troms/ Museum.

Vit. ass. Anders Bj/rnstad har hatt permisjon fra sin stilling ved
Botanisk Hage, Oslo frem til 31. desember. Vit. ass. Inger Bj/rnstad
har hatt permisjon fra sin stilling ved Botanisk Museum, Oslo frem
til l. august. Begge har i denne tiden mottatt forskningsstipend fra
f)irektoratet for Utviklingshjelp for i drive studier av @st-Afrikas
flora og vegetasjon. Cand. real. Eva Mahre Laurizen har i hele
1970 vikariert i Anders Bj@rnstads stilling.

Cand. real. Liv Borgen er fra l. april ansatt som vitenskapelig
assistent ved Botanisk Hage, Oslo.

Professor Leslie A. Viereck fra Forestry Sciences Laboratory Col-
lege, Alaska, oppholder seg som gjesteforsker ved Skogbotanisk labo-
ratorium, As i ett ir fra 20. august.
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Dr. Pradistha Intarakosit, NORAD-stipendiat fra Thailand, skal
arbeide ett ir fra 3. september ved Botanisk klimalaboratorium, As.

Cand. real. Brynhild Vorren ble 17. januar ansatt som vitenskape-
lig assistent ved Botanisk avdeling, Troms/ Museum. Hun tiltridte
stillingen den l. september.

Cand. mag. Sissel Urdahl Fjelldal ble l. august tilsatt som viten-
skapelig assistent ved Botanisk Museum, Bergen.

Cand. real. Kari Vik Knudsen er engasjert som vitenskapelig
assistent (halv post) ved Botanisk Institutt, Norges Lrrerh/gskole
fra l. januar.

P. A. Tallantire, B. Sc., er engasjert som vitenskapelig assistent
(halv post) ved Botanisk Institutt, Norges Larerh/gskole fra l. sep-

tember.
Hagebrukskandidat Karen-Inger Aarnes er ansatt som vikar i Kire

Lyes stilling som vitenskapelig assistent ved Skogbotanisk laborato-
rium, As fra 17. august.

Cand. mag. Inger Gjarevoll Schanke er tilsatt som museumssti-
pencliat ved Botanisk avdeling, Det Kgl. Norske Videnskabers Sel-
skab, Mus6et, Trondheim, fra l. september.

U tenlandsreiser, studieopphold

Professor Per St@rmer foretok i tiden 13.-20. juni og 25. august

- 8. september studiereiser til de botaniske musder i K/benhavn,
Miinchen og Wien.

Professor Knut Fagri bes/kte i desember 1970 - januar l97l
forskjellige steder i India, bl. a. Lucknow hvor han mottok Gunnar
Ercltman-medal jen.

Universitetslektor Grethe Rytter Hasle hadde studieopphold ved
Botanischer Garten und Botanisches Museum, Berlin-Dahlem og
Institut fiir Systematische Botanik der Freien Universitit Berlin, 27.

- 30. september, ved Narragansett Marine Laboratory, University
of Rhode Island, 29. november - 4. desember, og ved Department
of Oceanography, Florida State University, 7.-10. desember.

F@rsteamanuensis Olaf I. R/nning og vit. ass. Karl Baadsvik fore-
tok en reise til Lund og K/benhavn for i. studere opplegg i mitjp-
vern.

Konservator Sigmund Sivertsen foretok i tiden 4. oktober - 26.
november reiser i Sverige for i regisffere materiale i svenske her-
barier.

Vit. ass. Anders Bj@rnstad og vit. ass. Inger N. Bj/rnstad har frem
til l. juli deltatt i <doctorsutbildning i ekologisk och systematisk
botanik med speciell innriktning pi tropisk Afrika' ved Uppsala
Universitet.
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_ Anders -Bj/rnstad, Inger N. Bj/rnstad, Leif Ryvarden og Majda
Zumer deltok i botanisk ekskursjon til Kenya og'Tanzania sammen
med studenter og ansatte fra Uppsala Universitet i tiden g,-26.
januar. Reisen ble foretatt med stdtte fra Direktoratet for Utvik-
lingshjelp.

Anders Bj/rnstad hadde 20.-30. september studieopphold ved
Nuffield Unit of Tropical Animal Ecology i Uganda.

Forskningsstipendiat Leif Ryvarden hadde studietur til Stockholm
!g Helsinki for herbarieunders/kelser 4.-9. mars, og til Gciteborg
for herbarieunders/kels et 23.-27 . mai.

Universitetslektor Bjarne Spangelo og f/rstepreparanr Alf Gjert-
sen foretok 7.-14. oktober srudiereiser til Edinburgh og Glasgow
for i. studere botaniske utstillinger og annen publikumsservice i
botaniske hager og parker.

Universitetslektor Jan Raa oppholdt seg 10.-19. november ved
Institutionen fcir fysiologisk boiinik, Upp"sala, for i lare seg en
spesiell cellekulturteknikk.

Forskningsstipendiat Per Magnus J/rgensen har hele iret opp-
holdt seg ved Institutionen fcir systematisk botanik, Uppsala for i
bearbeide sitt lavmateriale.

IBP-stipendiat Jahn Throndsen deltok i SCOR (Scientific Com-
mitee on Oceanic Research) Working Group l5's fem ukers tokt til
det Karibiske Hav, /stlige tropiske Stillehav og Sargassohavet, i
mai - juni.

Vit. ass. Reidun Sirevig reiste i desember til The Biological Labo-
ratories, Harvard University, U.S.A. hvor hun skal tilbringe et halvt
Lr hos professor R. P. Levine.

Forskningsstipendiat Tor-Henning Iversen har hatt studieopphold
ved Botany Department, University of Leeds, England i tiden l.
juli - 15. desember, med formil 3. studere teknikkir med elektron-
mikroskopet, herunder elektronmikroskopradioautografi.

Vit. ass. Arild Sletten var i august ved East Malling Research
Station, Kent, og ved Plant Pathology Laboratory, Harpenden,
England, for f,. studere bakteriose pi steinfrukttrar og rothalsrerer
pi kjernefrukttrrr.

Fors/ksassistent Fllkon A. Magnus var i oktober - november ved
Statens Viixtskyddsanstalt i Svaliif, Sverige for i. studere meldugg og
rust pl kornartene.

Kongresser, rnQter

9. Nordiske Geologiske Vinterm/te, Lyngby, Danmark b.-7,
jantrar: A. Danielsen, K. Fagri, U. Hafsten, Kari Egede Hennings-
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noen, P. E. Kaland, Kari Vik Knudsen, D. Moe, P. Tailantire,
Brynhild Vorren og K.-D. Vorren.

Norsk Biokjemisk Selskaps biokjemiske kontaktm/te, Goli, i
januar: J. Ormerod og Reidun Sirevig.

ICSU AB (International Council of Scientific Unions Abstracting
Iloard), Working Group, Hamburg 17. februar: K. Fagri.

SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research), Executive
Comittee Meeting, London 17.-20. mars: T. Braarud.

Den irske nasjonale naturvernkonferanse, Dublin, i mars: O.
Gjrrevoll.

European Association of Editors of Biological Journals (ELSE),
General Assembly, London 6. april: K. Frgri.

IBP/CT-m/te, Stockholm 13.-14. april: J. Kielland-Lund og E.
IVIarker.

Kvartrergeologisk m|te pi Norges Geologiske Unders/kelse,
f rondheim 16.-17. april: U. Ilafsten, Kari Vik l(nudsen, Jorunn
Os Vigran, Brynhild Vorren og K.-D. Vorren.

Svenska Havforskningsfdreningens havforskerm/te i Gdteborg, 27.

-29. april: Grethe Rytter Hasle.
22. International Symposium on Crop Protection, i Gent, Belgia

5. mai: L. Sundheim.
Nordisk Proteinsyrnposium, arrangert av IBP, Hurdal 7.-10. mai:

E. Berner jr., Grete Bloch, O. M. Heide, G. Hygen, F. Kolderup og
E. Poulsson.

Nordiska Publiseringsndmnden, Lund 13. mai: K. Fagri.
Symposiet uPlanteanalyser som diagnostisk vejledning", K/ben-

havn26.-27. mai: S. Sab/.
Nordisk konferanse om monitoring av milj/- og procluktivitets-

endringer, Hang6, 28.-29. mai: F. E. Wielgolaski.
300 irs-jubileum for Royal Botanic Garden, Edinburgh, med pl-

fplgende ekskursjon, Edinburgh mai - juni: K. Fagri.
NATO Advanced Study Institute on Phytotoxins in Plant Diseases,

i Pugnochiuso, Italia, 7.-21. juni: L. Sundheim.
ICSU AB, General Assembly, Columbus, Ohio, 20.-22. juli: K.

Fagri.
Kurs i /kologisk dynamikk og milj/vernforskning, Uppsala 2.-14.

august: A. Moen og A. Skogen.
9. Nordiske Kongress for Plantefysiologi, K/benhavn 3.-8. august:

E. Berner jr., I.-P. Bj/rnseth, G. Hygen, T.-H. Iversen, F. Kolde-
rup, P. Ness, Aasa Omvik, E. Poulsson, E. Paasche og J. Raa.

INQUA Subcommission on shorelines of Northwestern Europe,
Aberystrryth, Wales, 23.-27. august: Kari Egede Henningsmoen.
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8. International Congress of Biochemistry, i Schweiz 3.-9. sep-
tcmber: J. Raa.

Symposium om den subalpine storsoppflora, pi Kevo subarktiske
forskningsstasjon i Nord-Finland, 4.-9. september: Gro Gulden og
O. Skifte.

7. Plenary Meeting of the "Association pour L'Etude Taxono-
mique de la Flore d'Afrique Tropical, (AETFAT), lVliinchen 7.-
i2. september: Inger Bj/rnstad og K. Lye.

International Oceanographic Assembly, Tokyo 12.-26. septembel':
T. Braarud.

IBP/Pf', Tundragruppen, Working il,Ieeting ved Kevo subarktiske
forskningsstasjon og ved Oulanka fors/ksstasjon, Finland, 13.-20.
september: F. E. Wielgolaski.

UNESCO/IBP Symposium: uBioenergetics and Tropical Ecosy-
stems>, Kampala, Uganda 16.-19. september: A. Bj/rnstad, H.
Gjarum og G. Hygen.

5. Europeiske Mykologiske Kongress, i Danmark, 18.-25. sep-
tember: Gro Gulden, L. Ryvarden, O. Skifte og Anna-Elise Tor-
kelsen.

EPPO's konferanse vedr/rende 'Fire blight', Paris 19. september:
H. R/ed.

Sporopollenin-symposium, London 21.-24. september: K. Fagri.
7. International Congress of Plant Protection, Paris 21.-25. sep-

tember: H. Rgfed, L. Semb og L. Sundheim.
Internasjonalt symposium: (Recent and fossil marine cliatoms;

modern kinds in researchu, Bremerhaven, 21.-26. september:
Grethe Rytter Hasle.

Internasjonalt symposium: uBiology and Chemistry of the Umbel-
liferae", Reading 21.-29. september: Gunvor Knaben.

uRound Table Discussions on Calcareous Nannoplanktonu, Roma
23.-28. september: Karen Ringdal Gaarder.

ICSU General Assembly, Madrid 24.-30. september: K. Fagri.
IBP General Assembly, Roma 25. september - 2. oktober: F. E.

Wielgolaski.
2. Planktonic Conference, Roma 29. september - 7. oktober:

Karen Ringdal Gaarder.
ICES (Internasjonalt rid for havforskning), irsmpte, K/benhavn

l.-2. oktober: Grethe Rytter Hasle.
IUBS (International Union of Biological Sciences), General As-

sembly, Washington D. C., 5.-10. oktober: K. Frgri.
Felt- og laboratoriekurs i Gijteborg, 5.-16. oktober, med arbeids-

felt resupinate Aphyllophorales: Gro Gulden og S. Sivertsen, og med
arbeidsfelt Corticiacier: L. Rwarden.
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Nordisk komitd for remote sensing og /kologi, m/te Stockholm
28. oktober: F. E. Wielgolaski.

IUBS, Executive Committee Meeting, Napoli 5.-7. november:
K. Fagri.

UNESCO/IBP Soil Microbiology Meeting, Paris 17.-19. novem-
ber: J. Goks/yr og Vigdis Lid.

SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research), Working
Group 33, Phytoplankton Methods, Kingston, R. I., U.S.A., l.-3.
desember: Grethe Rytter Hasle.

Symposium om cellesynkronisering, arrangert av Nordisk Forening
for Celleforskning, K/benhavn 15.-16. desember: G. Knutsen.

Kongress i Port Moresby, Ny Guinea, med pif/lgende ekskursjo-
ner pi. Ny Guinea: E. Dahl.

Feltarbeid
Professor Olav Gjarevoll foretok sommeren 1970 botaniske under-

s/kelser i Junkerdalsomridet og pi Dovre.
Professor Rolf Nordhagen arbeidet med floristiske og plantesosio-

logiske unders/kelser i Sunnm/res kysttrakter, pi Stadtlandet og
strekningen Selje - Sandane.

Professor Per Stprmer foretok i tiden l.-12. august bryologiske
unders@kelser i Balestrand, Hafslo, Jostedal, Leikanger, Lrrdal og
Sogndal.

Professor Tore Ouren arbeidet i annen halvdel av juli og begyn-
nelsen av august med i skaffe floristiske data fra 50 ti-km-ruter i
Gauldalen og i Selbu-Tydal-omridet. Han foretok ogsi i l/pet av
sommeren og i september flere innsamlingsreiser etter anthropo-
chorer, sarlig til m/ller og gamle ballastplasser.

F/rsteamanuensis Olaf I. R/nning botaniserte i Ryfylkeheiene og
foretok en vegetasjonsinventering i Nedalen.

F/rstekonservator Anders Danielsen foretok innsamlinger av
vesentlig karplanter pi en privat tur til Gran Canaria to uker om-
kring irsskiftet 1969-70. I juni botaniserte han noen dager i Al-fjel-
lene, og i sommerferien pi S/rlandet.

F/rstekonservator Anders Danielsen, konservator Jon Kaasa og
cand. mag. Finn Wischmann foretok 16.-17. oktober en tur til
Gdteborgstrakten for i. studere og samle materiale av Scirpus fluitans
pi noen lokaliteter i Viistergcitland.

F/rstekonservator Johannes Lid hadde i januar 14 dagers felt-
arbeid pi Gran Canaria. I august arbeidet han i fjorten dager i
Sjodalen.

F/rsteamanuensis Svein Manum samlet fossile planter (G/osso-
pteris-flora) p& en reise iTanzania ogZambia 5.-22. juni.
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I l/pet av sommeren er det utf/rt botaniske unders/kelser av
omrl.der pi Hardangervidda som vil bli demmet ned eller /delagt
pfl annen mflte om reguleringsplanene for Eidfjordverkene blir rea-
lisert. Konservator Jon Kaasa arbeidet tre uker i den /stlige delen,
ved Veslekjrekkja, Halnefjorden, Ffeinvannene og i og omkring
Sysendalen. Cand. mag. Finn Wischmann arbeidet i fire uker pi
den delen av Vidda som vil bli ber/rt av planene for Eidfjord Syd,
mellom Veigdalen og vest og nord til Hardangerfjorden. Cand. mag.
Arne Pedersen arbeidet i to uker i den vestligste delen av det om-
ridet som vil bli ber/rt av planene for Eidfjord Nord, mellom Hal-
lingskeid og Fossli.

Cand. real. Hildur Krog arbeidet i to uker ved Forskningsstasjo-
nen i Ny-Alesund, Svalbard, med innsamlinger av lav i Kongsfjor-
den, Krossfjorden og pi Forlandet. Hun hadde videre et kort bes/k
pi Jan Mayen, og har for/vrig samlet lav i Rogaland, Vest-Agder
og Sogn.

Konservator Gro Gulden har drevet mykologisk feltarbeid pi
Finse.

Konservator Sigmund Sivertsen arbeidet 14 dager i B/rgefjell i
august.

Konservator Ola Skifte foretok i juli en kortere orienteringstur til
visse lokaliteter i Finnmark. I forbindelse med vassdragsreguleringen
i Skjomen ble det fra Botanisk avdeling ved Troms/ Museum fore-
tatt botaniske underspkelser i Gautelis-omridet og ved Langvatnet.
Sammen med cand. real. Dag Olav @vstedal og cand. mag. Harald
IUehus oppholdt Skifte seg ved Langvatnet 6.-28. august og arbei-
det med plantegeografiske og /kologiske unders/kelser.

Amanuensis Leif Robert Flansen har for Direktoratet for Utvik-
lingshjelp i januar - juli foretatt unders/kelser av rustsopper pi
hvete og virussykdommer pi potet pi' Madagaskar

Amanuensis Halvor B. Gjrerum samlet i juli parasittsopper pi den
s/r@stlige del av Hardangervidda, og i september til november samlet
han rustsopper i Uganda og Ethiopia.

Forsker Knre Arsvoll og amanuensis Ivar L. Andersen har foretatt
landsomfattende underspkelser over sopper som irsak til engenes
utgang om vinteren.

Universitetslektor Gunvor Knaben hadde to ukers feltarbeid i
Folldalsfjellene i juli og to ukers feltarbeid i Nordland og Troms i
juli - august. Senere pfl sommeren arbeidet hun ti dager i schwei-
zer-alpene.

Universitetslektor Grethe Rytter Hasle samlet planteplankton fra
en rekke lokaliteter langs Florida-kysten fra Apalachee Bay til
Miami, 8.-15. desember.
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Universitetslektor Arnfinn Skogen har fortsatt sine pkologiske og
plantegeografiske unders/kelser i Midt-Norge med feltarbeider i
Fosen, Hitra og ytre Romsdal.

Universitetslektor Ian-Petter Bj/rnseth har i h/stsemesrerer vrcrr
fritatt for undervisningsplikter. Ffan har hatt et vikarstipend fra
NAVF.for i gjennomf/re miling av fotosyntese og respira_sjon hos
provenienser av gran ved et feltlaboratorium stasjonert i Meriker.

H/gskolelektor Stein Sabj4 har holdt pi med floristisk arbeid i
Lfindalen og Innfjorden, Rauma herred, M/re og Romsdal.

Cand. real. Dagfinn Moe innsamlet recent og fossilt pollenmate-
liale pi Hardangervidda 7. juli - 15. august.

Cand. real. Elmar Marker arbeidet med plantesosiologisk feltar-
beid og vegetasjonskartlegging i Jotunheimen l. juli - l. september.

Cand. real. Kjell Ivar Flatberg har drevet med myrunders@kelser
pi @stlandet.

Cand. real. Asbj/rn Moen arbeidet sommeren 1970 med feltun-
ders/kelser (myr) i @stfold, Akershus, Oslo og Hedmark.

Cand. real. Peter Emil Kaland utf/rte pollenanalytisk feltarbeid
i kystomridene i Hordaland 20. august - 31. september.

Cand. real. Karl-Dag Vorren har fortsatt sine vegetasjonshistoriske
unders/kelser i Nord-Norge.

Vit. ass. Brynhild Vorren fortsatte i august sine vegetasjonshisto-
riske unders/kelser i Namdalen.

Forskningsstipendiat Leif Ryvarden arbeidet i l/pet av sommeren
i Ormtjernkampen, Grytdalen og Gressimoen nasjonalparker (26.
juni - 10. juli), i Suldalsheiene (20.-80. juli), og i Stabbursdalen
nasjonalpark samt Goskamark og Jotka skogreservater i Alta (15.-
30. august).

Vit. ass. Anders Bj/rnstad arbeidet l. juli - 15. september med
/kologisk kartlegging av dreneringsomridet til Great Ruaha i Tan-
zania i forbindelse med et planlagt damprosjekt. l. oktober - 15.
desember gjorde han mer detaljerte vegetasjonsstudier i Ruaha
National Park.

Vit. ass. Inger N. Bj@rnstad foretok floristiske studier og innsam-
linger i Kenya og Tanzania 17. desember 1970 - 21. januar 1971.
Hun arbeidet ved samme anledning en uke ved East African Her-
barium i Nairobi. Reisen ble foretatt med st/tte fra NAVF.

Vit. ass. Liv Borgen hadde 5. mars - 2. april feltarbeid pi Kana-
ri@yene (Gran Canaria og Tenerife). I tiden 5.-13. august deltok
hun i Troms@ Museums unders/kelser ved Langvatn i Skjomen.

Cand. mag. Skjalg Slettjord foretok 5.-12. august registrering av
floraen i omrider som vil bli neddemmet ved Betsvatnet og Gaute-
lisvatnet.
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Bokmeldinger

Olaf Bille: Hagens plantesamfunn. Landbruksforlaget,
Oslo 1969, 120 s., illdstrert sv.-hv., innb. Pris ikke oppg.

I den senere tid har havekunsten mer og mer brukt naturen som
forbilde og pr/vd i gi havene et naturlig preg, i stedet for de kunst-
ferdig anlagte prydhavene. Lektor Olaf Bille glr i sin bok inn for
at man skal bruke plantenes krav til substratet som grunnlag for
sammenplantinger og plante sammen de stauder som har omtrent
samme krav til pH, fuktighet, nitrogeninnhold osv. i jorden, altsl
planter $om man ogsl i naturen ville kunne finne pi samme slags
voksested. Som grunnlag bruker han plantesosiologien, fordi ude
planter som s@ker sammen i visse samfunn, gj/r dette fordi de trives
best under bestemte vekstfaktorer og i dette bestemte selskapu (sitat
fra boken).

En stor del av de staudene som plantes i norske haver, stammer
fra s/rligere deler av Europa, og er klassifisert plantesosiologisk i
sitt naturlige milj@ ved hjelp av vegetasjonsanalyser. Ved 5 gi ut
fra de plantesosiologiske forbundene, setter forfatteren opp oversikt
over de stauder som h/rer hjemme i angjeldende vegetasjonstype.
I et tillegg til hvert forbund kommer endel stauder fra andre deler
av verden, som enni ikke er innordnet i systemet, men som har om-
trent de samme substratkrav.

For hver plante gis et vell av opplysninger om blomsterfarve,
blomstringstid, substratkrav, h6yde, rid om stell og formering, ofte
ogsiL omtale av varieteter, hybrider og kultivarer. Det er tydelig at
forfatteren har rik erfaring, og han gir mange gode rld.

Boken har ogsi endel generelle kapitler. Jeg vil serlig fremheve
kapitlet om jordreaksjon, nitrogeninnhold, og fuktighetsforhold, et
tema som er grunnleggende for et vellykket haveanlegg. Forfatteren
ivrer for st/me anvendelse av naturens eget jordforbedringsmiddel

- komposten. Alt for mange haveeiere brenner l/v og lignende.

Jeg festet meg ogsi ved en omtale av endel lave stauder som er vel-
egnet til kamuflering av avblomstrede l/kplanter, - de blir ofte
stiende som et noksi trist trekk i haven.

Det har en tid blitt lagt vekt pi i ffl frem de aller st/rste, mest
farveprangende og yppige typer av en rekke staudearter, med f.vlte,
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unaturlige blomster, som oftest kunstprodukter uten noen parallell i
naturen. Mange av disse mi. ha utrolig mye stell for 3. klare seg i en
have. Den naturalistiske haven er en reaksjon pi alt det kunstige.
Her anbefales mange villstauder, tildels planter som sogar finnei i
vire hjemlige trakter, og de er mer robusre og livskraftige. De aller
fleste anbefales nok ogsi. her i en foredlet {orm, men di er det for
det meste lagt vekt pi hardf/rher, farve- og h/ydevariasjon.

Den /kologiske haven er meget arbeidsbesparende i det lange l/p
sammenlignet med prydhaven. Lektor Bille gir en oversikt over ca.
70 staudeslekter og arter som krever spesielt lite stell og som anbe-
fales som en uryggrad i haveanlegget.> Denne listen burde vare et
ideelt utgangspunkt for have-eieren.

Boken er illustrert med sort/hvitt fotografier. Synd, - for den
fortjener farvebilder. Men dette er vel av prishensyn. Ikke alle bil-
dene er like gode, er par kunne godt ha vart sl@yfet. Jeg synes ogsi
at det kunne ha vrert anvendt andre typografiske typer-tii artsnav-
nene (overskriften for hver art). Da ville sidene ha ff,'tt et rner veks-
lende preg og boken ville vare lettere i bruke som oppslagsbok. Det
er fullstendig virvar nflr det gjelder kursivering av latinske navn.
Dels er de kursiverte, dels ikke, og mange ganger er til overmil ogsi
cle norske kursiverte. I endel oppramsinger brukes norske og latinike
navn om hverandre pi en helt inkonsekvent mite. Det er dessverre
endel trykkfeil, og mange steder dirlig sprogfpring. Ingen av disse
innvendingene er imidlertid av si alvorlig karakter at de b/r av-
holde noen fra n anskaffe boken. Den er et verdifullt supplement til
vir have-litteratur som bf,.de den erfarne og nybegynneren vil ha
glede av. Og ikke minst vil jeg anbefale den som skal anlegge have
i anskaffe den.

Eva Mahre Lauritzen

Millian Wiganger: Farliga uiixter. Almquist & Wiksell,
Stockholm 1969, ll2 s., illustrert sv.-hv.
Pris heftet kr. 23,20.

Denne boken tar for seg giftige planter man kommer i kontakt
med i dagliglivet. Forfatterinnen er konsulent i "barnolycksfall"ved Stockholm stads barnavirdsndmnd. Hun legger derfor sarlig
vekt pi. barns forhold til de giftige plantene, da det sarlig er barn
som utsettes for forgiftninger. I alt gjennomgis 198 arter som beskri-
ves i tekst og gode strektegninger med farvemarkering av hvilke
plantedeler som er farlige.

Plantene er inndelt i tre grupper etter giftighetsgrad: Planter som
kan vare d/delig giftige, de som kan gi sterke forgiftningssymp-



69

tomer, men som normalt ikke er d/delige, og de mindre giftige plan-
tene som bare fremkaller kontakteksem hos f@lsomme personer eller
svake forgiftningssymptomer. Hvilke giftstoffer de forskjellige artene
inneholder, nevnes vanligvis ikke. Forfatterinnen nevner i innled-
ningskapitlet at hovedhensikten med boken er iL forebygge forgift-
ninger ved i spre opplysning om hvilke planter som er farlige. Men
av og til skyter hun langt over milet, og skremmer mer enn hun
opplyser. Man sitter med en f@lelse av at nesten alle planter som
omgir oss er en trusel mot viLre liv. Man stusser uvilkirlig, nir man
ser eple oppf/rt blant giftplantene, men en amerikaner klarte i
sette til livs en hel kopp med eplekjerner og d/de av det, - sfl for-
{atterinnen mener vel at det forsvarer sin plass. Det virker ogsi litt
urrclerlig at man oppfordres til i plukke bort snebar og hyllebar
som begge betegnes som mindre giftige. Det advares mot en rekke
vanlige have- og potteplanter, som etter forfatterinnens synspunkt
ikke b/r finnes i hjem med barn.

De aller fleste planteforgiftninger skyldes at barn spiser giftige
bar og frukter som de forveksler med spiselige. En annen vanlig
irsak er forveksling av andre giftige plantedeler som ligner pi til-
svarende spiselige, serlig belger (gullregnl) og rdtter. I Sverige skjer
de fleste forgiftningene i aldersgruppen 3r/z - 6 lr, og flere gutter
enn piker rammes.

Artene er inndelt i grupper: havplanter, potteplanter, viltvok-
sencle planter osv. Dette er i og for seg en grei og oversiktlig inn-
deling, men den forirsaker at enkelte arter, som f. eks. liljekonvall
og ef/y, blir behandlet ikke mindre enn tre steder, med de samme
opplysninger.

Kapitlet om sopp omfatter bare seks arter. Dette er i minste
laget. Minstekravet burde vare at alle d/delig giftige arter ble med-
tatt; jeg savner panterfluesopp (Amanita pantherina). Det advares
sterkt mot i. smake pi sopp som man ikke kjenner. De fleste sopp-
floraer bruker imidlertid smaken som en viktig karakter og hevder at
det er ufarlig i. smake pi en liten bit av selv den giftigste sopp, bare
den spyttes ut etterpi. Men man b/r vel kanskje likevel la dette
vare, nir man har barn med seg og foregi med et godt eksempel.

Stoffet ser ut til i vare godt gjennomarbeidet. Bare et par steder
klikker det litt. Samme plante omtales pi samme side biLde som
giftig murgr/na (poison ivy) og som giftsumak. Den er dessuten til-
delt det latinske navnet Rhus toxicodendron radicans, mens det vel
egentlig dreier seg om to arter, Rhtts toxi.codendron og Rhus radi-
ra??s som begge omfattes av navnet giftsumak eller upoison ivy,.

Boken har et hendig format og er lett i finne frem i. Den har
re.qister med bide svenske og latinske navn. Om ulykken skulle
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vare ute, kan det siste kapitler, som omhandler f/rstehjelp og medi
siner, vare til god hjelp. Oversikten over giftige og ufarlige barslag,
inndelt etter barfarve, kan ogsi vare god i ha. Boken kan absoluit
anbefales alle som har barn eller er i kontakt med barn, selv om den
nok kan virke svrrt skremmende pi den botanisk ukyndige. Men
giftige planter forirsaker hvert ir mange mer eller mindre alvorlige
forgiftninger, og det er i pnske at denne boken kan minske antallet.
Jeg tror at denne boken kan fi et sividt stort publikum her i lander
at den fortjener en norsk utgave.

Eaa Mahre Lauritzen

Charles B. Heiser jr.: Nighahades. The Paradoxicul
Plants. W. H. Freeman & Co., 1969. 200 s. Illustrert.
Pris g 5,95.

Dette er ikke en bok for folk som bare vil ha tak i de t/rre fakta
om plantene i s/tvierfamilien. Men alle som har sans for de mer
subtile sider ved plantenes liv og historie vil like fl lese den.

Forfatteren er professor ved Indiana University, har taksonomi og
/konomisk botanikk som fagomrlder og en stor vitenskapelig pro-
duksjon bak seg. Denne boka er ikke f/rst og fremst skrevet for
andre fagbotanikere, men for alminnelige lesere med interesser
innen hagebruk, matlagning og andre virksomheter med et visst
botanisk utgangspunkt.

S/tvierfamilien omfatter planter som av forskjellige grunner lenge
har hatt betydning for menneskene, som krydder-, gr/nnsak-, gift-,
medisin- og prydplanter. Dessuten har flere av plantene hatt en
plass i folketroen. Alrunen, Mandragora officinarum, er et eksempel
pi det siste. Denne planten er blitt tillagt de merkeligste egenskaper
fordi rota i folks fantasi har tatt form av en menneskekropp. I f/lge
signaturlarens prinsipp om likt mot likt skulle rota derfor hjelpe
mot sykdommer i hele kroppen, men st/rst betydning ble den like-
vel tillagt som middel til i oppni en kvinnes eller manns kjarlighet.
Boka har morsomme illustrasjoner som viser alrunen slik den er og
slik den ble oppfattet av herbalistene i middelalderen.

Heiser har tatt med det meste av det som er verdt i vite om de fra
menneskets synspunkt sett viktigste plantene i s/tvierfamilien. Han
dr/fter f. eks. inngiende opprinnelsen til og betydningen av plante-
navnene, bide de latinske og de folkelige, har med korte beskrivelser
av plantene og litt om deres systematiske stilling innen familien, litt
om kromosomforhold, litt om kjemi og mye om plantenes opprin-
nelse, anvendelse, betydning og geografiske utbredelse ni og tid-
ligere.
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BoLa er oprudlcnde slr€vet og cr fornpyelig og lettlecu Den cr
stappfull av aneldoter om plantene og p€rsonene rundt plantene,
qg penpnene er ofte store navn i botanikkens hirtorie, sl som N. L.
Britton, W. Trelease, W. Watson, L. H. Bailey o{t F. L Stebbins.
Kapitlet om Burbants .wonderberryr, Solanum burbanhii, wm
Heis€T gjenoppdaget ved hjelp av en frplatalog er rene detektiv-
historien. Alle som savner morsornme b/Ler om botenikk, Lan anbe-
fales I lese denne boken, og for fagbotanitcre ned /Lonomisk bota-
nilk og botanittens historie som spesiale vil det vere mange interes.
sante opplysninger I finne.

Liu Bmgen
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